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ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร

นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2559 การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรง
ครองราชย์ นับเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อีกทั้ง
ยังทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
ทั้งชาติตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม และเพื่อ
เป็นการแสดงถึงความอาลัยและน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาทีส่ ดุ มิได้ ธนาคารได้จดั พิธถี วายอาลัยโดยมีคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคารเข้าร่วม นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดพิธีท�ำบุญตักบาตร ในสัตตมวาร (7 วัน) ปัณรสมวาร
(15 วัน) ปัญญาสมวาร (50 วัน ) และสตมวาร (100 วัน) รวมถึงจัดให้มี
พิธบี รรพชาอุปสมบทพนักงานของธนาคารและบริษทั ในกลุม่ จ�ำนวน
90 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานธนาคารได้ปฏิญาณตน
ในการสื บ สานปณิ ธ านความดี ที่ พ ระองค์ ท ่ า นได้ พ ระราชทานไว้
เป็นแนวทางเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมไทยต่อไป รวมทั้งจะ
ยึดมั่นในพระราชด�ำรัสที่ทรงพระราชทานในพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี
ของธนาคาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2500 ณ สวนอัมพร อันมีความว่า
“กิจการในด้านการเงินที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ ก็ย่อมต้องอาศัย
ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นทางปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ผู ้ ที่ ม าติ ด ต่ อ กั บ ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ได้ท�ำตนให้ประจักษ์แจ้งในข้อนี้ จึง
ได้รับความชมเชยจากผู้มาติดต่อ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นข้าราชการ
พ่อค้า คหบดี ทุกประเทศย่อมต้องการสถาบันการเงินที่มั่นคงที่
ด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ และเพื่อประโยชน์ของส่วน
รวมรวมกับรักษาประโยชน์ของตนได้ดี”
เศรษฐกิจไทยในปี 2559

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 สูงกว่าที่คาดการณ์
แต่ ส ภาวะทางธุ ร กิ จ กลั บ ชะลอลง เศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว ได้ จ าก
ปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวทั้งการเร่งใช้จ่ายและการใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นของภาครัฐเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ในลักษณะดังกล่าวให้ผลดีเพียงชั่วคราวและไม่ได้สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจมากนัก ประกอบกับการใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ยังคงมีอุปสรรค
ทั้งจากรายได้ครัวเรือนที่ยังคงถูกกดดันจากปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ตกต�่ำและสภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ขณะที่การลงทุน

ภาคเอกชนและภาคการส่งออกสินค้ายังซบเซาต่อเนื่องตามเศรษฐกิจ
โลกที่ฟื้นตัวช้า ด้วยเหตุนี้แม้เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตดีกว่าที่คาด
แต่สภาวะทางธุรกิจกลับแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการสินเชือ่ ทีเ่ ติบโตชะลอลงทัง้ สินเชือ่ ภาคธุรกิจไปจนถึงสิน
เชือ่ เพือ่ การบริโภค คุณภาพสินเชือ่ ทีด่ อ้ ยลง และดัชนีความเชือ่ มัน่ ของ
ทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนที่ยังไม่ฟื้นตัว
ในช่วงครึง่ หลังของปี แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชดั ของ
เศรษฐกิ จ ไทยและความผั น ผวนของการเมื อ งต่ า งประเทศ ทั้ ง
เหตุการณ์การลงประชามติเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ประกอบกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง และ
เกิดสภาวะเงินทุนไหลออก ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว
ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปียังเผชิญกับ
บรรยากาศการบริ โ ภคในประเทศที่ ซ บเซาลง รวมถึ ง ผลจากการ
ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญที่กระทบกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวหลักของไทย ท�ำให้แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญชะลอตัวลงชั่วคราว
ผลประกอบการในปี 2559

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ช้า ธนาคารยังสามารถรักษาผล
ประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดท�ำให้
ธนาคารยั ง คงครองสถานะความเป็ น ผู ้ น�ำอั น ดั บ 1 ของสถาบั น
การเงินไทยในด้านมูลค่ารวมตามราคาตลาด ด้วยมูลค่าที่สูงถึง 518
พันล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ธนาคารมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 47.6 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าก�ำไรจากเงินลงทุนลด
ลงอย่างมาก ส�ำหรับคุณภาพของสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้น
โดยธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.67 ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2559 ลดลงจากร้อยละ 2.89 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
ขณะทีส่ ดั ส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ เป็น
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ร้อยละ 134.3 ในปี 2559 นอกจากนี้ เงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
โดยเงินกองทุนตามกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามงบการ
เงินรวม ณ สิ้นปี 2559 สูงถึงร้อยละ 17.7 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 14.8
พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารได้รับการประเมินการรายงานการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ 5 ดาว” ต่อเนื่องนับ
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งในระดับอาเซียน ซึ่งมีการประเมิน
ด้านบรรษัทภิบาลภายใต้โครงการ ASEAN CG Scorecard ธนาคารยัง
อยู่ในกลุ่มระดับคะแนนสูงสุดติดต่อกัน นับตั้งแต่รอบการประเมินปี
2555 ถึงปัจจุบัน
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ธนาคารมีพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2559 ในทุก
หมวดหมู่ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เช่น เปิดเผยวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลเรื่องการก�ำหนดนโยบายต่อเจ้าหนี้ ทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การเพิ่มเติมกรณี
ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในการประชุม
ระหว่างคณะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ก�ำหนดให้มีกรรมการ
อิ ส ระท่ า นอื่ น นอกเหนื อ จากประธานคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้ด�ำเนินการประชุม เป็นต้น
แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560

ธนาคารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวได้ที่ประมาณ
ร้อยละ 3.3 จากก�ำลังซื้อครัวเรือนที่ก�ำลังปรับตัวดีขึ้นและจากการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ การบริโภคจากภาคเอกชน
ในประเทศมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีโดยได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัว
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคาน�้ำมันซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
รายได้ ข องกลุ ่ ม ผู ้ ส ่ ง ออกและครั ว เรื อ นภาคเกษตรในหลายกลุ ่ ม

สินค้า อีกทั้งโครงการรถยนต์คันแรกที่ครบก�ำหนดการผ่อนช�ำระแล้ว
ในปี 2559 และการปรับเพิ่มค่าลดหย่อนส�ำหรับการค�ำนวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับปี 2560 จะท�ำให้ครัวเรือนมีสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ้นในปี 2560 ขณะที่ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีเม็ดเงินการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าตัว
จากมูลค่าการลงทุนในปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ผลกระทบจากภายนอกต่อเศรษฐกิจไทย
ยังคงมีอยู่สูง เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาที่
ยืดเยื้อจากปีก่อนหน้า ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัญหาในภาคการเงินของยุโรปและ
จีน และความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในหลายเหตุการณ์ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากการเติบโตที่ช้าลงของ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวในปี 2560
เติบโตได้ในอัตราที่ชะลอลง
ขณะที่ตลาดการเงินโลกจะยังคงผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายการเงิน โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED คาดว่า
จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้งไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25-1.50
ณ สิ้นปี 2560 จากระดับ 0.50-0.75 ณ สิ้นปี 2559 แต่กลุ่มประเทศ
ส�ำคัญอื่น ๆ อย่างสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
ภายในยังไม่สามารถด�ำเนินนโยบายให้สอดคล้องไปกับแนวทางที่
ตึงตัวมากขึ้นของ FED ได้ ความแตกต่างดังกล่าวจะท�ำให้การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปอย่างไม่สม�่ำเสมอและก่อให้เกิดความ
ผันผวนสูงในตลาดการเงินเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ด้วยเสถียรภาพ
เศรษฐกิจไทยทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดี ธนาคารคาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ของไทยมีแนวโน้มคงอยู่ที่ประมาณระดับร้อยละ 1.5 ตลอดปี 2560
โดยค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าลงมาอยู่
ที่ประมาณระดับ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี
ความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์
ทั่วโลกยังคงมีอิทธิพลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปีนี้ นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและกฎระเบียบข้อบังคับ
อันเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
ด�ำเนินธุรกิจบริการทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้ธนาคาร
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ธนาคารได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะ
เป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” โดยเน้น
ถึงการสร้างสมดุลในการที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
มากที่สุด มีผลตอบแทนในการลงทุนในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่
ผู้ลงทุน รวมถึงการให้ความส�ำคัญที่จะดูแลในเรื่องผลตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมในมุมมองขององค์กรผู้ก�ำกับดูแลต่าง ๆ
ธนาคารได้เริม่ ด�ำเนินโครงการ Transformation เพือ่ ปรับรากฐานทีส่ �ำคัญ
ของธนาคารใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

ท�ำงาน และเทคโนโลยี โดยโครงการ Transformation นี้มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของธนาคารให้สามารถสร้างความแตกต่างได้
อย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
สร้างผลประกอบการที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธนาคาร
มุ่งเน้นการด�ำเนินกลยุทธ์โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการขยายฐาน
ลูกค้าในทุกกลุ่ม น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
ในการใช้บริการของลูกค้า ขยายขอบเขตในการให้บริการ มีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และรักษาระดับเงินทุนส�ำรองอย่าง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนต่าง ๆ ได้
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทีใ่ ห้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา
สุ ด ท้ า ยนี้ ค ณะกรรมการธนาคารขอขอบคุ ณ คณะผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรง
ใจอย่างเต็มก�ำลังความสามารถเพื่อน�ำพาให้ธนาคารก้าวสู่การเป็น
“ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)”
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กลยุทธ์ส�ำหรับปี 2560
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ประธานกรรมการบริหาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายอานันท์ ปันยารชุน

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

คุณอานันท์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้าน
กฎหมาย จาก Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
และเริม่ ต้นชีวติ การท�ำงานทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ โดยด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูแ้ ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�ำสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ดร. วิชติ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์
จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก University
of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณอานันท์ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในพัฒนาการด้านการเมือง
ของประเทศ โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตลอดจนมีบทบาทในการเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี
พ.ศ. 2540 ด้วยบทบาทหน้าทีอ่ นั โดดเด่นในด้านต่างๆ คุณอานันท์
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ
อันทรงเกียรติในปี พ.ศ. 2540 รวมถึง ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการ
แต่งตั้งจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้เป็นประธาน
คณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านภัยคุกคาม ความท้าทาย และการ
เปลี่ยนแปลงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนบทบาทของสหประชาชาติ
ในสภาวะทีก่ ารเมืองและความมัน่ คงของโลกมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว

ดร. วิชิต มีประวัติการท�ำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการ
ธนาคาร โดยเริ่ ม ต้ น การท�ำงานด้ า นการธนาคารที่ ธ นาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รบั โปรดเกล้าฯ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี
พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การท�ำงานด้านการธนาคาร
อีกครั้งในต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร.วิชิต ได้
เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการธนาคาร

นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ

ปัจจุบนั คุณอานันท์ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น
ทูตขององค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย ประธานกรรมการ
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มู ล นิ ธิ ส ร้ า งรอยยิ้ ม ประธานที่ ป รึ ก ษากรรมการ
สภาสถาบันวิทยสิริเมธี กรรมการที่ปรึกษาองค์การเพื่อความ
โปร่ ง ใสนานาชาติ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการองค์ ก รต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
คุณอานันท์ ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์
ทีก่ ว้างขวางอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อธนาคาร รวมทัง้ มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสนับสนุนให้ทงั้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทุกคนได้พัฒนาบทบาทของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร รวมถึงการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ด้วยการวางยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ การน�ำและขับเคลื่อน
ของ ดร.วิชิต ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการ
ท�ำธุรกิจในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างมาก การยึดถือ
รูปแบบธุรกิจในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการอย่างครบ
วงจร (Universal Banking) ส่งผลท�ำให้ธนาคารมีการเติบโตที่
โดดเด่น ก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นน�ำของประเทศ อีกทั้ง ดร.วิชิต
ยังให้ความส�ำคัญในการวางรากฐานในการบริหารจัดการและ
ได้ถ่ายทอดหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก่ทีมผู้บริหาร
ของธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

และบรรษัทภิบาล

และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร. จิ ร ายุ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม)
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics ประเทศ
อังกฤษ และปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จาก Australian National
University ประเทศออสเตรเลี ย ดร. จิ ร ายุ เริ่ ม ต้ น ท�ำงาน
ครั้งแรกในฐานะเศรษฐกรที่กรมวิเทศสหการ และต่อมาด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2529 ได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ตามล�ำดับ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ดร. จิรายุ
ได้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง ในปี พ.ศ. 2559

คุณหญิงชฎา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้าน Natural Sciences & Economics จาก University of Cambridge
ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทด้าน Economic Development
จาก Williams College ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เริ่ ม ต้ น ชี วิ ต
การท�ำงานด้านการธนาคารครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2518
ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2542-2550

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

นอกเหนือจากการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ดร. จิรายุ
ยังด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรที่ส�ำคัญอีกหลายแห่ง เช่น
กรรมการของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพระดาบส และศิริราช
มูลนิธิ เลขาธิการของมูลนิธสิ ายใจไทยและมูลนิธโิ ครงการหลวง
นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั เทเวศประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)
ดร. จิรายุ เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ช่วยในการผลักดันให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ปัจจุบัน คุณหญิงชฎา ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริ ษั ท ชั บ บ์ ส ามั ค คี ป ระกั น ภั ย จ�ำกั ด (มหาชน) ประธาน
กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด และ
กรรมการอิสระของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) นอกจากนี้ ยังด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรทางวิชาการ
และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรอีกหลายแห่ง

รายงานประจ� ำปี 2559

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

รายงานประจ� ำปี 2559

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

22

คุณประสัณห์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี
(เกียรตินยิ มอันดับ 2) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ
ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive
Management Programme จาก Ivey School of Business, University
of Western Ontario ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading
Professional Services Firms จาก Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 35 ปี
โดยมีต�ำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานกรรมการบริหารของ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จ�ำกัด
ปัจจุบัน คุณประสัณห์ ยังด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรต่างๆ เช่น
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย
กระทรวงการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีของคณะกรรมการ
ก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต (CAC Certification Committee) กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน)
คุณประสัณห์ ได้น�ำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ทางด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการรายงานทางการเงิน
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคาร

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
บริหารธุรกิจ จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้รับราชการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ก่ อ นจะได้ รั บ โปรด
เกล้าฯ ในปี พ.ศ. 2510 แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาตลอด
พระชนม์ชีพ
ในปี พ.ศ. 2531 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานคณะกรรมการสนองพระราชด�ำริในเขตพื้นที่ทรงงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประสาน
งานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย จากความส�ำเร็จของโครงการ
พัฒนาดอยตุง หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา จึงได้รับความไว้วางใจ
จากรัฐบาลไทยให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับดูแลโครงการขยายผล
สู่ประเทศเมียนมาร์ อัฟกานิสถาน และจังหวัดอาเจห์ ประเทศ
อินโดนีเซีย
ปัจจุบนั หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขาธิการ
มู ล นิ ธิ ป ิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สานแนวพระราชด�ำริ ประธาน
กรรมการมูลนิธิรากแก้ว ที่ปรึกษาของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รองประธานกรรมการ
มู ล นิ ธิ มั่ น พั ฒ นา ที่ ป รึ ก ษาประจ�ำส�ำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์
ในฐานะกรรมการธนาคาร หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ได้น�ำความรู้
และประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มาใช้ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ พือ่ สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารซึง่ ถือ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร. กุลภัทรา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม
อั น ดั บ หนึ่ ง ) ด้ ว ยทุ น ภู มิ พ ล จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก West Virginia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University
of Pittsburgh
ดร. กุลภัทรา เคยด�ำรงต�ำแหน่ง คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ.
2553-2556 ปัจจุบัน ดร. กุลภัทรา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรและบริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ไทยวาโก้ จ�ำกั ด (มหาชน) กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท
ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ�ำกั ด และบริ ษั ท
ส�ำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด นอกจากนี้ ยัง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นทีป่ รึกษาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยงของกองทุน
ประกันสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ดร. กุ ล ภั ท รา ได้ น�ำความรู ้ ค วามช�ำนาญด้ า นการบั ญ ชี แ ละ
การเงิน การประเมินมูลค่าด้านตราสารอนุพันธ์และการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคาร

นายเอกกมล คีรีวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณเอกกมล ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Harvard Graduate
School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณเอกกมล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและ
ตลาดทุน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ในปี พ.ศ. 2535-2538 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2544-2547 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปัจจุบัน คุณเอกกมล เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการก�ำกับดูแล
ตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน
คุณเอกกมลได้มบี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการบริหาร
จัดการการเงินและงานด้านการก�ำกับและควบคุมของธนาคาร

รายงานประจ� ำปี 2559

ดร. กุลภัทรา สิโรดม  
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นายเกริก วณิกกุล

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

คุณเกริก ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ B.A.
in Jurisprudence (Honors) จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ
รวมทั้งเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple,
London และเนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา

ดร. ทวีศักดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก
ด้าน Electrical Engineering จาก Imperial College, University of
London ประเทศอังกฤษ

รายงานประจ� ำปี 2559

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
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คุณเกริก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและ
มีประสบการณ์ในการท�ำงานในองค์กรระดับประเทศหลาย
แห่งโดยด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ เช่น รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบนั คุณเกริก ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กรรมการอิสระ
ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร

ดร. ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ในการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในภาค
ราชการหลายแห่ง อาทิ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพือ่ การศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูอ้ �ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
ผู ้ อ�ำนวยการ ส�ำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ในระหว่ า งที่ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ ต่ า งๆ นั้ น ดร. ทวี ศั ก ดิ์ มี
ผลงานที่ส�ำคัญมากมาย เช่น การก�ำกับดูแลการแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ ปี 2543 (Y2K) การยกร่างและผลักดันนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)
การมีสว่ นผลักดันกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ �ำคัญ ๆ
หลายฉบับ รวมถึงการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ น (ส�ำนั ก งาน ก.พ.) เพื่ อ ก่ อ ตั้ ง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน ดร. ทวีศักดิ์ ยังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประธาน
กรรมการ บริษัท ที-เน็ต จ�ำกัด และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คุณวีระวงค์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์จาก
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติ
บัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา นอกจากนี้
ยั ง เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ เ ป็ น เนติ บั ณ ฑิ ต แห่ ง รั ฐ นิ ว ยอร์ ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณวีระวงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย
และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทวีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปั จ จุ บั น คุ ณ วี ร ะวงค์ ยั ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและ
ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งเป็น
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ด้ ว ยความรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมาย ประกอบกั บ
ประสบการณ์ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานของคุณวีระวงค์ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร. เอกนิติ จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ทุ น สมาคมธรรมศาสตร์ )
เศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จาก University of Illinois at
Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)
และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Claremont Graduate University
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

ดร. เอกนิ ติ เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง รองผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งาน
เศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
บริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจ�ำสหราชอาณาจักร
และยุโรป และ Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. รวมถึงมีผลงานวิชาการ หนังสือและสิ่งพิมพ์มากมาย เช่น
หนังสือเรื่อง “โดมิโน เอฟเฟคต์: ทางรอดเศรษฐกิจไทยบน
เส้ น ด้ า ยวิ ก ฤติ โ ลก” และบทความเรื่ อ ง “The Asian Crises
Reexamined” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของ MIT Press Journals of Asian
Economic Papers
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ปัจจุบัน ดร. เอกนิติ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด และ กรรมการและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบกับการมี
ประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพในด้านระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ดร. เอกนิติ มีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานของธนาคาร
ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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และบรรษัทภิบาล
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คุณกานต์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และด้าน
การบริ ห ารจั ด การ (Management) จาก Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั้ ง ส�ำเร็ จ หลั ก สู ต ร
Advanced Management Program (AMP) จาก Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุ ณ กานต์ มี ป ระสบการณ์ ก ารท�ำงานร่ ว มกั บ องค์ ก รชั้ น น�ำ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายแห่ ง เช่ น กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท
ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ�ำกั ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริ ษั ท
กฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซรามิค
ซิ เ มนต์ ไ ทย จ�ำกั ด ปั จ จุ บั น คุ ณ กานต์ ด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น
กรรมการและประธานที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยจั ด การของบริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
การเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนกลยุทธ์ และการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การของคุ ณ กานต์ เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ด�ำเนินงานของธนาคาร

คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
และระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก Angelo State
University มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณจักรกฤศฏิ์ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานทัง้ ในหน่วยงาน
ราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยได้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ ๆ เช่ น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองปลัดกระทรวง
การคลัง กรรมการอ�ำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit
Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคาร
พั ฒ นาเอเชี ย (ADB) นอกจากนี้ คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ ยั ง เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรเอกชนอื่น ๆ เช่น ประธานคณะกรรมการ
บริษทั เหมืองแร่โปแตซอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษทั
ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน
คุณจักรกฤศฏิ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยความรู้และประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ
หลายแห่ง ทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
รวมถึ ง ความเป็ น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ของคุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ จึ ง
เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานของ
คณะกรรมการธนาคารในการบริหารจัดการธนาคารให้พัฒนา
เจริญก้าวหน้า

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณกรรณิกา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
จาก University of Colorado ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และจบ
การศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program จาก
Harvard University โดยก่ อ นที่ จ ะเข้ า ร่ ว มงานกั บ ธนาคาร
คุณกรรณิกา ได้ท�ำงานที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นเวลา 32 ปี และได้มีบทบาทส�ำคัญในการเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด และความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริ ษั ท
ด้วยการน�ำแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
คุ ณ กรรณิ ก า ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการธนาคารเมื่ อ ปี
พ.ศ. 2545 และต่อมาคุณกรรณิกา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ข องธนาคารตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.
2550-2558 คุ ณ กรรณิ ก าได้ รั บ รางวั ล นั ก การเงิ น แห่ ง ปี
จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัลสุดยอดผู้น�ำหญิงดีเด่นแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร The Asian Banker รางวัล
สุดยอดนักธุรกิจหญิงดีเด่นแห่งอาเซียน ประจ�ำปี พ.ศ. 2551
จากสภาอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม รางวัลผู้บริหาร
สูงสุดยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2552 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์ ประจ�ำปี พ.ศ.
2552 และรางวัล CEO ยอดเยี่ยมส�ำหรับธุรกิจในกลุ่มการเงิน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และในปี
พ.ศ. 2555 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูง
ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด และผู้หญิงที่มีอ�ำนาจมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia นอกจากนี้
ยังได้รบั รางวัลสุดยอดนักการตลาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จาก
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ในปัจจุบัน คุณกรรณิกายังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา
จ�ำกัด และที่ปรึกษาบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด
คุณกรรณิกา เป็นผู้ที่ได้น�ำแนวคิดใหม่ๆ และการให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้ามาใช้ในงานด้านกลุม่ ลูกค้าบุคคลของธนาคาร อีกทัง้ ยัง
เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในความส�ำเร็จของโครงการปรับปรุงธนาคาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณอาทิตย์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท M.B.A.(Finance)
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมถึงได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นที่ Wharton School, University
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณอาทิตย์ได้เริ่มท�ำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรกใน
หน่วยงานบริหารการเงินเมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.
2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service ในต�ำแหน่ง
Hedge Fund Manager และต่อมาได้รว่ มงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์ตเตอร์ด โดยได้ด�ำรงต�ำแหน่งสุดท้ายเป็น Managing Director
และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับ
มาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ใน
ต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ คุณอาทิตย์ได้
ท�ำการพลิกโฉมการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของ
ธนาคารจนกลายเป็นหนึ่งในผู้น�ำตลาด พร้อมทั้งการเติบโต
อย่างโดดเด่นของธนาคารทางด้านงานวาณิชธนกิจและบริการ
ทางการเงิน (Corporate Finance)
ส�ำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณอาทิตย์เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการของ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการการลงทุนของ บริษทั ไทยพาณิชย์
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการของบริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

27

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง

รายงานประจ� ำปี 2559

นางกิตติยา โตธนะเกษม
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Financial Officer

คุ ณ กิ ต ติ ย าส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นบั ญ ชี
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Illinois, Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ดร. วิ ชิ ต สุ ร พงษ์ ชั ย
ประธานกรรมการบริ ห าร
นายอาทิ ต ย์ นั น ทวิ ท ยา
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ส�ำหรั บ ประวั ติ ดร. วิ ชิ ต สุ ร พงษ์ ชั ย
รายละเอี ย ดโปรดดู ห น้ า 20
นายอาทิ ต ย์ นั น ทวิ ท ยา
รายละเอี ย ดโปรดดู ห น้ า 27

คุณกิตติยาเริม่ ท�ำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมือ่ เดือนเมษายน
2559 ในต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer
คุณกิตติยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
วงการการเงินการธนาคารมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นจากงาน
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2525 ต่อมาได้ไปด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานและผู้จัดการ
ฝ่ายวิเทศธนกิจ Bank of America NT&SA (สาขากรุงเทพฯ) ในปี
2534 ในปี 2538 คุณกิตติยาได้ร่วมงานกับบริษัท ซับไมครอน
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียในปี 2540
คุณกิตติยาได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารในการปรับโครงสร้างหนี้ ข องธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
ธนาคารกุรงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และต่อมาได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผูบ้ ริหารในหลาย ๆ หน่วยงาน อาทิ ผูบ้ ริหารธุรกิจขนาดใหญ่
บริหารความเสี่ยง ธุรกิจต่างประเทศ สาขาต่างประเทศ และ
บริหารการเงิน คุณกิตติยาด�ำรงต�ำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ผูบ้ ริหารสายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
คุ ณ กิ ต ติ ย าเคยด�ำรงต�ำแหน่ ง ประธานกรรมการ บริ ษั ท
บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์, CFA

Chief Technology Officer

Chief Risk Officer

คุณคอลินเข้าร่วมงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในต�ำแหน่งรอง
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ Chief Technology Officer ในเดือน
เมษายน 2559

คุณอนุชาได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ Chief
Risk Officer ของธนาคารในเดือนมิถุนายน 2558 นอกจากนี้
คุณอนุชาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. ไทยพาณิชย์
ประกันชีวติ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2558 และประธานกรรมการ
ของบลจ. ไทยพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ในวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอนุชาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการลงทุนของบริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส
จ�ำกัด ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณอนุชาด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้จัดการทั่วไป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน
บริ ษั ท เอไอเอ จ�ำกั ด สาขาประเทศไทย ตั้ ง แต่ ป ี 2542 ถึ ง
ปี 2558

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

คุ ณ คอลิ น รั บ ผิ ด ชอบงานสายเทคโนโลยี ข องกลุ ่ ม ธนาคาร
ไทยพาณิชย์เพื่อสร้างสรรค์ศักยภาพด้านดิจิทัลของธนาคาร
ในการบริการลูกค้าและระบบงานภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ธนาคารเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-centric) ซึ่ง
ต้องด�ำเนินการสร้างศักยภาพคู่ขนานในสองระบบ คือระบบ
ดิจทิ ลั ทีต่ อบสนองการท�ำงานของระบบผลิตภัณฑ์หลัก และการ
ปรับปรุงพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ก่ อ นร่ ว มงานกั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ คุ ณ คอลิ น เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารของกลุ่มธนาคารประจ�ำภูมิภาคแห่งหนึ่งใน
ออสเตรเลีย โดยมีบทบาทส�ำคัญในด้านก�ำหนดกลยุทธ์ ทั้งการ
จัดตัง้ บริษทั ใหม่ในเครือ การพัฒนารูปแบบในระดับภูมภิ าคของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการต่าง ๆ และเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็นหัวหน้า
ฝ่ายกลยุทธ์และสถาปัตยกรรมของธุรกิจ APEA และหัวหน้าฝ่าย
กลยุทธ์วิสาหกิจองค์กรของกลุ่ม ในการด�ำเนินการดังกล่าวนี้
คุณคอลินต้องท�ำงานร่วมกับผู้บริหารทั้งฝ่ายธุรกิจและวิชาการ
ภายในภูมิภาคและในระดับกลุ่มบริษัท เพื่อสรรหาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการตอบสนองเป้าหมายระยะสั้น ในขณะ
เดียวกันก็มุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ระยะยาว เพื่อความเป็นองค์กร
ชั้นน�ำแห่งภูมิภาคด้วย
ในระดั บ ภู มิ ภ าคคุ ณ คอลิ น เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการ
เทคโนโลยีการให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ในประเทศจีน และให้บริการด้านที่ปรึกษาในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เป็นหัวหน้าด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีให้ธุรกิจ
ขนาดยักษ์ใหญ่ของภูมิภาค รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิรูป
ธุรกิจและเทคโนโลยี คุณคอลินเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่ธนาคาร
มิดแลนด์ ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีหลายต�ำแหน่ง
จนถึงระดับผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นอกจากนี้ ในปี 2541-2542 คุณอนุชายังด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
เลขาธิการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และ
ในระหว่างปี 2534-2541 คุณอนุชาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้
กับคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีพไี อ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไนเตรทไทย จ�ำกัด และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท คาโปรแลคตัมไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2533-2534 คุณอนุชาเป็นรองผู้อ�ำนวยการ (Structured
Finance) ที่บริษัท เชส แมนฮัตตัน เอเชีย จ�ำกัด (ฮ่องกง) และใน
ปี 2526-2533 คุณอนุชาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ที่ ธ นาคารเชส แมนฮั ต ตั น สาขากรุ ง เทพฯ
คุ ณ อนุ ช าส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นการเงิ น
จาก San Francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาโททางด้าน M.B.A. สาขาการเงินและธุรกิจระหว่าง
ประเทศจาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นายศรัณย์ทร ชุติมา

ดร. เย็น ลอทเนอร์

ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

Chief Transformation Officer

คุณศรัณย์ทรด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร
สูงสุดธุรกิจพิเศษ ซึ่งท�ำหน้าที่ติดตามและป้องกันหนี้ที่อาจ
จะมี ป ั ญ หา และบริ ห ารจั ด การสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPLs)
สินทรัพย์รอการขาย (NPAs) ของธนาคาร และให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คุณศรัณย์ทร
มีประสบการณ์ในด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมาเป็นเวลา 32 ปี
โดยได้ เข้ า ร่ ว มงานกั บ ธนาคารหลั ง จากจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A.
จาก Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. ลอทเนอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ
Chief Transformation Officer ในเดือนมิถุนายน 2558 ดร. ลอทเนอร์
เริ่ ม ต้ น การท�ำงานที่ บ ริ ษั ท McKinsey & Company ประเทศ
เยอรมนี ในปี 2535 และต่ อ มาได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว น
(Partner) ของบริษัทในปี 2543 ดร. ลอทเนอร์ได้ย้ายไปประจ�ำ
อยู่ที่ประเทศมาเลเซียในปี 2544 และต่อมาได้ย้ายไปประจ�ำที่
ประเทศสิงคโปร์ในปี 2548 โดยรับต�ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนอาวุโส
(Senior Partner) ของ McKinsey ในภูมภิ าคอาเซียนจนกระทัง่ ปี 2555
ในขณะเดียวกัน ดร. ลอทเนอร์ได้เป็นผู้น�ำของ Asia Pacific Risk
Management Practice รวมทั้ ง เป็ น สมาชิ ก ของ Asia Pacific
Management Committee ในช่วง 3 ปีก่อนเริ่มงานกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ดร. ลอทเนอร์ได้ด�ำรงต�ำแหน่งหุ้นส่วนอาวุโส
และกรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท The Boston Consulting Group
ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็นผูน้ �ำด้านบริการทางการเงินในภูมภิ าค
อาเซียน ดร. ลอทเนอร์จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Technical University Dresden
ประเทศเยอรมนี และได้รับอนุปริญญาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
ประเทศเยอรมนี
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คุณศรัณย์ทรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ดูแลลูกค้ากลุ่ม
พลังงานและปิโตรเคมีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน
ธนาคารในบริษัท ไอทีวี จ�ำกัดในปี 2539 ในต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ เมื่อภารกิจในการลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารใน
บริษัท ไอทีวี เสร็จสิ้นลง คุณศรัณย์ทรได้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ของธนาคาร และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาด
ใหญ่ 1 ในปี 2546 ต่อมาคุณศรัณย์ทรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ ในปี 2552 เพื่อดูแลและให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ
พัฒนาระบบป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มีปัญหา ส�ำหรับลูกค้ารายที่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ
คุณศรัณย์ทรได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับ
ต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสในปัจจุบัน) ในเดือนธันวาคม
2553

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

นายธนา เธียรอัจฉริยะ

Chief Legal and Control Officer และเลขานุการบริษัท

Chief Marketing Officer

คุ ณ วั ล ลยาเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นกฎหมาย
การเงินเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์การท�ำงานด้านกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น มาเป็ น ระยะเวลากว่ า
32 ปี จึงมีความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและต่อยอดงานทาง
ด้านกฎหมายของธนาคาร ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทย
พาณิชย์ คุณวัลลยา ท�ำงานด้านกฎหมายในภาคธนาคารและ
ภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัทกฎหมายกรุงไทย ธนาคาร
เอเชีย จ�ำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด และธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายก�ำกับและบริหารงานกฎหมาย คุณวัลลยา
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร์ และปริ ญ ญาโท
นิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริ ญญาโททางด้ า นกฎหมายธนาคารระหว่ า งประเทศ จาก
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบณ
ั ทิต
ไทย สมัยที่ 38 คุณวัลลยาได้เริ่มงานกับธนาคารในต�ำแหน่งรอง
ผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสใน
ปัจจุบนั ) ในเดือนมิถนุ ายน 2557 และได้รบั แต่งตัง้ เป็นเลขานุการ
บริษัทในเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบ และการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ Chief
Marketing Officer ของธนาคารเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2559
นอกจากนี้ คุณธนายังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
บริหารของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ในเครือธนาคารไทย
พาณิชย์ เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา

รักษาการ

ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณธนาเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ใน บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2556 –
เดือนกรกฎาคม 2559 และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2559
และเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เดือนมกราคม 2556 นอกจากนี้เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 – เดือนเมษายน 2554
คุณธนา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานประจ� ำปี 2559

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

31

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

นายวรวัจน์ สุวคนธ์

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ เข้าร่วมเป็นผูบ้ ริหารของธนาคารไทยพาณิชย์
ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในเดือนกันยายน 2554 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล
ในปี 2555 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ Chief People
Officer ท�ำหน้าที่วางกลยุทธ์และนโยบายในการบริหาร คัดสรร
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล และดูแลพนักงานกว่า 25,000
คนให้มีความเป็นอยู่และอนาคตที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ผลักดันธุรกิจของธนาคารให้ประสบความส�ำเร็จเติบโตได้ตาม
เป้าหมาย

ดร.อารั ก ษ์ สุ ธี ว งศ์ จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์จาก Stanford University, California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ Chief
Strategy Officer รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ
ของธนาคาร และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส
จ�ำกัด
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คุณวรวัจน์ มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และการลงทุนแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากว่า 16 ปี
ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณวรวัจน์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 6 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งและ
ผู้บริหาร บริษัท โกลเบิล เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น จ�ำกัด เป็นเวลา 3 ปี
ในช่วงแรกของการท�ำงานเคยร่วมงานกับบริษัท Lehman Brother
8 ปี โดยปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงาน นครนิวยอร์ก ฮ่องกง และ
กรุงเทพฯ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จ�ำกัด 2 ปี
คุณวรวัจน์ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อกก์ มหาวิทยาลัย
นอร์ธเวสเทิร์น (Kellogg School of Management, Northwestern
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองผู้จัดการใหญ่ Chief Strategy Officer

ดร.อารั ก ษ์ เข้ า ร่ ว มงานกั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ใ นปี 2553
รั บ ผิ ด ชอบสายงานกลยุ ท ธ์ แ ละพั ฒ นาธุ ร กิ จ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในปี 2554
และเป็นรองผู้จัดการใหญ่ในปี 2556 ก่อนเริ่มงานที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ดร.อารักษ์มีประสบการณ์การท�ำงานกว่า 10 ปีกับ
บริษทั ข้ามชาติชนั้ น�ำ โดยร่วมงานกับบริษทั McKinsey & Company
ในภูมิภาคอาเซียน ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และ
การเงินให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม
เทคโนโลยี พลังงาน และหน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วม
งานกับบริษัท Qualcomm Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเป็ น ผู ้ น�ำการค้ น คว้ า วิ จั ย เทคโนโลยี โ ทรคมนาคม และ
ปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
กว่า 50 ฉบับ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่*

นาย เกรียง
นาย กฤษณ์
นาย กิรดิศ
นางสาว จามรี
นาย ณรงค์
นางสาว ปิติพร
นาย พงษ์สิทธิ์
นางสาว พรรณพร
นาง พิกุล
นาย พิพัฒน์
นาง ภิมลภา
นางสาว วรดา
นาย วศิน
นาย วิพล
นาย สารัชต์
ดร. สุทธาภา
นาย สุทธิพัฒน์
นาง อภิพันธ์
นางสาว อารยา
Dr. Ellen Nora
Mr. Christian
Mr. Kamalkant
Mr. Vishrut

นาย เกียรติชัย
นาง เมธินี
นาย เสกสรรค์
นาย เอกพล
นาย ไพบูลย์
นาง กนกเนตร
นางสาว กนกวรรณ
นาย กระมล
นางสาว กล้วยไม้
นาย กัมพล
นาย คณินทร์
นาย จิรวุฒิ
ม.ล. จีรเดช
นาย จีรพงษ์
นาย ตรัยรัตน์
นาย ธนวัฒน์
นาย ธนะ
นาย ธนิก
นาย ธีรพล
นางสาว ธีรินทร์
นาย นพดล
นาย นพดล
นางสาว นาถฤดี
นาย ประกิจ
นางสาว ปิยะอาภา
นางสาว ผกาฉัตร
นาย พรเทพ
นาย ภานุ
นาย มาณพ

วงศ์หนองเตย
อรรถกฤษณ์
อารมย์ดี
เกษตระกูล
ศรีจักรินทร์
พนาภัทร์
ชัยฉัตรพรสุข
คงยิ่งยง
ศรีมหันต์
อัสสมงคล
สันติโชค
ตั้งสืบกุล
ไสยวรรณ
วรเสาหฤท**
รัตนาภรณ์
อมรวิวัฒน์
เสรีรัตน์
เจริญอนุสรณ์
ภู่พานิช
Ryan
Roland
Agarwal
Jain

พูลสรรพสิทธิ์
จงสฤษดิ์หวัง
พรไพรินทร์
อภินันทร์
ตั้งกนกไพโรจน์
เจริญเศรษฐศิลป์
ใจศรี
พูลเกษ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จันทวิบูลย์
แรงกล้า
บุญศิริ
จักรพันธุ์
อินทร์จอหอ
สุวรรณประทีป
กิตติสุวรรณ
คุ้งบรรพต
ธราวิศิษฏ์
รัตตกุล
รัตนภิญโญวงศ์
บุญมาพจร
มังกรชัย
บุณยรัตพันธุ์
โล่ห์ประเสริฐ
เจริญเวช
เตชาบูรพานนท์
ปันยารชุน
โชติประสิทธิ์
เสงี่ยมบุตร

* ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560			
** นายวิพล วรเสาหฤท ได้ลาออกจากธนาคารโดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560

นาย รังสรรค์
นาย รังสิ
นางสาว ลลิตภัทร
ดร.วรพล
นาย วิฑูรย์
นางสาว วิภาศิริ
นาง วิรัสนา
นางสาว วีณา
นางสาว ศรมน
นางสาว ศรัณยา
นางสาว ศลิษา
นาย ศักดา
นาย ศิโรตม์
นางสาว ศิริเพ็ญ
นาง ศิริบรรจง
นางสาว ศิริพร
นาย สมเกียรติ
นาย สมสกุล
นาง สะการะ
นาย สีหนาท
นางสาว สุพร
นาย สุวรรณ
นาง อนิสา
นาย อภิศักดิ์
นาย อรรถพงศ์
นาย อาพัทธ์
นาย อารภัฏ
Mr. Siva

องค์สรณะคม
วงษ์กิจบัญชา
ธรณวิกรัย
วทัญญุตา
พรสกุลวานิช
ฉันทานุมัติ
บุญญาสัย
เลิศนิมิตร
อิงคตานุวัฒน์
เวชากุล
หาญพานิช
ด�ำนาคแก้ว
วิชยาภัย
โอฬารกิจเจริญ
อุทโยภาศ
ชื่นเจริญวงศ์
คูวิจิตรสุวรรณ
วินิชบุตร
อัศวรักษ์
ล�่ำซ�ำ
สุนทรโรหิต
ชัยชนะโยธินวัชร
ชูจันทร์
เกี่ยวการค้า
พรธิติ
วิชิตะกุล
สังขรัตน์
Rkrishnan
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โครงสรางการจัดการ
การกำกับดูแล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการฝายจัดการ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สิน

คณะกรรมการบริหาร

(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)

(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษชัย)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
การลงทุนตราสารทุน

(ประธาน: นายประสัณห เชื้อพานิช)

(ประธาน: นายอาทิตย นันทวิทยา)

(ประธาน: ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

(ประธาน: นายอาทิตย นันทวิทยา)

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

(ประธาน: นายอาทิตย นันทวิทยา)

(ประธาน: คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)

กลุ  ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย

สัดสวนการถือหุน 100%

สัดสวนการถือหุน 100%

สัดสวนการถือหุน 99.17%

โครงสรางองคกร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการบริ ห าร

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

EIC

ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

Technology

Risk

Strategy

Marketing

Transformation

Legal & Control

Finance

People

กำกับและควบคุม

SEGMENT
ลูกคาบุคคล
ลูกคา SME
ลูกคา Small SME
ลูกคา Wealth
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
Corporate Segment
ธุรกิจตางประเทศ
ธุรกิจพิเศษ

PRODUCT
วาณิชธนกิจและธุรกิจ
ตลาดทุน

Commercial Banking
Solutions
Retail Banking &
Small SME Solutions
ผลิตภัณฑ Wealth
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินเชื่อลูกคาบุคคล
และธุรกิจขนาดยอม

CHANNEL

SUPPORT

เครือขายสาขา

ปฏิบัติการ

Digital Banking

Facility Management

ศูนยบริการลูกคา

กิจกรรมเพื่อสังคม
ภาพลักษณและ
สื่อสารองคกร

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

3
การด�ำเนินงานของธนาคาร
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เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน�้ำมัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ของกลุ่ม
ผู้ส่งออกและครัวเรือนภาคเกษตร สนับสนุนให้การบริโภค
ภาคเอกชนมีโอกาสเติบโตได้ดี

Economic Intelligence Center

เป็นหน่วยงาน “คลังสมอง” ของธนาคารและเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา
เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และสนับสนุนให้ลูกค้าด�ำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 สูงกว่าที่คาด
การณ์แต่สภาวะทางธุรกิจกลับชะลอลง เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้
จากปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวทั้งการเร่งใช้จ่ายและการใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของภาครัฐเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
การเติบโตในลักษณะดังกล่าวให้ผลดีเพียงชั่วคราวและไม่ได้สร้าง
โอกาสทางธุรกิจมากนัก ประกอบกับการใช้จา่ ยในด้านอืน่ ๆ ยังคงมี
อุปสรรค ทั้งจากรายได้ครัวเรือนที่ยังคงถูกกดดันจากปัญหาภัยแล้ง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกตำ�่ และสภาวะตลาดแรงงานทีช่ ะลอตัว ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนและภาคการส่งออกสินค้าทีย่ งั ซบเซาต่อเนือ่ ง
ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ด้วยเหตุนี้แม้เศรษฐกิจไทยจะมีการ
เติบโตดีกว่าที่คาดแต่สภาวะทางธุรกิจกลับแสดงสัญญาณของการ
ชะลอตัว ไม่วา่ จะเป็นความต้องการสินเชือ่ ทีเ่ ติบโตชะลอลงทัง้ สินเชื่อ
ภาคธุรกิจไปจนถึงสินเชื่อเพื่อการบริโภค คุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง
และดัชนีความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนที่ยังไม่ฟื้นตัว
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2559 การเมืองต่างประเทศมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงที่เหนือความคาดหมายในช่วงครึ่งหลังของปี
ทั้งเหตุการณ์การลงประชามติเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรือการชนะการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีแนวนโยบาย
เศรษฐกิจสวนทางกับแนวคิดการค้าเสรี เหตุการณ์ดงั กล่าวประกอบ
กับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง และเกิดสภาวะเงิน
ทุนไหลออกท�ำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปียังต้องเผชิญกับบรรยากาศ
การบริโภคในประเทศที่ซบเซาลง รวมไปถึงผลจากการปราบปราม
ทัวร์ศูนย์เหรียญที่กระทบกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
หลักของไทยท�ำให้แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญหยุดชะงักลงชั่วคราว
ในปี 2560 ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทย จะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 3.3 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากก�ำลังซื้อครัวเรือนที่
ปรับตัวดีขึ้นและการใช้จ่ายของภาครัฐ การบริโภคจากภาคเอกชน
ในประเทศมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีโดยได้รับประโยชน์จากการ
ฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคาน�้ำมัน ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อรายได้ของกลุ่มผู้ส่งออกและครัวเรือนภาคเกษตรในหลาย

ในปี 2559
เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวได้

ในปี 2560 ธนาคาร
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวในอัตรา

3.2 % 3.3 %

อัตราดอกเบีย
้
นโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
มีแนวโน้มคง
อยูท
่ ร
ี่ ะดับ

1.5 %

กลุ่มสินค้า อีกทั้งครัวเรือนไทยยังมีภาระรายจ่ายที่ลดลงจากการ
ผ่อนช�ำระค่าซื้อรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกที่หมดลงและ
จากภาระภาษีเงินได้ที่ลดลงตามการปรับเพิ่มค่าลดหย่อน ขณะ
ที่ภาครัฐจะยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะกระตุน้ เศรษฐกิจอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากภายนอกในปี 2560 ต่อเศรษฐกิจไทย
ยังคงมีอยู่สูงจากปัญหาที่ยืดเยื้อจากปีก่อนหน้า ทั้งการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัญหาใน
ภาคการเงินของยุโรปและจีน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองระหว่างประเทศในหลายเหตุการณ์ เช่น การเลือก
ตั้งผู้น�ำประเทศส�ำคัญในสหภาพยุโรป การเริ่มเจรจาของสหราช
อาณาจักรเพื่อออกจากสหภาพยุโรป และการประกาศนโยบาย
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อภาพรวมการค้าการลงทุนของโลกและท�ำให้การฟื้น
ตัวของภาคการส่งออกไทยและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีข้อ
จ�ำกัด นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับแรงกดดันในภาค
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากการเติบโตที่ช้าลงของจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวจีนที่อาจส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวในปี 2560 เติบโตได้ใน
อัตราที่ชะลอลง
ตลาดการเงินโลกในปี 2560 จะยังคงผันผวนจากการเปลีย่ นแปลง
ของนโยบายการเงินในประเทศส�ำคัญ ความแตกต่างของแนวทาง
การด�ำเนินนโยบายจะมีความชัดเจนมากขึ้น ด้วยแนวโน้มการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามสภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มประเทศส�ำคัญ
อื่น ๆ อย่างสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
ภายในยังไม่สามารถด�ำเนินนโยบายให้สอดคล้องไปกับแนวทาง
ที่ตึงตัวมากขึ้นของ FED ได้ ความแตกต่างดังกล่าวจะท�ำให้การ
ฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของโลกเป็ น ไปอย่ า งไม่ ส ม�่ำ เสมอและก่ อ
ให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดการเงิน ด้วยแนวโน้มดังกล่าวนี้
กระแสเงินทุนยังมีโอกาสไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวม
ทั้งประเทศไทยเพิ่มเติม ซึ่งมีผลท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะยาวปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
มีแนวโน้มคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 ตลอดปี 2560 โดยค่าเงินบาทมี
โอกาสทีจ่ ะอ่อนตัวต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้าลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 37 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปีนี้
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและทิศทางการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย
การเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย รวมถึงความสามารถในการท�ำก�ำไรของธนาคาร และคุณภาพ

ของสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ไทยยังสามารถเติบโตได้
ในระดับปานกลาง ทัง้ ด้านสินทรัพย์ สินเชือ่ และเงินฝาก ขณะทีเ่ งิน
กองทุนและเงินส�ำรองยังอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการด้อย
ลงของคุณภาพสินเชื่อได้

ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ กั บ ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ *
ข้ อ มู ล ณ 31 ธั น วาคม 2559

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินรวม
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พั น ล ้ า น บา ท

ระบบธนาคารพาณิชย์*
2559
2558

เปลีย
่ นแปลง
ร้อยละต่อ ปี

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
ปี 2559

ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
ร้อยละ

สินทรัพย์

16,078

15,544

3.4

2,913

18.1

สินเชื่อ

10,964

10,686

2.6

1,939

17.7

เงินฝาก

10,953

10,753

1.9

2,026

18.5

200

193

3.7

48

23.8

ก�ำไรสุทธิ

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 ก�ำไรสุ ท ธิ โ ดยรวมตามงบการเงิ น รวมของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีจ�ำนวน 200.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.7 จากจ�ำนวน 193.0 พันล้านบาทในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิยงั คงเป็นรายได้หลักของระบบธนาคารพาณิชย์
โดยสัดส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเท่ากับร้อยละ 65 ของรายได้
รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 ในปี 2558 รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิมีจ�ำนวน 480.4 พันล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ที่ลดลงร้อยละ 15.4 และการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 2.6
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ลดลงร้อยละ
2.4 จากปี 2558 เป็ น จ�ำนวน 257.5 พั น ล้ า นบาทในปี 2559
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�ำไรจากเงินลงทุนและรายได้สุทธิจากการ
รับประกันภัยที่ลดลง ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิยังคงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.0 ส่งผลให้สัดส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้

รวมลดลงเป็นร้อยละ 35 ในปี 2559 จากร้อยละ 37 ในปี 2558
ค่า ใช้จ่า ยที่มิใช่ด อกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 3.6 จากปี 2558 เป็น
จ�ำนวน 321.6 พันล้านบาทในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ที่สูงขึ้น จากการที่ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยมี
อัตราการเติบโตต�่ำกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยลดลงเล็กน้อย
เป็นร้อยละ 43.6 ในปี 2559 จากร้อยละ 43.7 ในปี 2558
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เป็น
จ�ำนวน 10,964 พันล้านบาทในปี 2559 การขยายตัวของสินเชื่อ
ค่อนข้างชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะทีเ่ งินฝากของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 เป็นจ�ำนวน 10,935 พันล้าน
บาท โดยการแข่งขันด้านเงินฝากในปี 2559 อยู่ในระดับต�่ำตามการ
เติบโตของสินเชื่อที่ค่อนข้างชะลอตัว การเติบโตของเงินฝากของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ เป็นผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ส่วน

ณ 31 ธันวาคม 2559 สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการเงินรวมของระบบ
ธนาคารพาณิ ช ย์ มี จ�ำนวน 383.5 พั น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
จ�ำนวน 343.7 พันล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม จากการตั้งส�ำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย รวมทั้งการปรับชั้นของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของลูกค้าขนาดใหญ่รายหนึ่งในอุตสาหกรรม
การผลิ ต ส่ ง ผลให้ อั ต ราส่ ว นค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ต่ อ สิ น เชื่ อ
ด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 137 จากร้อยละ 129 ในปี 2558
ธนาคารพาณิ ช ย์ ทุ ก แห่ ง ได้ น�ำหลั ก เกณฑ์ Basel III มาใช้ตั้ง แต่
1 มกราคม 2556 และในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผล
ขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตามหลักเกณฑ์
Basel III ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำตามกฎหมายภาย
ใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้ถูกปรับขึ้นเป็นร้อยละ 9.125 ส�ำหรับ

เงินกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ณ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบ
การเงินเฉพาะธนาคารเท่ากับร้อยละ 17.3 ซึ่งสูงกว่าเงินกองทุน
ขั้นต�่ำตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริมความแข็งแกร่งของเงิน
กองทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ รองรั บ หลั ก เกณฑ์ ท างการที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งเกิดจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
(IFRS) มาตรการใหม่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำรงเงินกองทุนตามหลัก
เกณฑ์ Basel และเตรียมความพร้อมส�ำหรับคู่แข่งรายใหม่ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากคูแ่ ข่งรายใหม่ทางด้านดิจทิ ลั
ส�ำหรับปี 2560 และปีต่อ ๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคง
ปรับตัวและเสริมสร้างความสามารถในการเพิ่มรายได้ พร้อมทั้ง
มุ่งเน้นทางด้านดิจิทัลเพื่อรองรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เพือ่ รับมือกับนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ หรือไฟแนนเชียล
เทคโนโลยี (FinTech) ที่ก�ำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อระบบ
ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยอาจต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากความผันผวนและความไม่แน่นอนทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

รายงานประจ� ำปี 2559

ใหญ่เปลี่ยนโครงสร้างเงินฝาก โดยปรับลดเงินฝากประจ�ำและเพิ่ม
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อบริหารจัดการ
ต้นทุนเงินฝากในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ
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และบริษัทในเครือ
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ในปี 2559 ธนาคารได้ เ ริ่ ม ด�ำเนิ น โครงการ Transformation
เพื่ อ ปรั บรากฐานที่ ส�ำคั ญของธนาคาร ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จะเป็ น
“ธนาคารที่ น ่ า ชื่ น ชมที่ สุ ด (The Most Admired Bank)”

รั ก ษาความเป็ น ผู ้ น�ำในด้ า นผลก�ำไรสุ ท ธิ
และมู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต า ม ร า ค า ต ล า ด
(Market Capitaliztion) ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ก�ำไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจ�ำนวน

47.6

พั น ล้ า นบาท

เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ของธนาคารขยายตั ว จากปี 2558

5.8 %

ประวัติ

ภาพรวมธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่
30 มกราคม 2449 และเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตัง้ จวบจนปัจจุบนั ธนาคารมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์
หรือต่อมาคือส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอด
ระยะเวลา 111 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทส�ำคัญ
ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจ
มากมายรวมทั้งความรุนแรงทางการเมือง และด้วยการสนับสนุน
อย่างแข็งแกร่งจากผูถ้ อื หุน้ หลักของธนาคาร ท�ำให้ธนาคารสามารถ
บริหารจัดการกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จนท�ำให้ธนาคารในทุก
วันนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้งแข็งแกร่ง
ขึ้น และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดในกลุ่มสถาบัน
การเงินไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้บริการ
ทางการเงินที่ครบวงจรชั้นน�ำของประเทศ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่ม ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการทางการเงินในประเทศที่
กว้างขวางและครอบคลุมการให้บริการทางการเงินส�ำหรับลูกค้า
ทุกกลุ่มและทุกประเภทของผลิตภัณฑ์

จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ธนาคารได้ท�ำการเพิ่มทุนด้วยการ
เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง
(มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคม 2542
กระทรวงการคลังและส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เป็นผู้ถือหุ้นหลักของธนาคาร ต่อมากระทรวงการคลังได้จัดตั้ง
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง่ ขึน้ ในปี 2546 และได้โอนหุน้ ของธนาคาร
ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ให้กองทุนดังกล่าวในวันที่ 1 ธันวาคม
2546 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
ถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 23.12 ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ในสัดส่วนร้อยละ 22.98 และกระทรวงการ
คลังในสัดส่วนร้อยละ 0.09

นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ซึ่งได้แก่ บริการเงินฝากและ
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ธนาคารมีบริการที่หลากหลาย
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ โดยส�ำหรับลูกค้า
บุคคล ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สิน
เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ การลงทุนและการประกัน ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ (Business
Cash Management) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การค้าต่างประเทศ (Trade
Finance) ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน (Treasury Products) ผลิตภัณฑ์ทาง
ตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิช
ธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทในเครือ
ของธนาคารมีการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้า
ธุรกิจ อาทิ การบริการซื้อขายหลักทรัพย์ บริการจัดการลงทุน และ
บริการประกันชีวิต

รายงานประจ� ำปี 2559

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร
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ในปี 2559 ธนาคารได้เริ่มด�ำเนินโครงการ Transformation เพื่อปรับ
รากฐานที่ส�ำคัญของธนาคาร ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคาร
ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” โดยเน้นถึงการสร้าง
สมดุ ล ในการที่ จ ะเป็ น ธนาคารที่ ลู ก ค้ า เลื อ กใช้ บ ริ ก ารมากที่สุด
มีผลตอบแทนในการลงทุนในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ลงทุน
รวมถึ ง การให้ ค วามส�ำคั ญ ที่ จ ะดู แ ลในเรื่ อ งผลตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมในมุมมองขององค์กรผู้ก�ำกับ
ดูแลต่าง ๆ
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โครงการ Transformation ดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้ธนาคารในระยะยาวท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไป และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล รวมทั้งการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยโครงการ
Transformation จะเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและศักยภาพใน
ทุกด้านของธนาคาร เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า
นอกจากนี้ ในปี 2559 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่ง
เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และกระจายอ�ำนาจในการตัดสิน
ใจ โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มงาน ได้แก่ Segment,
Product, Channel, Support, Technology, Risk, Strategy, Marketing,
Transformation, Legal and Control, Finance, People, ตรวจสอบ และ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center (EIC)) โดย
มีรายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้

1

ในด้านการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
ธนาคาร ได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งออกเป็ น 8 กลุ ่ ม ได้ แ ก่
ลู ก ค้ า บุ ค คล ลู ก ค้ า Wealth ลู ก ค้ า Small SME ลู ก ค้ า
SME ลู ก ค้ า Corporate ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ธุ ร กิ จ
ต่างประเทศ และ ธุรกิจพิเศษ โดยที่กลุ่มลูกค้า Small
SME ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเน้นดูแลผู้ประกอบการ เจ้าของ
บริษัท และลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก

2

ธนาคารได้ แ ยกบทบาทของพนั ก งานที่ ท�ำหน้ า ที่ ข าย
และการให้บริการลูกค้าที่สาขาออกจากกัน เพื่อเน้น
คุ ณ ภาพการบริ ก ารและการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค�ำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ

3

ในด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารได้ก�ำหนดให้กลุ่มงาน Retail
Banking Solutions และ Commercial Banking Solutions
ดู แ ลในเรื่ อ งการค้ น หาความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ
ของกลุ่มลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลตามล�ำดับ

4

ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง Transformation group ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม
งานใหม่เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Transformation และเพื่อ
ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารมี ท รั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะ
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งองค์กร

นอกจากนี้ธนาคารมีบริษัทในเครือที่ส�ำคัญ 3 บริษัทซึ่งให้บริการ
ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า

(งบการเงิ น รวม) (ร อ ยละ)

ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ และลู ก ค า Corporate *
ลู ก ค า SME * , **

ลู ก ค า บุ ค คล และลู ก ค า Wealth *
อื ่ น ๆ ***

2559

2558

2557

21%

20%

21%

16%

14%

15%

59%

57%

57%

4%

9%

7%

* ผลประกอบการของบริ ษ ั ท ในเครื อ ที ่ ส ำคั ญ ได ถ ู ก กระจายเข า แต ล ะกลุ  ม ลู ก ค า ตามความเหมาะสม
** รวมลู ก ค า Small SME
*** รวมบริ ห ารการเงิ น (Group Treasury) การลงทุ น ตราสารทุ น และบริ ษ ั ท ย อ ยและบริ ษ ั ท ร ว มที ่ ร ายได ไ ม ไ ด ร วมอยู  ใ นกลุ  ม ลู ก ค า

ปี 2559 เป็นอีกปีที่ท้าทายส�ำหรับธนาคารเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ยังคงฟื้นตัวได้ช้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารสามารถรักษาระดับของ
ผลการด�ำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และ
สามารถรักษาความเป็นผูน้ �ำในด้านผลก�ำไรสุทธิและมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของธนาคาร
ในปี 2559 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 47.6
พั น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.9 จากปี 2558 ซึ่ ง เป็ น ผล
มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ก�ำไรจากเงินลงทุนลดลงมาก
เงินให้สนิ เชือ่ ของธนาคารขยายตัวร้อยละ 5.8 จากปี 2558 ซึง่ เป็นไป
ตามเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารส�ำหรับปี 2559 ที่
ร้อยละ 4-6 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตในสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และสินเชือ่ เคหะ โดยอัตราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพปรับตัว
ดีขึ้นเป็นร้อยละ 2.67 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 จากร้อยละ 2.89
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ขณะที่สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 134.3 ในปี 2559 นอกจากนี้
เงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยเงินกองทุนตามกฎหมาย
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่
ร้อยละ 17.7 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของที่ร้อยละ 14.8
ธนาคารยั ง คงรั ก ษาความเป็ น ผู ้ น�ำด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการเงินส�ำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นผู้น�ำด้านเครือข่ายใน
การให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีสาขา
จ�ำนวน 1,170 แห่ง ATM 9,745 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 109 แห่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนองต่อทิศทาง
ของภาครัฐในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National
e-payment) ด้วยการลงทุนพัฒนาศักยภาพในเชิงดิจิทัลอย่างมาก
ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณผู้ลงทะเบียนใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่และธนาคารทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งบริการพร้อมเพย์ใน
ปี 2559 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากการที่ธนาคารเป็นธุรกิจการให้บริการ ธนาคารให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับการดูแลเอาใจใส่พนักงานควบคู่ไปกับการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งความผูกพันทั้ง 2
อย่างข้างต้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกผ่านวิธีการ
ที่น่าเชื่อถือ โดยความผูกพันในระดับสูงทั้งจากลูกค้าและพนักงาน
ท�ำให้ธนาคารมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารจะมีความสามารถในการท�ำก�ำไรได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

ธุรกิจสถาบันการเงินก�ำลังเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงจาก
รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายจากภาครัฐและกฎระเบียบจากหน่วย
งานก�ำกับดูแล หรือการแข่งขันจากคู่แข่งดิจิทัลรายใหม่ ๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อรูปแบบ
การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ท�ำให้ ธ นาคารต้ อ งมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมและทบทวนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต
ธนาคารได้เริ่มด�ำเนินโครงการ Transformation เพื่อสร้างความเข้ม
แข็งและรักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่
จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” โดย
โครงการ Transformation ได้มุ่งเน้นในการปรับรากฐานที่ส�ำคัญของ
ธนาคารใน 4 ด้าน ได้แก่

1

ทรัพยากรบุคคล – เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล โดยให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ
อัตราก�ำลัง (อาทิ การหมุนเวียน และสับเปลี่ยนต�ำแหน่ง
งาน) และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน

2

กระบวนการท�ำงาน – ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน
โดยยึดหลักลูกค้าคือศูนย์กลางยิ่งขึ้น และน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน (อาทิ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics) เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้า การน�ำระบบ e-KYC มาใช้)

3

ผลิตภัณฑ์ – เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ลดเวลาในการ
พัฒนาเพื่อท�ำให้สามารถน�ำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็ว
ขึน้ สร้างความแตกต่างในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท และมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

4

เทคโนโลยี – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลชั้นน�ำรองรับ อาทิ ธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รูปแบบใหม่ ระบบการช�ำระเงินรูปแบบใหม่

โครงการ Transformation มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงความสามารถของ
ธนาคารในรอบด้าน เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคารได้ถือว่าโครงการ Transformation
เป็นพันธกิจส�ำคัญยิ่ง จึงได้ก�ำหนดแผนการลงทุนในช่วง 2-3 ปีข้าง
หน้าในการยกระดับรากฐานที่ส�ำคัญดังกล่าว

รายงานประจ� ำปี 2559

การด�ำเนินงานในปี 2559
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

แผนธุรกิจปี 2560

วันของลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมในการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีวินัย และรักษาระดับเงินกองทุนอย่างรอบคอบ
และรัดกุมเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้
ธนาคารยั ง คงให้ ก ารสนั บ สนุ น แผนขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ภาครัฐ (อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แผนแม่บท National
e-payment) พร้อมทัง้ มุง่ ขยายพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ และหาโอกาส
ในการเติบโตผ่านทางการควบรวมหรือซื้อกิจการ

รายงานประจ� ำปี 2559

ในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับโครงการ Transformation ธนาคาร
ยังคงยึดมั่นในการผลักดันและด�ำเนินตามแผนกลยุทธ์เพื่อต่อยอด
ผลประกอบการที่ดีในปัจจุบันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม
ภายใต้กลยุทธ์การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เพิ่มช่องทางและ
ขอบเขตในการให้บริการเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำ
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เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงาน ปี 2560
เงินใหสินเชื่อสุทธิ
เพิ่มขึ้นระหวาง
(เที ย บกั บ ร อ ยละ 5.8 ในป 2559)

ธนาคารคาดวาจะสามารถ

สรางผลประกอบการที่แขงขัน

ไดจากการวางกลยุทธที่เหมาะสม
ของธนาคาร เปาหมายหลัก
ในป 2560 มีดังนี้

สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
(NIM) อยูที่ระดับ
(เที ย บกั บ ร อ ยละ 3.3 ในป 2559)

อัตราการเติบโตของรายได
ที่มิใชดอกเบี้ยอยูที่ระดับ
(เที ย บกั บ ร อ ยละ -3.9 ในป 2559 ซึ ่ ง ไม ร วม

4-6%
3.1-3.3%
3-4%

กำไรจำนวนมากจากการขายเงิ น ลงทุ น ตราสารทุ น ในป 2558)

อัตราสวนคาใชจายตอ
รายไดอยูที่ระดับ
(เที ย บกั บ ร อ ยละ 38.7 ในป 2559)

สินเชื่อดอยคุณภาพตอ
สินเชื่อรวมอยูที่ระดับต่ำกวา

40-43%
3.0%

(เที ย บกั บ ร อ ยละ 2.7 ในป 2559)

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ
ที่ประมาณ
(เที ย บกั บ ร อ ยละ 134.3 ในป 2559)

130%

รายงานประจ� ำปี 2559

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้า Corporate segment

รางวัล

THE INNOVATORS IN
CORPORATE FINANCE

FOR THE AUTOMATED CASH
MANAGEMENT SOLUTION
จาก GLOBAL FINANCE

ในปี 2560 ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญเรื่องการขยายฐานลูกค้า
ธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้ที่สม�่ำเสมอและลดต้นทุน
เงินฝาก นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านวาณิช
ธนกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของธนาคารนั้น ธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถและสร้างความแตกต่างเพื่อยกระดับคุณภาพใน
การให้บริการการบริหารเงินเพือ่ ธุรกิจ โดยกลยุทธ์ทสี่ �ำคัญส�ำหรับ
ปี 2560 มีดังนี้
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มุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่และโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ
ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งในด้านความสัมพันธ์
ในกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และ
หาลูกค้ารายใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
ของลูกค้าขนาดใหญ่นั้น ๆ

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

ลูกค้า SME
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รางวัล

BEST SME BANK
จาก ALPHA SEA

ธนาคารเพื่อ
กิจการเอสเอ็มอี
ที่นาเชื่อถือที่สุด
จากนิตยสาร
แบรนดเอจ

จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อกลุ่ม
ลูกค้า SME ธนาคารจึงมีแนวทางทีจ่ ะติดตามธุรกิจของลูกค้าในกลุม่
นีอ้ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้ลกู ค้าสามารถปรับตัวต่อสภาวะของ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับแผนระยะยาวที่จะขยายธุรกิจกลุ่มลูกค้า SME อย่างมีนัยส�ำคัญ
ธนาคารมุ่งเน้นที่จะเป็นธนาคารหลักของลูกค้าปัจจุบัน และขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ผ่านเครือข่ายสาขา พร้อมทั้งการยกระดับขีดความ
สามารถในการให้บริการ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่าง
เป็นระบบ โดยกลยุทธ์ส�ำคัญในปี 2560 มีดังนี้

ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมโดย
อาศัยความ สัมพันธ์ทางด้านสินเชื่อที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมแบบสม�่ำเสมอ
รวมทั้งการได้เป็นธนาคารหลักของลูกค้า
ปรับปรุงกระบวนการขาย การรับลูกค้าใหม่ และ
เพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ประยุกต์ใช้รูปแบบการขยายฐานลูกค้าในลักษณะ
ที่คล้ายกับการขยายฐานลูกค้าบุคคล มาใช้ในการ
ขยายฐานลูกค้า Small SME

รายงานประจ� ำปี 2559

ลูกค้าบุคคลและลูกค้า Wealth

รางวัล

BEST PRIVATE
WEALTH MANAGEMENT
จาก THE ASSET

5

ปซอน

ธนาคารมุง่ เน้นทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถของช่องทางการให้บริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องทางอินเตอร์เน็ตและช่องทางธนาคาร
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ตลอดจนน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกลยุทธ์ส�ำคัญในปี 2560 มีดังนี้
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พัฒนารูปแบบในการให้บริการลูกค้า Wealth แบบ
องค์รวมโดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
อาทิ เงินฝากหลักทรัพย์ ประกัน กองทุนรวม
เร่งน�ำระบบดิจิทัลมาใช้ พร้อมทั้งปรับปรุง
กระบวนการในการรับลูกค้าใหม่
ขยายช่องทางและจุดในการให้บริการลูกค้า เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้า

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

รายงานประจ� ำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดย
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นทั้ง 100% เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกรรมตลาดทุนของเครือธนาคาร บริษัทให้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านตราสารทุนแก่
นักลงทุนทัง้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ปัจจุบนั บริษทั
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนและจัดเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการให้บริการที่
ส�ำนักงานใหญ่ (SCB Park Plaza) และสาขา 9 แห่ง รวมทั้งช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbsonline.com
ในปี 2559 มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ไม่
รวมพอร์ตการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์) อยู่ที่ 47 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 40 พันล้าน
บาท โดยหลักจากลูกค้าต่างประเทศและลูกค้าสถาบัน ในขณะที่
อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยของทั้ง
อุตสาหกรรมลดลงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด และการเพิ่มขึ้นของส่วน
แบ่งตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีลูกค้าต่างประเทศและลูกค้า
สถาบันเป็นลูกค้าหลัก ท�ำให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มีส่วน
แบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3.64 ลดลงจากระดับร้อยละ 4.01 ในปี
2558 และครองอันดับที่ 11 เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด
ในอุตสาหกรรม 36 บริษัท ซึ่งปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 8 ในปีที่
ผ่านมา
บริษัทมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการเปิด
บัญชีออนไลน์ผ่าน Easy Stock ซึ่งใช้เวลาในการเปิดบัญชีเพียง 15
นาทีโดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม การยกเลิกค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำ
แอพพลิเคชั่นแนะน�ำการลงทุน Stock Advisor บนสมาร์ทโฟน และ
การปรับปรุงบริการอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้ามากขึ้น ในปี
2559 บริษัทยังได้รับรางวัล Best Prime Broker in Thailand จาก The
Asset Triple A Award อันเป็นปีที่สองติดต่อกัน และรางวัล Best
Domestic Equity House in Thailand จาก AsiaMoney ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพในการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างดี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด เพื่อให้บริการธุรกิจจัดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้ง
กองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดย
ธนาคารถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บลจ.ไทยพาณิชย์
ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทยในด้านมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภาย
ใต้การจัดการของบริษัท (รวมกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบันการเงิน) โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.307 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.4 จากปีก่อน
จากผลการด�ำเนินงานที่ดีและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านเครือ
ข่ายสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีจ�ำนวนมากกว่า 1,170 สาขา

ทั่วประเทศ ท�ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.5 ในธุรกิจ
กองทุนรวม โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 862 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.7 จากปีก่อน
บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิรวมทั้งสิ้น 325 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 จากปีก่อน
นอกจากนั้นบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวมทั้งสิ้น 141 พันล้านบาท

รายงานประจ� ำปี 2559

รางวัล

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนยอดเยี่ยม

3

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปที่

ติดตอกัน
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บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (SCB Life)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใน
เครือที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99 โดยมีธุรกิจหลักในการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นประกันชีวิตรายบุคคล ประกัน
คุ้มครองสินเชื่อ (credit life) และประกันสุขภาพ ผ่านช่องทางการ
ขายที่ส�ำคัญ ได้แก่ การขายผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ส�ำนักงานตัวแทนของบริษัท
บริษัทมีเบี้ยประกันรับรวมเป็นจ�ำนวน 52.7 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 0.5 จากปีก่อน การลดลงของเบี้ยประกันรับรวมเป็นผล

มาจากการที่บริษัทตัดสินใจที่จะหยุดขายผลิตภัณฑ์ประเภทออม
ทรัพย์ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต�่ำ ท่ามกลางสภาวะการลงทุนที่มี
ความผันผวนสูงทั้งภายในประเทศและในตลาดโลก ณ สิ้นปี 2559
บริษัทยังคงจัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากบริษัทประกันทั้งสิ้น 24 บริษัท
เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 7.1
หากวัดจากอัตราเบี้ยประกันรับใหม่ (โดยที่เบี้ยประกันรับปีแรก
เท่ากับร้อยละ 100 รวมกับร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันแบบช�ำระ
ครั้งเดียว) ลดลงจากร้อยละ 10.2 ของปีที่ผ่านมา

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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PERFORMANCE
AND PLAN

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

FORBES GLOBAL 2000

รายงานประจ� ำปี 2559

รางวัลด้านธนาคารยอดเยี่ยม จาก 3 สถาบัน
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• Global Finance (U.S.) ปี ที่ 11 ติ ด ต่ อ กั น
• The Asset (H.K.) ปี ที่ 9 ติ ด ต่ อ กั น

• Finance Asia (H.K.) วาระครบรอบ 20 ปี

• อันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยจาก
ผลการจัดอันดับ “Forbes Global 2000”
โดยนิตยสาร Forbes (U.S.)

• มู ล ค่ า แบรนด์ อ งค์ ก รสู ง สุ ด ในหมวดอุ ต สาหกรรมการเงิ น
ปีที่ 7 ติดต่อกัน จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การวัดมูลค่าและ
จัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย”
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน

• Asia’s Best CFO จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
ปีที่ 5 ติดต่อกัน
• Best Investor Relations Company จาก Corporate Governance Asia
(H.K.) ปีที่ 7 ติดต่อกัน
รางวัลด้านธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
จาก Global Finance (U.S.)

• Best Foreign Exchange Provider (ปีที่ 9)
• The Innovators in Corporate Finance for the Automated Cash
Management Solution
จาก Euromoney (U.K.)

• Thailand’s Best Bank Overall for Real Estate Services 2016
(ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Thailand’s Best Bank M & A Advisory for Real Estate Services
• Best Cash Management

จาก The Asset (H.K.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Best Domestic Custodian (ปีที่ 10)
Best Bond House (ปีที่ 7)
Best Equity House (ปีที่ 3)
Best Trade Finance Bank (ปีที่ 2)
Best Energy and Renewable Energy Deal
Best Local Currency Bond
Best Acquisition Financing
Best in Treasury and Working Capital-Risk Management
Best Risk Management Solution
Best Corporate and Institutional Bank Domestic

จาก Finance Asia (H.K.)

•
•
•
•

Best Investment Bank (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
Best ECM
Best DCM
Best Domestic Bond House

จาก IFR (H.K.)

• Bond House of the Year (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)
จาก Asiamoney (H.K.)

• Best Country Deal
• Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates
(ปีที่ 11)
• Best Local Currency Cash Management Banks as Voted by
Financial Institutions
จาก Alpha SEA (H.K.)

• Best Equity House (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
• Best ECM Bank in Southeast Asia
จาก Asiarisk (H.K.)

• House of the Year (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)

• Syndicated Loan House of the Year
จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

• Best Bond House
• Top Underwriter (ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
• Deal of the Year
กลุ่มลูกค้า SME

• Best SME Bank จาก Alpha SEA (H.K.) ปีที่ 5 ติดต่อกัน
• SME Bank of the Year จาก Asian Banking and Finance (S.G.)
ปีที่ 5 ติดต่อกัน
• ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอีที่น่าเชื่อถือที่สุด
จากนิตยสารแบรนด์เอจ
กลุ่มลูกค้าบุคคล

• Best Private Wealth Management จาก The Asset (H.K.)
ปีที่ 5 ติดต่อกัน
• Best Private Bank จาก Global Finance (U.S.)
• No.1 in Thailand for Net - Worth - Specific Services, Super
Affluent Clients จาก Euromoney (U.K.)
• No.1 in Thailand for Investment Banking Capabilities จาก
Euromoney (U.K.)
• Best Private Bank จาก Asian Private Banker (S.G.)
• 1st Retail Banker of the Year จาก Retail Banker International
(S.G.)
• 2nd Highly Commended Best New Product, Service or Innovation
Launch (Tap2Pay) จาก Retail Banker International
Retail Banker of the Year (S.G.)

รางวัลด้านอื่น ๆ

• Best in Social Media สาขา World’s Best Consumer Digital
Banks in Asia-Pacific จาก Global Finance (U.S.) ปีที่ 2
• Digital Marketing จาก IBM Marketing Innovation Awards (S.G.)
• รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement สูงสุดในโซเซียลมีเดีย
ในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินจากงาน Thailand Zocial
Award 2016 ปีที่ 3
• Best CSR จาก Corporate Governance Asia (H.K.) ปีที่ 2
• Bronze Medal Winner for Best Customer Service by a Large in
House Center in APAC จาก Contact Center World (CAN)
• Runner Up for Large in House Contact Center in APAC จาก
Contact Center World (CAN)
• Thailand Company of the Year Top 15 จาก Charlton East
Coles Corporate Performance (S.G.)
• 300 Best Public Companies of the Year จากวารสารการเงินการ
ธนาคาร
• The Most Powerful Brand จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ติดต่อกัน
• รางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2559 (Sustainability
Report Award 2016) ประเภทดีเด่น จากโครงการประกวด
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559 จัดโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัทในเครือ

• Best Prime Broker, Thailand จาก The Asset ปีที่ 2 ติดต่อกัน
• Best Domestic Equity House จาก Asiamoney
• Asset Management Company of the Year, Thailand จาก The Asset
(H.K.) ปีที่ 3
• Best Asset & Fund Manager จาก Alpha SEA ปีที่ 2
• บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยอดเยี่ ย ม จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวาสารการเงินการธนาคาร
ปีที่ 3 ติดต่อกัน

รายงานประจ� ำปี 2559

จาก Asia Pacific Loan Market Association (H.K.)
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

4

การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ� ำปี 2559

การที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อ
เนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีขนาดสินทรัพย์ จ�ำนวนลูกค้า
และพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจมีความซับ
ซ้อนและมีขนาดใหญ่ขึ้นท�ำให้ธนาคารต้องให้ความส�ำคัญกับการ
เติบโตที่ยั่งยืน ความส�ำเร็จของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาได้สร้าง
ความคาดหวังที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ด้วย
ปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารเชือ่ ว่าความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และความสามารถในการท�ำก�ำไรของธนาคาร
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ธนาคารไทยพาณิชย์จึงมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 4 องค์ประกอบ
หลักตามที่อธิบายด้านล่าง ทั้งนี้กรอบการบริหารความเสี่ยงจะอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลที่โปร่งใสและมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบตามรายละเอียดด้านล่างเช่นกัน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้การบริหาร
ความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารได้แบ่งความเสี่ยงเป็น
7 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อสุดท้าย
ธนาคารไทยพาณิชย์จะสร้างความแข็งแกร่งของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารมี
ความพร้อมส�ำหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ไม่ว่าเศรษฐกิจนั้นจะสดใสหรือเป็นไปในทิศทางใด
โดยภาพรวมของระบบการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ ง และความเสีย่ งส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารมีดงั นี้
ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ 4
ด้าน ได้แก่
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธุรกิจของธนาคาร
โดยรวม ประกอบด้วยการท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ กับลูกค้าและคู่ค้า ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคารจ�ำแนก
ออกได้ 7 ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง ความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงาน และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ซึ่งได้อธิบาย
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงส�ำคัญในการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร

2. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) ธนาคารใช้วิธีการแตก
ต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยใช้วิธีการวัดทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเครือ่ งมือทีธ่ นาคารใช้วดั ความ
เสี่ยงต่าง ๆ เช่น
• การวั ด ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ใช้ ก ารจั ด ล�ำดั บ ความเสี่ ย ง
(Borrower Risk Rating) เพื่อวัดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดช�ำระหนี้
(PD) ใช้ Credit Scoring เช่น Application Score และ Behavioral Score
เพือ่ วัดความเสีย่ งลูกหนีร้ ายย่อย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการท�ำ
แบบจ�ำลองความเสี่ยง เพื่อ ใช้วัด ค่าความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ต่อยอดหนี้ (LGD) และประมาณ
การยอดหนีเ้ มือ่ ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ (EAD) ด้วย ส�ำหรับอนุพนั ธ์
ทางการเงิน ธนาคารใช้วิธีการวัด ค่า ความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต (Potential Future Exposure) เพื่อวัดความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญา
• การวั ด ความเสี่ ย งด้ า นตลาดมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ คื อ
Value at Risk (VaR) และเครื่องมือที่ไม่ใช่ทางสถิติ อาทิเช่น การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด (Sensitivity
Analysis) การวัดฐานะการถือครองและการทดสอบภาวะวิกฤต
ของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book)
• ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร ธนาคาร
วัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยการวัดผลกระทบที่มีต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Economicvalue of equity-EVE) ภายใต้ ส มมติ ฐ านของการ
แกว่งตัวของอัตราดอกเบี้ยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องธนาคารได้ท�ำการวัดความเสี่ยงใน
หลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการประเมินโครงสร้างของงบดุล
กระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมถึงรายการนอกงบดุล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องประกอบด้วย
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity ratio) กระแสเงินสดไหล
ออกสุทธิ (Maximum Cumulative Outflow-MCO) และรวมถึงเครือ่ งมือ
ล่าสุดตามเกณฑ์ Basel III เช่น Liquidity Coverage Ratio (LCR)
• ส�ำหรับการวัดความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานธนาคารมีการ
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control
Self Assessment) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุการณ์ความเสียหาย
(Incident and loss data) เพือ่ ประเมินความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
และประสิทธิภาพของปัจจัยการควบคุมในแต่ละหน่วยงานธุรกิจ
นอกจากนี้ในส่วนการลดความเสี่ยงของธนาคารในด้านการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารยังได้จัดท�ำแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อใช้ในการ

นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวัดความเสีย่ งในอนาคต
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
เพื่อใช้ในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม
3. การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Monitoring and
Control) ธนาคารควบคุมความเสี่ยง โดยการก�ำหนด ระดับ Key Risk
Indicator และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ทั้งในระดับธนาคารโดย
รวม ระดับลูกค้า ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับธุรกรรม และระดับอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การ
จัดการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย และกระบวนการที่ธนาคาร
ก�ำหนด
4. การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) ความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ จะถูกรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ ทั้งนี้
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วย
งาน ตลอดจนความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
(Governance Structure)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ประกอบไปด้วยหลักการส�ำคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. นโยบาย คณะกรรมการธนาคาร เป็ น ผู ้ มี อ�ำนาจในการ
ตรวจสอบและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ของธนาคาร อาทิ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น นโยบายการท�ำธุ ร กรรมภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
การเงิน นโยบายสินเชื่อ นโยบายการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process
Policy: ICAAP Policy) นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติ นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นโยบายการบริหารฐานะใน
บั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
ดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร นโยบายการบริหารความเสีย่ ง

ด้ า นสภาพคล่ อ ง นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการ
ด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ นโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงธนาคาร
2. อ�ำนาจกระท�ำการ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
อ�ำนาจกระท�ำการของผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
อ�ำนาจกระท�ำการครอบคลุมทั้งอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจน
อ�ำนาจการรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ โดยยึดหลักการในการ
กระจายอ�ำนาจ ให้มคี วามเหมาะสมเป็นไปตามระดับความเสีย่ ง
3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะกรรมการธนาคาร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
			 ชุดย่อย 3 คณะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
			ความเสี่ยงได้แก่
			3.1.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่เสนอแนะและให้
					ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
					 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ
					รวมถึงอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้
					 รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนัน้
					 คณะกรรมการบริ ห ารยั ง มี อ�ำนาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ
					อ�ำนาจอนุมัติการลงทุน และการบริหารด้านอืน่ ๆ
					ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
			3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
					อิสระทั้งคณะ มีหน้าที่สอบทานความเพียงพอของ
					 การก�ำกั บ ดู แ ลนโยบายการควบคุ ม ภายในและ
					หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พร้อม
					ทั้งสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
					ความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
					ธนาคารไทยพาณิชย์
			3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีเ่ สนอแนะ
					 และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห าร
					ความเสีย่ ง กรอบการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง
					เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
					ธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ใน
					 การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ค ณะ
					กรรมการธนาคารก�ำหนด ตลอดจนก�ำกับดูแลการ
					บริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งธนาคาร
3.2 ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท ธนาคารยังได้
			จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง
			 เฉพาะด้าน ได้แก่
			3.2.1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อ
					 บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง ความเสี่ ย ง
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กอบกู้ธุรกรรมส�ำคัญระหว่างภาวะวิกฤต นอกจากนี้ ธนาคารมี
กระบวนการพิจารณาความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อท�ำให้สามารถมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้ ง การจั ด การด้ า นการประกั น ของธนาคารเพื่ อ ลดผล
กระทบจากความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้
• ในส่วนของความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง
ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงโดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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					ด้านตลาด และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
			3.2.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน เพื่อ
					บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนของ
					ธนาคาร
			3.2.3 คณะกรรมการสิ น เชื่ อ คณะกรรมการสิ น เชื่ อ
					 รายย่ อ ยและคณะกรรมการแก้ ไขสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
					ปัญหา เพื่อท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท
					ตามอ�ำนาจกระท�ำการที่ก�ำหนด สินเชื่อที่เกินกว่า
					 อ�ำนาจที่ ก�ำหนดจะเป็ น อ�ำนาจอนุ มั ติ ข องคณะ
					 กรรมการบริ ห าร / คณะกรรมการธนาคารตาม
					ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ
			3.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
					เพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการจัดจ�ำหน่าย
					 หลั ก ทรั พ ย์ ใ นส่ ว นความเสี่ ย งด้ า นตลาดรวมถึ ง
					เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะ
					กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคารใน
					กรณีที่เกินอ�ำนาจที่ก�ำหนดหรือเมื่อพิจารณาแล้ว
					เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง
			3.2.5 คณะกรรมการชุดอืน่ ๆอาทิเช่นคณะกรรมการลงทุน
4. การก�ำกับดูแลความเสี่ยง
4.1 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารให้ความ
			ส�ำคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการ
			ถ่วงดุลโดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมตั สิ นิ เชือ่
			ออกจากกันอย่างชัดเจนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุม
			 ภายใน การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับ
			 จะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง และระดับ
			 ความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงิน โดย
			 ระดับความเสี่ยงของลูกค้า / คู่สัญญา จะพิจารณาโดยการ
			 จัดล�ำดับความเสี่ยง (Credit Rating) และการจัดล�ำดับความ
			 เสียหาย (Severity Class) นอกจากนี้ ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อ
			 ธุรกิจ (Non-Retail Credit) ธนาคารก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ
			 สินเชือ่ ทัง้ ในรูปคณะกรรมการ และอ�ำนาจอนุมตั ริ ายบุคคล
			ส่วนสินเชื่อรายย่อยธนาคารควบคุมดูแลการให้สินเชื่อแก่
			 ลูกค้ารายย่อย ผ่านแนวนโยบายสินเชื่อ อ�ำนาจอนุมัติ
			 สิ น เชื่ อ โดยมี แ นวทางในการคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ ลู ก ค้ า
			 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อ
			 (Underwriting Criteria) ภายใต้กรอบของ Product Program/
			 Risk Program ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
			 หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายย่อย ในส่วนการติดตาม
			 ควบคุมพอร์ตสินเชื่อ ธนาคารมีการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ
			 โดยรวมของทั้งธนาคาร (Portfolio Management) รวมถึง
			วัดผลและประเมินผลความเสี่ยงด้านสินเชื่อทั้งรายกลุ่ม
			 ลูกค้า และ / หรือ รายผลิตภัณฑ์ด้วย

4.2 การก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นตลาด ธนาคารมี ก าร
			 ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านการตลาดประเภทต่าง ๆ
			เพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงส�ำหรับธุรกรรมในบัญชี
			 เพื่อการค้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
			 บริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ความเสี่ยง
			 ด้านตลาดของธนาคารที่ส�ำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านอัตรา
			 ดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะ
			กรรมการก�ำหนดเพดานความเสี่ ย งของฐานะในบั ญ ชี
			 เพื่อการค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ใช้ในการวัดและ
			 ติดตามความเสี่ยงประกอบด้วยเครื่องมือทางสถิติ เช่น
			 Value at Risk (VaR) ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสีย่ งด้านตลาด
			ขนาดของฐานะการถือครองสูงสุดและการทดสอบภาวะ
			 วิกฤต นอกจากนี้ยังมีการควบคุมและติดตามผลงานใน
			 บัญชีเพือ่ การค้า โดยการใช้ Management Action Trigger (MAT)
4.3 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
			เพื่อการธนาคาร ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง
			ส�ำหรั บ ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การ
			 ธนาคาร โดยวั ด ความเสี่ ย งต่ อ ผลกระทบต่ อ รายได้
			ดอกเบีย้ สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเปลีย่ นแปลง
			ของอัตราดอกเบี้ยทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
			นอกจากนี้ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
			 ในบัญชีเพื่อการธนาคารโดยจัดท�ำรายงาน Repricing Gap
			 ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์
			และประเมินความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหาร
			ความเสี่ ย งจะถู ก รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
			สินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการด�ำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
4.4 การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการ
			 ควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร
			มีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรม
			 ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยใช้การจัดท�ำรายงาน
			 การประมาณการกระแสเงินสดเข้าและออก (Cash flow
			 report หรือ Liquidity gap report) ซึ่งรายงานเหล่านี้จะใช้ใน
			การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดย
			ธนาคารมี ก ารก�ำหนดนโยบายในการรั ก ษาอั ต ราส่ ว น
			 สภาพคล่ อ ง (สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งต่ อ เงิ น ฝากและ
			 ตั๋วแลกเงิน) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้มีการ
			ดูแลและติดตามปริมาณกระแสเงินสดออกสุทธิในแต่ละ
			 ระยะเวลา เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ธนาคารสามารถจั ด การ
			บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ธนาคาร
			 มีการน�ำหลัก “แนวการป้องกัน 3 ชั้น” มาใช้ก�ำกับดูแล
			 โดยหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ในฐานะแนวป้ อ งกั น ขั้ น ที่ 1 น�ำ

			 นอกจากนี้ หน่ ว ยงานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการ
			 ด�ำเนินงานจะมีการจัดประชุมกับคณะผูบ้ ริหารต่าง ๆ อย่าง
			สม�่ำเสมอเพื่อพิจารณาประเด็นด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
			รวมถึงน�ำเสนอข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารของ
			หน่วยงานที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการด�ำเนิน
			ธุรกิจ
		 นอกจากการก�ำกับดูแลความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของ
			 ธนาคารข้างต้นแล้ว ธนาคารในฐานะบริษทั แม่ มีหน้าที่
			ในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกิจการในกลุ่มธุรกิจ
			ทางการเงิ น โดยธนาคารก�ำหนดให้ กิ จ การในกลุ ่ ม
			ธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงใน
			ระดั บ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานของธนาคารและสอดคล้ อ งกั บ
			 หลั ก เกณฑ์ ก ารก�ำกั บ แบบรวมกลุ ่ ม (Consolidated
			 Supervision) ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยคณะ
			 กรรมการธนาคารได้อนุมตั ิ “นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
			 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
			 (มหาชน)” ซึ่งก�ำหนดให้กิจการในกลุ่มต้องมีนโยบายการ
			 บริ ห ารความเสี่ ย ง โครงสร้ า งองค์ ก ร เพดานการรั บ
			 ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงาน
			 ความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง
			 ที่ธนาคารก�ำหนด ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเฉพาะของกิจการ
			แต่ละประเภท
			ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
			 การเงิ น ธนาคารยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี โดยการท�ำ
			 ธุรกรรมระหว่างกันต้องไม่มีเงื่อนไข หรือข้อก�ำหนดพิเศษ
			 ใด ๆ ต่ า งจากปกติ ข องการค้ า ทั่ ว ไป ส�ำหรั บ บริ ษั ท ที่
			 ธนาคารถื อ หุ ้ น เพี ย งผู ้ เ ดี ย ว หรื อ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง
			พิจารณาเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารสามารถ
			 ใช้ระบบงานหรือการบริการต่าง ๆ ร่วมกับธนาคาร โดย
			 การก�ำหนดราคาหรืออัตราค่าบริการ หรือเงื่อนไขใด ๆ
			ต้องเป็นราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

5. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ ย ง (Chief Risk Office) ซึ่ ง รายงานตรงต่ อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะแนวนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนติด ตามและรายงานความเสี่ย ง
ประเภทต่าง ๆ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบ
โดยตรง ในการผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
หน่ ว ยงานผู ้ ก�ำกั บ ดู แ ล (Regulator) และมี ก รอบการปฏิ บั ติ
สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นอกจาก
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งทีม่ หี น้าทีด่ า้ นการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ภายในธนาคารที่มี
หน้าที่บริหารและก�ำกับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้าน อาทิเช่น
หน่วยงานบริหารการเงิน ซึ่งจะดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร เป็นต้น
ความเสี่ ย งส�ำคั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที่ผ่านมาขยายตัวได้จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยัง
คงซบเซาและเอกชนยังชะลอการลงทุน ขณะที่ความเสี่ยงจาก
ภายนอกจากปัจจัยการเมืองต่างประเทศและแรงกดดันในภาคการ
ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
ในปี 2560 ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 3.3 จากก�ำลังซื้อครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นและการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ การบริโภคจากภาคเอกชนในประเทศมีโอกาสที่จะเติบโต
ได้ดีโดยได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตามทิศทางราคาน�้ำมันซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ของกลุ่มผู้ส่งออก
และครัวเรือนภาคเกษตรในหลายกลุ่มสินค้า อีกทั้งครัวเรือนไทย
ยั ง มี ภ าระรายจ่ า ยที่ ล ดลงจากการผ่ อ นช�ำระค่ า ซื้ อ รถยนต์ จ าก
โครงการรถยนต์คันแรกที่หมดลงและจากภาระภาษีเงินได้ที่ลดลง
ตามการปรับเพิ่มค่าลดหย่อน ขณะที่ภาครัฐจะยังคงเดินหน้าขยาย
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวในปี 2560 จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากมูลค่า
การลงทุนในปีกอ่ นหน้า นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีแนวโน้มทีจ่ ะกระตุน้
เศรษฐกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยภายในประเทศขึ้นอยู่กับความ
รวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยการด�ำเนินการลงทุนดังกล่าวมีความส�ำคัญ
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนตาม
ในส่วนของหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงอีกทั้งยังกระจุกตัว
อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถือเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการ

รายงานประจ� ำปี 2559

			หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงมา
			 ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�ำวัน หน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น
			หน่ ว ยงานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการด�ำเนิ น งาน
			 หน่วยงานด้านก�ำกับและควบคุม ในฐานะแนวป้องกัน
			 ขั้นที่ 2 ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลประสิทธิภาพการท�ำงานและ
			 การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานธุรกิจ และ
			หน่วยงานด้านบริหารงานตรวจสอบในฐานะแนวป้องกัน
			 ขั้ น ที่ 3 ท�ำหน้ า ที่ ท ดสอบกระบวนการและขั้ น ตอน
			 ทางธุรกิจอย่างอิสระ และให้ความเชือ่ มัน่ แก่คณะผูบ้ ริหาร
			ในประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

ใช้จ่ายครัวเรือน ในด้านการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญที่อาจส่งผลให้การเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทยมีการชะลอ
ตัวยาวนานกว่าที่คาด
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ส�ำหรับปัจจัยภายนอกประเทศนัน้ ความเสีย่ งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในสหภาพยุโรป และการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจโดยการน�ำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สร้างความ
ผันผวนในตลาดการเงินในระยะสั้นและอาจส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมการค้าการลงทุนของโลกในระยะกลางถึงยาว การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและปัญหาหนี้ในภาคธุรกิจของจีนยังคงเป็นปัจจัยที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาจีนอย่างมาก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ความแตกต่างในการด�ำเนิน
นโยบายการเงิ น ของประเทศหลั ก ของโลกอาจก่ อ ให้เกิด ความ
ผันผวนของราคาสินทรัพย์ทางการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศได้ กล่าวคือในขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีทิศทาง
ขาขึ้น แต่กลุ่มประเทศส�ำคัญอื่น ๆ อย่างสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
จีนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจภายในยังไม่สามารถด�ำเนินนโยบาย
ให้สอดคล้องไปกับแนวทางที่ตึงตัวมากขึ้นของสหรัฐฯ ได้ ความ
แตกต่างดังกล่าวจะท�ำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไป
อย่างไม่สม�่ำเสมอและก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดการเงิน
เป็นระยะ ทั้งนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุน
การกู้ยืมเงินผ่านตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้
ในการบริหารเสีย่ งอันเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ธนาคารมีการด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อรายลูกหนี้อย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง
พอ และมีกระบวนการควบคุมติดตามพอร์ตในเชิงของการกระจุก
ตัวของเงินให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถด�ำเนินกิจการได้
หากมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ธนาคารได้สร้างกระบวนการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ ICAAP ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องมีกระบวนการ
ดังกล่าว
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต
1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
			 การกระจุ ก ตั ว (Concentration) ของสิ น เชื่ อ ท�ำให้ เ กิ ด
			ความเสี่ยงในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อ
			 ภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึง่ หรือลูกหนีร้ ายใดรายหนึง่ หาก
			 ธนาคารมีสินเชื่อในภาคธุรกิจนั้น ๆ หรือลูกหนี้รายนั้นใน
			 ปริมาณสูง ก็จะท�ำให้เกิดหนีม้ ปี ญ
ั หาสูงกว่าปกติ เนือ่ งจาก

			มีสินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง
			มากเกินไป
			ธนาคารได้มีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุก
			ตัวของเงินให้สินเชื่อโดยก�ำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อ
			แก่ ลู ก หนี้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม โดยพิ จ ารณาจากความเสี ย หายที่
			 อาจจะเกิดขึน้ ได้ ซึง่ สัดส่วนทีใ่ ช้ในการติดตามและควบคุม
			ได้แก่
• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่
				ลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
				 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 ของเงิ น กองทุ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
				 การเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยไม่
				ต้องขอผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันของ
				 กลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงิน
				 กองทุนธนาคาร รวมกันต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงิน
				กองทุนธนาคาร
			ทั้งนี้ธนาคารได้ก�ำหนดว่าการให้สินเชื่อตามประเภทกลุ่ม
			อุตสาหกรรมจะต้องไม่มกี ารกระจุกตัวในกลุม่ อุตสาหกรรม
			 ใด อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะก�ำหนดการใช้
			 เงินกองทุนเพือ่ รองรับแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม โดยพิจารณา
			 จากแนวโน้มของอุตสาหกรรม โอกาสของการท�ำธุรกิจ
			 โอกาสของการสูญเสีย และโอกาสของการผิดนัดช�ำระหนี้
			 นอกจากนี้ ได้จัดท�ำค่าดัชนี Herfindahl-Hirschman Index
			 (HHI) เพื่อใช้วัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
1.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้
			ของคู่สัญญา
			 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit
			 Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
			คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาโดย
			 เฉพาะธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน โดยทั่วไปธนาคารท�ำ
			ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินกับลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ใน
			 การป้องกันและลดความเสี่ยงของลูกค้า ตัวอย่างเช่น
			 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
			 สั ญ ญาตราสารทุ น และสั ญ ญาอั ต ราดอกเบี้ ย ล่ ว งหน้ า
			 เป็นต้น และเพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารให้
			 อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด ธนาคารจะด�ำเนิน
			 การลดความเสี่ยงบางส่วนหรือทั้งหมด (back-to-back)
			โดยการท�ำสั ญ ญาในฐานะที่ ต รงกั น ข้ า มกั บ สถาบั น
			 การเงินอื่น โดยเฉพาะธนาคารต่างชาติในตลาดอนุพันธ์
			 ทางการเงินระหว่างสถาบัน (OTC Derivatives)
		

			 ในการลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ธนาคารได้
			 ตกลงท�ำสัญญา Credit Support Annex (CSA) ส�ำหรับคู่
			 สั ญ ญาหลั ก ของธนาคาร โดยการวางหลั ก ประกันเป็น
			 เงิ น สดหรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง เมื่ อ มู ล ค่ า
			ยุติธรรมของสัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่ามูลค่าที่
			 ก�ำหนดไว้ (Threshold)
1.3 ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
			ธนาคารติดตามความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญ
ั ญาทัง้ ทางตรง
			 และทางอ้ อ ม เพื่ อ ประเมิ น โอกาสความสู ญ เสี ย ที่ อ าจ
			 เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่
			 ส่งผลเสียต่อประเทศหรือธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ธนาคาร
			 มีการบริหารความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญ
ั ญา (Country Risk)
			 โดยการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด (Policy Limit) และ
			 ก�ำหนดวงเงินการให้สนิ เชือ่ การลงทุน การก่อภาระผูกพัน
			 แก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) โดย
			 พิจารณาจากการจัดอันดับความเสีย่ งของรัฐบาล (Sovereign
			 Scorecard) ควบคู่กับการใช้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
			จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก
1.4 ความเสี่ ย งจากหนี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ (งบการเงินเฉพาะ
			ธนาคาร)
			หนี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพเป็ น ความเสี่ ย งส�ำคั ญ ของธนาคาร
			เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด
			 ย่อมท�ำให้ธนาคารขาดรายได้จากดอกเบี้ย รวมถึงอาจ
			 สูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมด จึงกระทบต่อความ

			 สามารถในการท�ำก�ำไร ตลอดจนความพอเพี ย งของ
			เงินกองทุนของธนาคาร
			 ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing
			 Loans) ตามงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร ทั้ ง สิ้ น 56,544
			 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อ ยละ 2.6 จากสิ น เชื่ อ รวม ลดลงจาก
			 57,197 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 ในปี 2558 (ค�ำอธิบาย
			 เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หนี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพอยู ่ ใ นหั ว ข้ อ MD&A)
			 หนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้จ�ำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
			กลุม่ ทีป่ รับโครงสร้างหนีแ้ ล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างผ่อนช�ำระ
			 ตามเงือ่ นไขร้อยละ 69.0 กลุม่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจาร้อยละ
			 7.7 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีร้อยละ 11.2 และ
			 กลุ่มที่อยู่ระหว่างบังคับคดีร้อยละ 12.0
			ธนาคารบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้ด้อยคุณภาพ
			โดยการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้พอเพียงกับ
			 ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมี
			 เงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 76,628 ล้านบาท
			 หรือร้อยละ 135.5 ของหนี้ด้อยคุณภาพ
1.5 ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบดุล
			 ภาระผูกพันที่ธนาคารมีกับลูกค้าและคู่ค้า จัดเป็นรายการ
			 นอกงบดุ ล ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย ง
			ด้ า นตลาดและความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของคู ่ สั ญ ญา
			 (Counterparty Credit Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติ
			 ตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ความเสียหายจาก
ั ญาทัง้ สองฝ่าย
			ความเสีย่ งประเภทนีม้ โี อกาสเกิดขึน้ กับคูส่ ญ
			 ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไป ที่ความ
			เสียหายจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายเดียว
			 ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและ
			 การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้า
			 เข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด และภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟ
			 เครดิต รวมทั้งสิ้น 63,502 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.2
			จากสิ้นปีก่อน)
			 ธนาคารป้องกันความเสีย่ งจากภาระผูกพันนอกงบดุล โดย
			การก�ำหนดให้ลูกค้าหรือคู่สัญญาตามภาระผูกพันนอก
			 งบดุลที่กล่าวข้างต้นเป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่ง
			 จะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามปกติ ธนาคารมี
			การควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนดเพดานการรับความเสีย่ ง
			 ส�ำหรับลูกค้าและคู่สัญญาแต่ละราย และก�ำหนดเพดาน
			 การรับความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา (Country Risk)
			 รวมทัง้ มีการติดตามความเสีย่ ง โดยการติดตามสถานการณ์

รายงานประจ� ำปี 2559

			ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสี่ ย งส�ำหรั บ คู ่ สั ญ ญา
			 แต่ ล ะราย โดยมี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาเหมื อ นกั บ การ
			 พิจารณาเครดิตของลูกค้า ในการก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง
			 ส�ำหรับคู่สัญญาแต่ละรายนั้น ธนาคารพิจารณาผลการจัด
			 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และเงินกองทุน
			 ชั้นที่ 1 ของคู่สัญญา นอกจากนี้ได้มีการก�ำหนดเพดาน
			 ความเสี่ยงของรัฐบาล (Sovereign Limit) ส�ำหรับแต่ละ
			 ประเทศด้วย ในการติดตามความเสี่ยง ธนาคารติดตาม
			 สถานการณ์ด้านเครดิตของคู่สัญญา จากมูลค่าของฐานะ
			 ความเสี่ยงทั้งหมด (Aggregate Exposure) การเปลี่ยนแปลง
			 ของ Credit Default Swap (CDS) spread การเปลี่ยนแปลงของ
			 อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต และการเปลี่ยนแปลง
			 ของราคาตราสารทุนในตลาดของคู่สัญญา (Equity Price)
			 เป็นต้น โดยรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นรายวัน
			เพื่ อ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจหรื อ การปรั บ ลดระดั บ
			 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งในภาวะ
			ปกติและภาวะวิกฤต
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			และการรายงานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
			 นอกจากนี้ การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล
			 ส�ำหรั บ สั ญ ญาอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น นอกตลาด มี ก าร
			 ประเมินมูลค่าตามวิธี Current Exposure ซึง่ เป็นวิธที สี่ ามารถ
			 สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุตธิ รรมในปัจจุบนั (Mark to Market)
			 และมูลค่าความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Add-ons)

			 ทุ ก ปี ในด้ า นผู ้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ประกั น ธนาคารได้
			รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้ผู้ประเมิน
			ราคาภายในส�ำหรับทุกระดับวงเงินโดยผู้ประเมินภายใน
			 มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยงานอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ มี
			ความโปร่งใสและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความ
			ขัดแย้งทางผลประโยชน์

			
			
			
			
			
			
			

			 ทั้งนี้ ธนาคารมอบหมายให้ผู้ประเมินภายในเป็นผู้ติดตาม
			การเคลื่อนไหวของราคาอสังหาริมทรัพย์ในท้องตลาด
			 อย่างสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ราคาตลาด
			 มีการเปลี่ยนแปลงไป เกินกว่าร้อยละ 20 ในรอบ 1 ปี ให้
			 ผู้ประเมินมูลค่าภายในของธนาคาร แจ้งโดยพลัน เพื่อให้
			ธนาคารพิจารณาทบทวนมูลค่าหลักประกันต่อไป

นอกจากนั้น ธนาคารยังป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรม
อนุพันธ์ (Derivatives) จากความผันผวนของราคาตลาด
โดยการก�ำหนดเพดานการรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ
เช่น Value at Risk (VaR) ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยง
(Sensitivities limits) ซึ่งรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงของ Option
ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) และการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Test)

1.6 ความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มค่ า ของมู ล ค่ า หลั ก ประกั น
			ประเภทอสังหาริมทรัพย์
			เนื่ อ งจากหลั ก ประกั น ของสิ น เชื่ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
			 อสังหาริมทรัพย์ หากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา และ
			 ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดต�่ำลง ก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อ
			 มูลค่าหลักประกันของธนาคาร ซึง่ อาจท�ำให้ธนาคารมีสว่ น
			 สูญเสียเมื่อเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพสูงขึ้น ธนาคารจึง
			 ก�ำหนดนโยบายการประเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ประกั น และ
			 อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ หรือ
			ซื้ อ จากการขายทอดตลาดขึ้ น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
			 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมุ่งหวัง
			ให้มูลค่าหลักประกันและทรัพย์สินที่ได้มาจากการตีโอน
			 ช�ำระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด (NPA) สะท้อน
			 มูลค่าที่แท้จริงตามสภาวะที่เป็นปัจจุบัน ส�ำหรับการน�ำ
			มูลค่ามาใช้ในการค�ำนวณปริมาณเงินส�ำรองให้เพียงพอ
			รองรับความเสียหายและใช้ในการค�ำนวนการด�ำรงเงิน
			กองทุ น ของธนาคารรวมถึ ง เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
			โครงสร้างหนี้
			ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของมูลค่าหลัก
			 ประกัน ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการประเมินราคา
			 หลักประกันข้างต้น โดยก�ำหนดให้สินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต่
			 20 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องประเมินเพื่อทบทวนมูลค่า
			 หลักประกันใหม่ทุก 5 ปี และส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
			ก�ำหนดนโยบายให้มีการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก
			 3 ปี แต่หากต้องมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหลัก
			 ประกัน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการประเมิน
			 เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ตามสภาวะที่เป็นปัจจุบันมา
			 แล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วน NPA ก�ำหนดให้มีการประเมินมูลค่า

2. ความเสี่ยงด้านตลาด และ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
			ตราต่างประเทศ
			ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นย่ อ มส่ ง ผลกระทบ
			ต่ อ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า ง
			 ประเทศของธนาคาร ธุรกรรมของธนาคารที่อาจจะเกิด
			ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงค่ า ของเงิ น ตราต่ า ง
			 ประเทศ มี ทั้ ง ธุ ร กรรมการค้ า เงิ น ตราต่ า งประเทศ
			 (Proprietary Trading) และธุรกรรมซึ่งธนาคารท�ำกับลูกค้า
			 เกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ
			 การค้าและการลงทุนต่างประเทศ ท�ำให้ธนาคารอาจจะมี
			 ฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ
			 ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
			กับเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ
			 ก็จะท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในทาง
			 ตรงกันข้าม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็จะท�ำให้เกิดผล
			 ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคารมีฐานะ
			 เป็ น ลู ก หนี้ สุ ท ธิ หากค่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ขึ้ น ก็ จ ะท�ำให้
			 เกิดผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจะเกิดขาดทุนจาก
			 อัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
			 ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการ
			ก�ำหนดเพดานการรั บ ความเสี่ ย งสู ง สุ ด จากอั ต ราแลก
			 เปลี่ยน โดยเพดานความเสี่ยงมีทั้งประเภทที่เป็นค่าการ
			 ค�ำนวณทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk และประเภทที่เป็น
			 จ�ำนวนเงิน เช่น Intra-day Position, Overnight Position และ
			 ระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) เป็นต้น

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
			ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ มีผลกระทบต่อรายได้และ
			ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
			 ธนาคาร โดยธนาคารมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย
			 จ�ำแนกเป็น 4 ประเภท คือ
• Repricing Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลาครบ
				ก�ำหนดในการปรับอัตราดอกเบีย้ ระหว่างสินทรัพย์และ
				 หนี้สินไม่สอดคล้องกัน อาทิ เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ
				คงที่ หากธนาคารมีสนิ ทรัพย์ทสี่ ามารถปรับอัตราดอกเบีย้
				 ได้เร็วกว่าหนีส้ นิ (Positive Gap) หากอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ ก็
				จะท�ำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือในทาง
				ตรงกันข้าม หากธนาคารมีสนิ ทรัพย์ทสี่ ามารถปรับอัตรา
				 ดอกเบีย้ ได้ชา้ กว่าหนีส้ นิ (Negative Gap) หากอัตราดอกเบีย้
				 สูงขึน้ ก็จะท�ำให้สว่ นต่างของอัตราดอกเบีย้ ลดลง เป็นต้น
• Yield Curve Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตรา
				ดอกเบี้ ย ตามระยะเวลาครบก�ำหนดที่ แ ตกต่ า งกั น
				เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน
• Basis Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้
				ของสินทรัพย์และหนี้สิน อยู่บนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่
				 แตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ อัตรา
				 ดอกเบีย้ การกูย้ มื ระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบีย้ THBFIX
				เป็นต้น เมือ่ อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงเปลีย่ นแปลงแตกต่างกัน
				ก็จะท�ำให้อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่อิง
				อยู ่ บ นอั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง เหล่ า นั้ น เปลี่ ย นแปลง
				แตกต่างกันด้วย
• Option Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีม่ ี Option แฝงอยู่
				 ในรายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบดุล การ
				 ใช้สิทธิตาม Option อาจจะกระทบต่อการบริหารรายได้
				 และต้นทุนของอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร เช่น เงินฝาก
				 มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ ามระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หาก
				อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
				และรวดเร็ว ผู้ฝากก็อาจจะถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา
				ครบก�ำหนด ซึ่งท�ำให้ธนาคารมีต้นทุนสูงขึ้นเร็วกว่า
				ที่คาด เป็นต้น
			 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการ
			ก�ำหนดเพดานความเสีย่ งของฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าและ
			 ในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยกิจกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
			 (Trading Book) มีเพดานการรับความเสี่ยงประเภท Value

			 at Risk (VaR), Basis Point Value ความอ่อนไหวต่อ Yield
			 Curve, Basis risks และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing)
			 ส่วนบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) มีการก�ำหนด
			เพดานความเสี่ ย งของผลกระทบจากอั ต ราดอกเบี้ ย
			โดยวัดเป็นร้อยละของรายได้และเงินกองทุน
			 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
			 ในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) มีค่า VaR เป็นจ�ำนวนเงิน
			 72.81 ล้านบาท ส�ำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
			 Book) ความเสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
			เท่ากันทุกระยะเวลามีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
			 ลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 434 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี
			และมีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน
			 8,085 ล้านบาท
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดประเภท
หนึง่ ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปธนาคารพาณิชย์
อาศัยเงินทุนระยะสั้นจากการระดมเงินฝาก ทั้งในรูปแบบเงินฝาก
ประจ�ำและเงินฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีก�ำหนดเวลา เช่น เงิน
ฝากออมทรัพย์ และเงินฝากเดินสะพัด ในขณะเดียวกันธนาคาร
ใช้เงินทุนดังกล่าวนี้ในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมักจะมีระยะเวลาครบ
ก�ำหนดยาวกว่าเงินฝาก และหรือไม่สามารถเรียกคืนได้ก่อนระยะ
เวลาครบก�ำหนด จึงท�ำให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง จากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็น
เงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้สิน
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีนโยบายในการ
ถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Assets) ในระดับที่เพียง
พอต่อการด�ำเนินธุรกิจในภาวะปกติเพื่อรองรับธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากการให้บริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารภายใต้ตน้ ทุนทีย่ อมรับได้
นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง จั ด ท�ำและดู แ ลติ ด ตามรายงานประมาณ
การกระแสเงินสดเข้าออกภายใต้การด�ำเนินธุรกิจในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคารถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้
ธนาคารก�ำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องรายวัน
ให้อยู่ในระดับไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 (ค�ำนวณจากสินทรัพย์สภาพ
คล่องรวมต่อเงินฝาก) โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคาร
มี สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งทั้ ง สิ้ น ร้ อ ยละ 28.8 ของเงิ น ฝากรวม
ท�ำให้มั่นใจได้ว่าธนาคารมีสภาพคล่องอยู่ในระดับเพียงพอต่อ
สถานการณ์ปกติและสถานะการณ์ฉุกเฉิน

รายงานประจ� ำปี 2559

			 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีฐานะเงินตราต่างประเทศ
			เป็ น เจ้ า หนี้ สุ ท ธิ เ ป็ น จ�ำนวนเงิ น เที ย บเท่ า เงิ น ดอลลาร์
			 สหรัฐฯ ทั้งสิ้น 210.81 ล้านดอลลาร์ และมีค่า VaR เป็น
			 จ�ำนวนเงิน 84.93 ล้านบาท
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4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประกอบการ เงินกองทุน และเสถียรภาพของธนาคาร ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่มีความผิด
พลาด การน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฎิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือการที่
ธนาคารไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ได้อย่างทันท่วงที
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เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ คณะ
กรรมการธนาคารได้น�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มา
ใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ อันประกอบ
ด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การปรับเปลี่ยนและแก้ไข 3) การ
ด�ำเนินการและติดตามผล 4) การประเมินผลและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคาร
สามารถน�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ได้
อย่างเหมาะสม ในขณะที่กระบวนการประเมินความเสี่ยงทางด้าน
กลยุทธ์จัดท�ำขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รและพั ฒ นาธุ ร กิ จ รั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อสนับสนุนคณะ
กรรมการธนาคารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงในการก�ำหนดและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็น นอกจากนี้กลุ่ม
ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ยั ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อีกด้วย
5. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ธนาคารได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
หรือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยอ้างอิงจากค�ำจ�ำกัดความของ
คณะกรรมการบาเซิลด้านก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (Basel II) ว่า
หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความ
ไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (รายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอยู่ในหัวข้อ 6) ซึ่งปัจจัยในการ
เกิดความเสีย่ งอาจจะมาจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร กระบวนการ ระบบ
งาน ผลิตภัณฑ์ ภัยธรรมชาติ จลาจล เป็นต้น
ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยเสี่ยง
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ และให้ความส�ำคัญอย่างมาก

ในการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและมีการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา
หน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นการด�ำเนิ น งานของตน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ธนาคารมีการน�ำมาใช้ โดยจะต้องระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม และก�ำหนดแผนในการลดหรื อ
ป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะ
สมกับธุรกิจ (Risk and Control Self Assessment - RCSA) โดยในปีที่
ผ่านมา ธนาคารได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่ท�ำมาในรอบที่แล้ว
พร้อมทั้งมีการสรุปความเสี่ยงระดับธนาคารต่อผู้บริหารระดับสูง
เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ส�ำหรับความเสี่ยงที่ส�ำคัญหน่วยงานจะระบุ
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator – KRI) เพื่อติดตามให้แน่ใจ
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น นอกจากจะมี
กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วธนาคารยังท�ำการเก็บข้อมูล
ไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น ๆ
การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ก�ำหนดให้ ต ้ อ งมี ก าร
ทบทวนเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่
หรือการควบคุมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและท�ำให้ความเสีย่ งเดิมมีความ
เสี่ยงที่สูงขึ้น พร้อมทั้งน�ำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือผู้
บริหารระดับสูงเพื่อเห็นชอบและก�ำหนดแผนจัดการเพื่อก�ำจัดหรือ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว
ในปี 2559 ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ธนาคารได้มีการ
ปรับปรุงแผนบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management Plan)
เพื่อใช้ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการ
บริหารจัดการวิกฤติการณ์ ในตลอดปีที่ผ่านมา
นอกจากความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจาก
ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายกฎเกณฑ์ทางการและระเบียบข้อบังคับของหน่วย
งานทางการหลายหน่ ว ยงาน อาทิ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินและหน่วยงานอื่น ๆ
ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับและควบคุมท�ำหน้าทีใ่ นการให้ค�ำแนะน�ำ
ชี้แจงและให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นไป

โดยรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในภาพรวม
และรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคารต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและคณะกรรมการ
บริหารของธนาคาร

6. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงเกีย่ วข้องกับการรับรูข้ องสาธารณชน ซึง่ ยาก
แก่การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้รับอิทธิพล
หรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
ขณะหนึ่งขณะใด รวมถึงเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่มีต่อธนาคาร
เป็นการเฉพาะด้วย

การบริหารความพอเพียงของเงินกองทุน
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 คณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน (Basel Committee on Banking Supervision: BCBS) ได้
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ “Basel III” ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลใน
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและการวัดความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนและการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
น�ำมาปรับใช้กับธนาคารพาณิชย์ของไทยเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบ
เคียงได้กับสถาบันการเงินในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2556 เป็นต้นมา

ในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารจึงยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�ำคัญ เพื่อให้ได้
รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การประเมินความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
คณะกรรมการธนาคาร ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาสนับสนุน
ธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม โดยจ�ำแนกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทในเครืออาจจะเข้าไป
มีส่วนร่วมในการท�ำธุรกิจที่อาจเป็นประเด็นทางสังคม ผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขอความเห็นชอบในเบื้องต้นจาก
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะเริ่ม
ติดต่อเพื่อท�ำธุรกรรมนั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท�ำ
ธุรกิจ และรายงานให้นายกกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทราบ
และขัน้ ตอนทีส่ อง เมือ่ จะมีการอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรม คณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ สายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรของธนาคาร
มีหน้าทีด่ แู ลและรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางในการติดตามและ
ประสานงานกับกลุม่ งานต่าง ๆ ทีม่ หี น้าทีป่ ระเมินและติดตามปัจจัย
เสี่ยงด้านชื่อเสียงของธนาคาร ได้แก่
1. ธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านชื่อเสียง
2. การด�ำเนิ น การที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บขององค์ ก ร
		ก�ำกับดูแล
3. การถูกร้องทุกข์จากลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
		ที่เกี่ยวกับคุณภาพและบริการของธนาคาร
4. การมีเหตุการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียอันเกิดจากพนักงาน
5. ข่าวสารในเชิงลบของธนาคารที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ
6. สถานะความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น และความน่ า เชื่ อ ถื อ
		ของธนาคาร

ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุน ธปท. ก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ไทยต้องด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ใหม่ และให้ธนาคาร
พาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยให้
ทยอยด�ำรงเพิม่ เติมจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของใน
อัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562 ส่งผลให้ใน
ปี 2559 อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้ถูก
ปรับขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.125 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.625 ส�ำหรับเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.125 ส�ำหรับเงินกองทุนรวม ซึ่ง
หากธนาคารพาณิชย์ใดไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วน
เพิ่มตามที่ก�ำหนด ธนาคารพาณิชย์นั้นก็ต้องเก็บสะสมเงินก�ำไร
สุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามวิธีที่ ธปท. ก�ำหนด โดยจ�ำกัดวิธีการ
จัดสรรก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์นั้น เช่น การจ่ายเงินปันผล
การจ่ายโบนัสพนักงาน และการซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
ส�ำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
มา ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้ใช้หลักเกณฑ์
การด�ำรงเงินกองทุนตาม Basel III โดยใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized
Approach) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ในการวัดความเพียงพอของเงิน
กองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดส�ำหรับ
ธุรกรรมในฐานะบัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ยงด้านการด�ำเนิน
งาน ในขณะที่ธนาคารยังคงบริหาร ติดตามผล และรายงานฐานะ
ของเงินกองทุนผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน (ICAAP) ตลอดจนการจัดท�ำประมาณการความต้องการ
เงินกองทุนในอนาคต และการทดสอบภาวะวิกฤติ รวมถึงยังได้มี
การก�ำหนดเป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนในรายงาน ICAAP เพื่อ

รายงานประจ� ำปี 2559

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ และระเบียบปฏิบัติงานภายในของ
ธนาคาร และมีการรายงานความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ
บริหารความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจ� ำปี 2559

สะท้อนเป้าหมายของเงินกองทุนต่อระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
และมีการจัดส่งรายงานแก่ ธปท. เป็นประจ�ำในช่วงเดือนมีนาคม
ของทุกปี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของนักลงทุน
และกลไกตลาด ธนาคารยังมีการเปิดเผยข้อมูลความเพียงพอของ
เงินกองทุน ปริมาณความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ตามหลักเกณฑ์ Pillar III ของ ธปท. ทั้งในส่วนของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารทุกครึ่งปี
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สถานะเงินกองทุนของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคาร
มียอดเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้น 337 พันล้าน
บาท (ร้อยละ 17.4 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ประกอบด้วย เงินกองทุน
ชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง จ�ำนวน 280
พันล้านบาท (ร้อยละ 14.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้น
ที่สอง จ�ำนวน 57 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.9 ของสินทรัพย์เสี่ยง)
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มียอดเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
352 พันล้านบาท (ร้อยละ 17.7 ของสินทรัพย์เสี่ยง) โดยนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
จ�ำนวน 295 พันล้านบาท (ร้อยละ 14.8 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และ
เงินกองทุนชั้นที่สองจ�ำนวน 58 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.9 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง)
อนึ่ง หากพิจารณารวมผลก�ำไรส�ำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559
ธนาคารจะมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.6 และส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินจะมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.9
ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะของเงินกองทุนในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับ
ที่แข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด ประกอบกับ
การที่ธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูง จะช่วย
ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบเชิงลบหากมีเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้นกับธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจาก
นี้ ด้วยฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งก็ยังช่วยให้ธนาคารสามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและพร้อมส�ำหรับการเติบโตอย่าง
ทันท่วงทีหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น
ความเสี่ ย งต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ้นไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดจากการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ ้ น อยู ่ ใ นรู ป ของเงิ น ปั น ผลและ/หรื อ ก�ำไรส่ ว นเกิ น ทุ น ส�ำหรั บ
เงินปันผลเป็นผลโดยตรงจากผลประกอบการของธนาคาร หาก

ธนาคารรายงานผลประกอบการที่ดี ผู้ถือหุ้นควรจะคาดได้ว่าจะ
ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ก�ำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคารในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ส่วนก�ำไรส่วนเกินทุนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงประการเดียว คือ
ราคาหุ้นของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น ผลการด�ำเนิน
งานของธนาคาร แนวโน้มเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ แนวโน้ม
เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ กระแสเงินทุนจากต่างประเทศ
ทั้งกระแสเงินทุนไหลเข้าและกระแสเงินทุนไหลออก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่อยู่ในการ
ควบคุมของธนาคารซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนาคารได้รายงาน
ผลประกอบการที่สอดคล้องหรือดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด
ทั้งนี้ในช่วงต้นปีของแต่ละปีธนาคารจะประกาศเป้าหมายทางการ
เงิน ดังนั้น ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือ การที่ธนาคารอาจจะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละ
ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งการจ่ายเงินปันผลและราคาหุ้น แต่
ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้จากการที่ธนาคารมีนโยบายใน
การด�ำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งมีกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะ
กลาง สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินประจ�ำปี นอกจากนี้
ธนาคารยังสามารถสร้างผลประกอบการซึ่งมีผลก�ำไรสูงสุดในกลุ่ม
สถาบันการเงินของไทยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
และถึงแม้ว่าผลประกอบการในอดีตไม่สามารถรับประกันถึงผล
ประกอบการในอนาคต แต่สามารถแสดงถึงสถานะทางการแข่งขัน
ประสิทธิภาพในการก�ำหนดและด�ำเนินกลยุทธ์ของธนาคารและ
คุณภาพของคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ธนาคารคาดว่าธนาคารจะอยู่ใน
สถานะที่พร้อมจะเผชิญกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ดีกว่า
คู่แข่งในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ลดสัดส่วนการถือครองหุน้ ในปริมาณมากอย่างมีนยั ส�ำคัญ
และส่งผลกระทบด้านลบกับราคาหุน้ ของธนาคาร เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ 2 รายของธนาคาร มีสัดส่วนการถือครองหุ้นค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตามธนาคารคาดว่าจะ
มีผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากหุ้นของธนาคารมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเป็นอันดับต้นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้หุ้นของธนาคารเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีสภาพ
คล่องสูงและยังมีมลู ค่าการซือ้ ขายในระดับสูง ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่
ทัง้ สองรายได้ถอื ครองหุน้ ของธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน และไม่
ได้แสดงความประสงค์ว่าจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินไทยแห่งแรกของประเทศ
ขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะร่วมสานต่อ
พระราชปณิธานของพระองค์ที่ได้ทรงวางรากฐานของความเจริญใน
ทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และด้วยตระหนักดีถึงบทบาทส�ำคัญของธนาคารในการร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคาร
จะน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย ความมีเหตุ
มีผลในการบริหารจัดการธุรกิจ ความพอประมาณในการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนความเชี่ยวชาญและความ
ซื่อสัตย์ อันเป็นภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจมาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและหลักการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้บังเกิดผลในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืนสืบต่อไป
ในปี 2559 การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้ า น ไม่ ว ่ า จะเป็ น สภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตั ว และมี
ความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงินหรือที่เรียกกัน
สั้นๆ ว่า “ฟินเทค” (FinTech) ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมในการให้
บริการธุรกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมของธุรกรรมทางการเงิน
ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น และมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ
“Thailand 4.0” เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภายใต้สภาวการณ์ที่ท้าทายดังกล่าว ธนาคารมีความเชื่อว่า ธุรกิจที่
สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนนัน้ มิใช่ธรุ กิจทีม่ งุ่ เน้นเพียงผลประกอบ
การเฉพาะหน้าเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังค�ำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็น
ธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันน�ำมาซึ่งเสียงชื่นชม
ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างมัน่ คง สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ใหม่ของธนาคารในการก้าวสู่การเป็น “ธนาคารที่น่า
ชื่นชมที่สุด” หรือ The Most Admired Bank
ด้ ว ยเหตุ นี้ ธนาคารจึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กรครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “SCB
Transformation” เพื่อปรับรากฐานที่ส�ำคัญของธนาคารใน 4 ด้าน ได้แก่
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของธนาคารให้สามารถ
สร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ธนาคารจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น รวมทั้งธนาคารได้ปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ
สาขา โดยแยกการขายผลิตภัณฑ์ออกจากการให้บริการลูกค้าเพื่อ
ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้เพิ่มบทบาทในการสร้างพันธมิตรเชื่อมโยงทาง
ธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มที่สามารถ
ไปเชื่อมต่อกับพันธมิตรอื่น ๆ และเป็นค�ำตอบด้านการเงิน (Financial
Solutions)ให้กับธุรกิจที่หลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) รวมถึงควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และ
รั ก ษาสถานะทางการเงิ น ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง พร้ อ มรองรั บ ความ
ผันผวนที่อาจเกิดขึ้น (ส�ำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ในรายงาน
ความยั่งยืน)

รายงานประจ� ำปี 2559

รายงานความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์
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ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

รายงานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคาร จ�ำนวน 5 ท่าน มีความรับผิดชอบหลักในการก�ำหนดทิศทาง
และประเมินผลการด�ำเนินงานพัฒนาสังคมตามเจตนารมณ์ในการ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธนาคาร ตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ น
กฎบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและวางกรอบการด�ำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อ
สังคมของธนาคาร
2. ก�ำหนดนโยบายในการท�ำงานและประสานไปยังมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณส�ำหรับโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งส�ำหรับธนาคารและมูลนิธิสยามกัมมาจล
ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
2. การสร้างเครือข่ายจิตอาสา
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยในปีนี้ มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ดังนี้
1. พิจารณาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อาทิ
• โครงการจัดท�ำสารคดีเฉลิมพระเกียรติประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจไทย
			เพื่อเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยการ
			จั ด ท�ำเป็ น หนัง สารคดีเล่า เรื่องเริ่มตั้ง แต่สนธิสัญญาเบาว์ริง
			 ในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
			สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยสารคดี ชุ ด นี้
			จะน�ำไปเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึง
			ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย และชืน่ ชม เทิดทูนในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
			ของสถาบันพระมหากษัตริย์
• การให้การสนับสนุนมูลนิธเิ สริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในการ
			จัดท�ำโครงการภูมิแผ่นดินไทย เพื่อรวบรวมสิ่งล�้ำค่าที่เป็นความ
			 ภาคภู มิ ใจของคนไทย จ�ำนวน 999,999 เรื่ อ ง โดยในส่ ว น
			 ของธนาคาร น�ำเสนอเรื่ อ งราวของ “บุ ค คลั ภ ย์ ” ซึ่ ง เป็ น
			 จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์การเงินของประเทศไทย
และพิจารณาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา อาทิ

• การให้การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
			มะเร็งท่อน�้ำดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• การให้การสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง–
			 เพดานโหว่และความพิการอื่น ๆ ของสภากาชาดไทย
2. พิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม ในเรือ่ ง
ก�ำหนดการประชุมให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาเห็นชอบในการสนับสนุนโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถี
พอเพียง รักษาต้นน�้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่านร่วมกับมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. พิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการ
ศึกษาที่ยั่งยืนของธนาคารกับภาคเอกชนรวม 12 องค์กร โดย
คัดเลือกพนักงานจิตอาสาของธนาคารเข้าร่วมโครงการเพือ่ ท�ำหน้าที่
School Partner 30 คน ที่จะท�ำงานร่วมกับโรงเรียนประชารัฐ 50 แห่ง
5. พิจารณาสนับสนุนการมีอาชีพของผู้พิการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการฯ มาตรา 35 แทนการส่งเงิน
เข้ากองทุน โดยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ
และมูลนิธิมหาไถ่ สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้พิการ โดยจะ
มีผู้พิการได้ประโยชน์ จ�ำนวน 214 คน ภายใต้การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของธนาคาร และสามารถต่อยอด
งานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในด้านจิตอาสาของพนักงานได้
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธี
ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยส�ำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก
เป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาวิจัยในประเทศไทยให้เป็นระดับ
แนวหน้าของโลก การน�ำเสนอครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร โดยร่วมในการก่อตั้งและการก�ำหนดหลักสูตรของ Institute
of Information Science and Technology
7. ติดตามความคืบหน้าและให้ขอ้ แนะน�ำโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร
และมูลนิธิสยามกัมมาจลให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

(คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม)

ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้ธนาคารและ
สังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า และสังคม เป็นต้น คณะกรรมการธนาคารเชื่อว่าการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างเสถียรภาพในการเติบโตของ
ตลาดทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น จึงด�ำเนิน
การให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยพยายามยกระดับคุณภาพการด�ำเนินการให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการหลายรางวัล เช่น การได้รับการประเมินการรายงานการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับสูงสุดคือ
“ดีเลิศ 5 ดาว” การได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ 99-100 คะแนน
เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน นับตัง้ แต่ปี 2548 ถึง 2559 ซึง่ ส่งผลให้ธนาคาร
เป็นหนึง่ ในบริษทั ในประเทศไทยไม่กบี่ ริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนประเมิน
ด้านบรรษัทภิบาลอยู่ในกลุ่มระดับคะแนนสูงสุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อ
กัน นับตั้งแต่การประเมินปี 2555 ถึง 2558 จากการประเมินบริษัท
จดทะเบียนในกลุม่ ประเทศอาเซียนในโครงการ ASEAN CG Scorecard
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าว
ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน
ทางการที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทจดทะเบียน โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญไว้ ดังนี้
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทัง้ ธนาคาร
กรรมการธนาคาร และพนักงาน ซึง่ ปลายปี 2559 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของธนาคาร และเห็นชอบให้
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของธนาคาร คือ “ธนาคารทีน่ า่ ชืน่ ชมทีส่ ดุ ” โดย
ก�ำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายในปี 2563
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุม
ของคณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การแยกต�ำแหน่งและ
บทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า งนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ การวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานที่มี
ความส�ำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ได้แก่ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกัน
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และการรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารได้มีการเปิดเผยให้
สาธารณชนรั บ ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ”
การก�ำกับดูแลกิจการปี 2559

ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารในปี
2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับ
เงิ น ปั น ผล การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของธนาคารอย่ า งรวดเร็ ว
ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้
ผูถ้ อื หุน้ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญของธนาคาร เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับ
ธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติรายการพิเศษ (เช่น

รายงานประจ� ำปี 2559

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2559
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

การเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น การได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
ที่ส�ำคัญ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคาร
ใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 3 สิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
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1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ใน
วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ธนาคารมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาแต่ละเรื่อง
ตามระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียด
ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมได้โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบ
การประชุม และหนังสือมอบฉันทะทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2558 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้
กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ประชุม (พร้อมแผนที่
และวิธีการเดินทาง) รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วย
ข้ อ เท็ จ จริ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ความเห็ น ของคณะ
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ตลอดจนรายละเอียดขัน้ ตอนการประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยั ง ได้ ติ ด ประกาศหนั ง สื อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งของธนาคาร รวมถึง
ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย อีกทั้งธนาคาร
ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงาน
ประจ�ำปี 2558 ที่เป็นรูปเล่มก่อนการประชุม โดยติดต่อขอรับ
ที่เลขานุการบริษัท
2) ธนาคารให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างไม่ปดิ กัน้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถาม

หรือข้อสงสัยได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดตามทีแ่ จ้งไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรือ
อีเมล์ไปยัง company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรอง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป
3) ธนาคารมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้ถอื หุน้ ทุกราย (ทัง้ ผู้ถอื หุน้ ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล และ
นักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ธนาคารมีการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน
เช่น บริษัทจัดการกองทุน Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง ได้ อ�ำนวยความสะดวกในการช่ ว ย
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
4) ธนาคารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยก�ำหนดการ
ประชุมในวันและเวลาท�ำการ และก�ำหนดสถานที่จัดประชุม
ที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารซึ่งสะดวกในการเดินทางและมี
ความพร้ อ มที่ จ ะอ�ำนวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวั น
ประชุ ม ธนาคารเปิ ด ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม พร้อมกับจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และจัด
จุ ด ลงทะเบี ย นแยกตามประเภทของผู ้ ที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม
โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคล
ธรรมดา ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการ
กองทุนหรือ Custodian โดยมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
พร้อมทั้งจัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนน
เสียงในห้องประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้
5) ระหว่างการประชุม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ) ท�ำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการธนาคาร
เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 16 คน (จากทั้งหมด 17 คน) ซึ่งรวมถึง
ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามใน
ที่ ป ระชุ ม โดยก่ อ นเริ่ ม เข้ า สู ่ ก ระบวนการประชุ ม ตาม

กรรมการธนาคารและผู้บริหาร รวมทั้งมติ ที่ประชุมพร้อม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีใด
ก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและ
การกั น ส�ำรองอื่ น ที่ จ�ำเป็ น ได้ ค รบถ้ ว นแล้ ว โดยที่ ธ นาคารต้ อ ง
ไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนดและเพียงพอส�ำหรับความจ�ำเป็นทางธุรกิจใน
อนาคต ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผล
ประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยในการเสนอ
อนุ มั ติ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล ธนาคารมี ก ารเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ย
เงินปันผล อัตราและจ�ำนวนเงินทีเ่ สนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเหมาะสม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2558 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ
5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.6 ของก�ำไรสุทธิปี 2558 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่ง
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
โดยธนาคารได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2558 (24 วันนับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และ
2) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
หุ้นละ 4.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคาร
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (28 วันนับจากวันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)

รายงานประจ� ำปี 2559

ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนและการนั บ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและ
หุน้ บุรมิ สิทธิ รวมถึงผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมต่างมีสทิ ธิ
ออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลง
คะแนนเสี ย งเฉพาะบั ต รของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ล งคะแนนเสี ย งไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงและ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผยโดย
ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และ
ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับ
องค์ประชุม รวมถึงการนับและการรายงานคะแนนเสียง ส่งผล
ให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุมรับทราบ
เป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารมีการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบ
สื่ อ หลายประเภทร่ ว มกั น ซึ่ ง มี ทั้ ง ข้ อ ความ ภาพ และเสี ย ง
ประกอบ รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
ธนาคารในรอบปี 2558 และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2559
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึง
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบ
ค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันชี้แจงและตอบ
ค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการ
บริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในระหว่างการ
ประชุ ม ไม่ มี ก ารสลั บ เพิ่ ม แก้ ไขวาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
ล่วงหน้า
7) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร
ภายในวันประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการ
ประชุ ม ให้ แ ก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง
เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อ
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า งรวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้
รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน สาระ
ส�ำคั ญ ของข้ อ ซั ก ถามของผู ้ ถื อ หุ ้ น และค�ำชี้ แจงของคณะ
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1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท�ำงาน การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและ
บริษทั ทัว่ ไป วัน เดือน ปีทไี่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร ข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี
ที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ จ ะเป็ น กรรมการของธนาคาร ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น
การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ธนาคารจะเปิดเผยนิยามกรรมการ
อิสระที่ธนาคารก�ำหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ ธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อน
หน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร
ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถือ หุ้น ประจ�ำปีทุ กปี จะมีกรรมการของ
ธนาคารที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 มีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตาม
วาระจ�ำนวน 6 คน ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และในการประมวลผลการลง
คะแนนเสียง ธนาคารได้จัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยและงดออกเสี ย ง เพื่ อ ตรวจนั บ คะแนน
เช่นเดียวกันกับวาระอืน่ รวมทัง้ ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุม
โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
เลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1.4 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจก�ำหนดเป็น
จ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึง่ จะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้
นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของธนาคารด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและให้ ค�ำแนะน�ำต่ อ
คณะกรรมการธนาคารก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่ า ตอบแทนกรรมการในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ปี โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียง
ได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อื่น ๆ รวมทั้งยังได้ค�ำนึงถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจเป็นปัจจัยประกอบ
เพิ่มเติมด้วย
1.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการ
ที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น อย่าง
เท่าเทียมกันมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและค�ำถามเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการธนาคารในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระ
และรายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์
ไปยัง company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองข้อเสนอ
ของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป
และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเพือ่ รับทราบ โดยในกรณีทคี่ ณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
กับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จ�ำนวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่
ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและเอกสาร
ที่ธนาคารก�ำหนดส�ำหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและมิได้ก่อ
ให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนแต่อย่างใด
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบ
ฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแน่นอนไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน
โดยการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 2 คน ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งธนาคารได้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของกรรมการอิสระดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ที่จะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
คนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเห็น
สมควรก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารได้ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
ธนาคารมีการใช้ระบบบาร์โค้ดและเครื่อง PDA เป็นเครื่องมือช่วย
ในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นั บ คะแนนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และ
ตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงและหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม อีกทั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ธนาคารยังได้ขอให้ผู้ถือหุ้นน�ำส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด
คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มกี ารก�ำกับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยก�ำหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมภายในของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็น
ในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายใน
องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยธนาคารมีกิจกรรม
ด�ำเนินงานภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การควบคุมภายในองค์กร
ธนาคารมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผลโดยพนักงานทุกระดับต้อง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและโปร่งใส ธนาคารตระหนักเป็น
อย่างดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ธนาคาร
สามารถด�ำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน
ธนาคารก�ำหนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ มี บ ทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยมีการจัด
ท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี ประกอบด้วยการก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรทีม่ สี ายการบังคับบัญชา ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีใ่ น
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) การพัฒนาและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล
ในปี 2559 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ (customer centricity) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิม่ อ�ำนาจในการตัดสินใจ
โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มงาน ได้แก่ Segment,
Product, Channel, Support, Technology, Risk, Strategy, Market,
Transformation, Legal and Control, Finance, People, ตรวจสอบ, และ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center (EIC))

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และค�ำถาม เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของ
ธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล หรือค�ำถามใดมายังธนาคาร
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

อีกทั้ง ธนาคารได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานก�ำกับและควบคุม โดยนอกจากการรายงานแผนงาน
ผลการปฎิบัติงาน และข้อตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับ
ทราบแล้ว การประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจของ
ฝ่ายจัดการและส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ธนาคารได้ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะใหม่ ๆ แก่
พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และในปี 2559 ธนาคารมีการปรับปรุงจรรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบทุกการกระท�ำตามนโยบาย
ธนาคาร โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและพร้อม
จะน�ำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำงานอย่างเคร่งครัดผ่านทาง
E-Learning อีกทัง้ มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistle Blower) หลากหลายช่องทาง
คือ การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ (Whistleblower hotline)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) และทาง
หนั ง สื อ ส่ ง ถึ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
ตรวจสอบ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของทรัพยากรบุคคล ซึง่ เรือ่ งร้องเรียน
เหล่ า นั้ น จะถู ก พิ จ ารณาโดยหน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
หน่วยงานตรวจสอบเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่น
ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและชอบธรรม ยุ ติ ธ รรม รั บ ผิ ด ชอบ สามารถ
ตรวจสอบได้และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูล
ภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ยังก�ำหนด
แนวทางในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงก�ำหนดให้มีการรายงานการมีส่วน
ได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของธนาคารเรื่องการควบคุมภายใน ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 4การควบคุมภายใน” โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายใน

•

•

•

•

•

โดยมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคารและจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บ
รักษาความลับของธนาคารและของลูกค้า โดยมีการสื่อสาร
เผยแพร่แก่กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้มี
การถือปฏิบัติโดยทั่วไป
จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงพนักงานที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีโอกาสล่วงรู้
ข้อมูลภายในใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น โดยหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ครอบคลุ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานด้วย
ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้ า งอิ ง หุ ้ น สามั ญ ของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบ
การเงิ น โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ า มการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ของธนาคารในระยะเวลา 14 วันก่อนการประกาศงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี
รวมถึงก�ำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร
เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) โดยกรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการมีหน้าที่จัดท�ำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารภายใน 3 วัน
ท�ำการหลั ง จากที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมายั ง ธนาคารและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะท�ำหน้ า ที่ ร วบรวมรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระ
เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกครั้ง
จั ด ให้ มี ร ะเบี ย บเรื่ อ งการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน เพื่ อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและลูกค้า
ที่ ไ ม่ พึ ง เปิ ด เผย และข้ อ มู ล ภายในที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยแก่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน�ำไปแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองและ
ผูอ้ นื่ ได้ ทัง้ นี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้หน่วยงานก�ำกับและควบคุม
มีหน้าที่ในการติดตามดูแลการท�ำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

					
					
					
					

เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่มให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างกันภายในกลุ่มธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(หากเป็นรายการที่เป็นอ�ำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อท�ำ
หน้าที่ให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีของรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ หรือ
รายการใด ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลรายการส�ำคัญทั้งหมดเพื่อให้การ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1.2.2		 ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
				 ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
				 ธนาคาร และทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดความ
				โปร่งใสในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทภายใน
				 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และไม่ก่อให้เกิด
				ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคาร
				 ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยนโยบายดังกล่าว
				ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
				 ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ซึ่งมีการควบคุมการท�ำธุรกรรม
				 ประเภทต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ แบ่งเป็นธุรกรรม 2 ประเภท คือ
				 ธุรกรรมประเภทสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน รวมถึง
				ธุ ร กรรมที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยการให้ สิ น เชื่ อ (Credit
				 Transactions) และธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่สินเชื่อ ลงทุน
				 ก่อภาระผูกพัน (Non - Credit Transactions) โดยธนาคาร
				ก�ำหนดแนวทางการท�ำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้อง
				 ตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแล
				 ทั้ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
				ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
				 หลักทรัพย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง เป็ น ไปตาม
				 กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศที่ธนาคาร
				มีสาขาหรือส�ำนักงานผู้แทนอยู่
				 ทั้ ง นี้ สาระส�ำคั ญ ของนโยบายได้ ก�ำหนดให้ ก ารท�ำ
				 ธุรกรรมใดๆ ระหว่างกันภายในกลุ่ม ต้องไม่มีเงื่อนไข
				 หรือข้อก�ำหนดใด ๆ ที่เป็นนัยส�ำคัญที่ต่างจากการค้า
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1.2 รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์
1.2.1		 ธนาคารก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติ
				ในการด�ำเนิ น การของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และ
				 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
					 แห่ ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ
					 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะ
					 กรรมการก�ำกั บ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการ
					 ที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
					 ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยใน
					 การประชุมเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว กรรมการ
					 หรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจ
					 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไม่มี
					 ส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าท�ำ
					 รายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทจะเป็น
					 ผู้บันทึกรายงานการประชุมและระบุความเกี่ยวข้อง
					 ของกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ก ารเปิ ด เผยต่ อ ที่
					 ประชุมไว้อย่างชัดเจน
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ
					 ของการท�ำรายการระหว่ า งธนาคารกั บ บุ ค คลที่
					 เกี่ยวโยงกัน โดยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องเป็น
					 ไปในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ ธ นาคารมี ก ารท�ำ
รายการกับบุคคลทั่วไป (At arm’s length) โดยต้องมี
					 การพิจารณาภายใต้หลักการที่สมเหตุสมผล มีความ
					 เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
• ก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการต้องไม่
					 เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการเข้าท�ำรายการ โดยการ
					 อนุมัติต้องเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
					 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุม
					 และออกเสียง
• ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการ
					 ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
					 สินเชื่อ เงินลงทุน การก่อภาระผูกพันหรือการท�ำ
					 ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น
					 รายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
					 ธนาคาร กรรมการ และผู ้ มี อ�ำนาจในการจั ด การ
					 หรือผู้เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติ
					 ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ
					 ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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				 ปกติทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน หรือในกรณี
				ที่ไม่มีธุรกรรมที่คล้ายคลึงให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ตลาด
				 ปฏิบัติ (Market practice) และต้องมีการจัดท�ำสัญญา
				 ที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสาร
				 หลักฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจ
				อนุ มั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งและมี ส าระ
				ส�ำคัญในแต่ละธุรกรรม

72

1.2.3		 ส�ำหรั บ นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท�ำรายการ
				 ระหว่างกันในอนาคต ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้
				 กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการ
				ท�ำรายการระหว่ า งกั น ให้ เ ป็ น ไปและสอดคล้ อ งกั บ
				ข้ อ ก�ำหนดของกฎหมายและประกาศของตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในเรื่ อ งรายการที่
				 เกีย่ วโยงกัน รวมทัง้ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
				 ของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
				 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยด้ ว ย ทั้ ง นี้ การท�ำรายการ
				ระหว่างกันของธนาคารอาจเกิดขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
				 ของการด�ำเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไปซึ่งธนาคารมีการก�ำหนด
				 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติภายในที่ชัดเจน และ
				เหมาะสม
1.2.4		 ธนาคารได้ด�ำเนินนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
				 ครอบคลุมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อตลาด โดย
				มุ่งเน้นให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญเป็นไปอย่าง
				 ทันการณ์ โปร่งใส และเพียงพอ รวมทั้งห้ามน�ำข้อมูล
				ภายในไปใช้ ใ นทางมิ ช อบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
				โดยธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน
				รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
				 ธนาคารในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตาม
				 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการ
				 เปิดเผยข้อมูล รวมทัง้ มีการรายงานข้อมูลการท�ำรายการ
				ที่ เ กี่ ย วโยงกั น เป็ น รายไตรมาสต่ อ คณะกรรมการ
				ตรวจสอบเพื่อทราบ
				 ในปี 2559 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
				ที่มีขนาดรายการอันมีนัยส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
				 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับ
				 ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ได้
				เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.3 รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตาม
ที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จั ด ท�ำรายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ
รายงานดังกล่าวและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนีธ้ นาคารได้น�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการ
ท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
และ/หรือ ผูเ้ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(2) การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็ น ผู ้ มี อ�ำนาจในการตรวจสอบและ
อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะมีบทบาทหน้าที่หลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อท�ำ
หน้าที่บริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะด้าน โดย
ยึดหลักการในการกระจายอ�ำนาจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตาม
ระดับความเสี่ยง และภายใต้กรอบอ�ำนาจอนุมัติทีได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Function) ซึง่ รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอแนะแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ติดตามและรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
โอกาสที่จะเกิดทุจริต หรือความผิดพลาดจากการด�ำเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารมี ก ารจั ด ท�ำนโยบายด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมทั่วไปส�ำหรับระบบข้อมูล ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูล รวมถึงเครือข่ายข้อมูล การพัฒนาและการทดสอบ
ระบบ การบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี การจัดซื้อและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งเน้นให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นการควบคุมที่ส�ำคัญ เพื่อให้
มีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติงานใน
ทุกระดับขององค์กร และสามารถถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน
ได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จากการที่ธนาคารได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาทบทวนระบบการ
ควบคุมทั้งหมดของกลุ่มธนาคารนั้น ธนาคารได้น�ำข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติสากล
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารมี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ของธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคารทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั น กั บ ทิ ศ ทางธุ ร กิ จ และพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไป

อีกทั้ง ธนาคารยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารธนาคาร
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลธนาคาร ได้รับทราบข้อมูล
ส�ำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
อีกทั้งธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และเก็บรักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่ดีและเหมาะสม
ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารภายในธนาคารและบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูล
ส�ำคัญต่าง ๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบและน�ำไป
ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนั้น ธนาคาร
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลใด ๆ ได้อย่างปลอดภัย
(5) ระบบติดตาม
ธนาคารจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างครบถ้วนและ
เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานก�ำกั บ และควบคุ ม เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่
สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในธนาคาร
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการที่ส�ำคัญ และ
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความเชื่อ
มั่น (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการ
ท�ำงานภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสังเกตและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบจากการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่ ให้แน่ใจว่า
ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การหารือกับฝ่ายบริหารของธนาคารเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่า
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ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายใน
และภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ธนาคารจึงได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการควบคุมและติดตาม
ระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร ตลอดจน
มีการประเมินถึงความเพียงพอของการตั้งส�ำรองและการด�ำรงเงิน
กองทุนเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของธนาคารสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
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ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นล�ำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคารจึง
ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียส�ำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนประจ�ำปี 2559 โดยสาระส�ำคัญของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียของธนาคารสามารถสรุปได้ดังนี้
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ลูกค้า ธนาคารมุ่งให้บริการลูกค้าซึ่งครอบคลุมเกือบทุกส่วนของ
สังคมไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนผ่านสาขาของธนาคาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่น ๆ
โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักคือการท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ ด้านการเงินส�ำหรับ
ลูกค้าผ่านบริการที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ที่ล�้ำสมัยที่ดีที่สุด และมี
คุณภาพเป็นเลิศภายใต้การด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี พร้อมกับ
การปกป้องข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด จาก
ปณิธานว่าลูกค้าคือหัวใจของการให้บริการ และ “ลูกค้ามาก่อน
เสมอที่ธนาคารไทยพาณิชย์” ธนาคารจึงมีการส�ำรวจความคิดเห็น
ของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้รับผลคะแนนระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นล�ำดับต้น ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ผู ้ ถื อ หุ ้ น กิ จ การของธนาคารตั้ ง อยู ่ บ นรากฐานของเงิ น ทุ น ที่
แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดี
และเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งความพยายามดังกล่าวของธนาคารประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่ า งดี ดั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ ากขนาดมู ล ค่ า กิ จ การในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Market Capitalization) ของธนาคารซึ่ง
สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินของไทย
พนักงาน ธนาคารตระหนักดีว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่า
และส�ำคัญที่สุดต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา
รวมทั้งดูแลและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก

ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
ก�ำหนดไว้ โดยธนาคารเน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้
รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม มีการจัดหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน
จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอ
ย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา การให้
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ สินเชื่อต่าง ๆ เช่น
ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ สหกรณ์ออม
ทรัพย์นอกจากนี้ ธนาคารยังเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจน
ให้สิทธิพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และส่งเสริม
ให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร ทั้งในส่วนของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจาก
นั้น ธนาคารได้จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกว่าธนาคารมีความแข็งแรงในการด�ำเนินงานใน
ปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต
ในระดับใด ซึ่งผลการส�ำรวจสุขภาพขององค์กร ประจ�ำปี 2559
พบว่าธนาคารจัดอยู่ในกลุ่ม Top quartile ขององค์กรที่ได้คะแนน
สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังคม (รวมถึงพันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้าและเจ้าหนี้)
ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัท
ภิบาลควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม ส่งเสริม และสนับสนุนสังคม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าและพันธมิตรบนพื้นฐานของ
หลักจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึงด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่
ได้ให้ไว้ต่อ คู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส
และปราศจากการทุจริต และงดเว้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดที่
ส่งผลร้ายต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย นอกจากนี้
ธนาคารยังให้ความส�ำคัญและส่งเสริมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และดูแลการด�ำเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมหลักการดังกล่าว
ไปยังคู่ธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารได้
จัดท�ำ “จรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้ คู่ค้าธุรกิจของ

ธนาคารมีการสนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมส่ ว นรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง รวมถึ ง
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนัน้ ธนาคารยังตระหนักถึงการเคารพและไม่ลว่ ง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่
ปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารให้พ้นจาก
การน�ำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องเคารพสิทธิ
ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี
การดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบใด ๆ กั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
รวมไปถึ ง การที่ ธ นาคารสนั บ สนุ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นกิ จ กรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
ลู ก ค้ า และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในกิ จ กรรมอาสาสมั ค ร นอกจากนี้
ธนาคารสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ผ่านการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลดการใช้กระดาษ
ในขั้นตอนการท�ำงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเข้าร่วม
เป็นองค์กรน�ำร่องและเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายใน
ประเทศ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และ
ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและวัสดุ
สิ้ น เปลื อ ง นอกจากนี้ ในปี 2559 ธนาคารได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร

“ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์พลังงาน” และก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ประจ�ำปีข องธนาคาร โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ปลูกฝัง จิตส�ำนึก
ส่งเสริมความรู้ กระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อมและน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันด้วย
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ส�ำหรับ
พนักงานจ�ำนวนประมาณ 100 คน นอกเหนือจากนั้น ธนาคารได้มี
การจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น หลักสูตรจิตวิญญาณใหม่ CSR ขับเคลื่อน
สังคมสู่ความยั่งยืน
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ธนาคารได้ มี ก ารประกาศใช้
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นและสินบน กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร โดยนโยบายดังกล่าวมีการนิยามและระบุถึงรูปแบบของ
การ “คอร์รปั ชัน่ และสินบน” ไว้อย่างชัดเจน และได้ก�ำหนดมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และสินบน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
น�ำไปใช้ปฏิบัติตาม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบและ
น�ำไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยนโยบายดังกล่าว
จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทาง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารได้ลงนามในปฏิญญา
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รบั
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมือ่ ต้นปี 2558 ทัง้ นี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่
เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนให้แก่พนักงานทุกระดับของ
ธนาคารผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร รวมถึงสื่อสารไป
ยังหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร พร้อมกันนี้ ธนาคาร
ได้เตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในสังคมเพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความโปร่งใสและ
การด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โดยธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีจ่ ดั โดยธนาคาร เช่น การอบรม
ผ่านระบบ E-Learning เรื่องความรู้เรื่องการป้องกันการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเรื่อง
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และสินบน ซึง่ เป็นหลักสูตรทีพ่ นักงานทุกคน
จะต้องเข้าเรียนและผ่านบททดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ก�ำหนด
ให้พนักงานต้องทบทวนความรู้ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอ
โดยมี ก�ำหนดระยะเวลาที่ แ น่ น อน รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น ให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่จัดโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยธนาคารสนับสนุนให้คู่ค้า
ธุรกิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้าน
แรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของเจ้าหนี้ ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไข
คำ�้ ประกันและการบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพือ่
ให้ธนาคารมีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีความพร้อมที่จะช�ำระหนี้
ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ หากมี ก รณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใด
ข้อหนึ่งได้ ธนาคารมีนโยบายในการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
และความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยธนาคารมุ่งมั่นในการช�ำระคืน
หนี้และจ่ายเงินต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

1. Thailand’s 7th National Conference on Collective Action against
		 Corruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
		(IOD)
2. CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและ
		 ควบคุมได้” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การเสวนาพิเศษ Anti-Corruption Collaboration “กรรมโกง
		 แบบไหน…ใครสนอง” และงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ
		 2559 จัดโดย Anti-Corruption Organization of Thailand
4. งานเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ด้านทุจริตการติดสินบน”
		จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
		 ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยการจัดให้มกี าร
ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ และก�ำหนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและ
สินบนอย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำ
หน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ดังกล่าวและเพื่อจะได้น�ำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ สามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดังนี้
- ลู ก ค้ า หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป สามารถติ ด ต่ อ ผ่ า นพนั ก งานสาขา
หรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล รวมทั้งการติดต่อ
ผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777
หรือสามารถท�ำเป็นหนังสือถึงผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ ธนาคารมี
การบันทึกการติดตามงานและตอบกลับภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด
- พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รับเรือ่ งร้องเรียน
และการรายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลาย
ช่องทาง โดยนอกจากพนักงานจะสามารถเสนอความคิดเห็น
รายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์
ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถด�ำเนินการ

ผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ได้อีกด้วย
• Whistleblower Policy ซึ่งจัดเป็นนโยบายส�ำหรับการรับเรื่อง
		 ร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ
		 ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของ
		 ธนาคาร การกระท�ำที่อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า
		 และกลุ ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง กรณี ที่ พ นั ก งานผู ้
		ร้ อ งเรี ย นอาจไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
		เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความโปร่ ง ใสและการปฏิ บั ติ ต าม
		 หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานของธนาคาร โดย
		พนักงานสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวได้หลายช่องทาง
		 ได้แ ก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.
		 co.th) ทางจดหมายส่งไปที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900
		 หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000)
		ซึ่ ง จะมี ก ารรายงานสรุ ป ผลการด�ำเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ใ ห้
		คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
• HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444 ซึ่งเป็น
		ช่องทางส�ำหรับพนักงานในการสอบถามเกีย่ วกับการว่าจ้าง
		 หรือ ผลประโยชน์ รวมถึงเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
		เป็นการทั่วไป
• Purple People Talk เป็นช่องทางที่เปิดกว้างในการเสนอ
		 ความคิดเห็น รายงานปัญหาต่าง ๆ หรือใช้พดู คุยกับผูบ้ ริหาร
		 สูงสุดทรัพยากรบุคคล ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
		 (purple_talk@scb.co.th) เพื่อร่วมกันช่วยพัฒนาและปรับปรุง
		ให้ธนาคารเป็นองค์กรที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยว่าผู้ร้องเรียนเป็นใคร เพื่อรักษา
ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่อป้องกัน
การได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน ซึ่งธนาคารมีการแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานอิสระอย่างทันท่วงที เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ บื สวนเรือ่ งร้องเรียนหรือ
พฤติกรรมที่น่าสงสัย เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามีมูล
ความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางวินัยต่อไป
ซึ่งขั้นตอนในการด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้
• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชีช้ อ่ งทาง
		 การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีธ่ นาคารก�ำหนด โดยพนักงาน
		 สามารถแสดงความประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอ
		จะถูกเก็บเป็นความลับ
• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
		 เบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับพนักงานผู้แจ้ง
		 รับทราบ ในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• คณะท� ำ งานรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ต่ อ เรื่ อ งที่ พ บว่ า มี มู ล

กรณีที่ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ธนาคารจะไม่เปิดเผย
แหล่งข้อมูลหากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้ง
ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางกลางที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ถึ ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล ชั้น 21 โซนเอ
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-7156 โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company_secretary@scb.co.th
ในการปฏิบตั ติ อ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ที่กล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
โดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้น�ำไปรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จะต้องกระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3) ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4) ข้ อ มู ล ข่ า วสารใดที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง

ธนาคาร หรือถือได้ว่ามีความส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ธนาคารจะด�ำเนิน
การเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
และก�ำหนดให้ ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั บ
ผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานทางการ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน ซึ่งธนาคารได้มีการก�ำหนดช่วงเวลาของ
การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยงบการเงินประจ�ำปีที่ได้
รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของธนาคาร การเปิดเผยงบการเงินแต่ละ
ไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการ
ภายใน 45 วัน นับจากวันสิน้ รอบไตรมาสโดยธนาคารได้มกี ารจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis: MD&A) ประกอบด้วยเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ข้ อ มู ล สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงในการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 นั้น
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการถือครองหุน้ สามัญของกรรมการ
และผู้บริหาร” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ส�ำหรับปี 2559 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้แก่นักลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม

จ�ำนวนครั้ง

การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์ (Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Roadshow)
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นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชนด้วย

รายงานประจ� ำปี 2559

ความผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตาม
ระเบียบธนาคาร หรือส่งเรือ่ งให้หน่วยงานการป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงินและความปลอดภัยด�ำเนินการต่อไป
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รายงานประจ� ำปี 2559

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มีความ
ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ ชั ด เจน และทั น เวลา รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักการการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก�ำหนด
ไว้ เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมประชุมกับ
นักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์
ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ และสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ
ทั้ ง นี้ จรรยาบรรณของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุนสัมพันธ์”
“จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์”
ผู้สนใจสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2937-7721
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
4.3 ผู้สอบบัญชี
ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียหรือมีการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พจิ ารณา
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีใน

แต่ละปีให้มคี วามเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
พร้ อ มทั้ ง จ�ำนวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ผู้ส อบบัญชีแ ละก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่า สอบบัญชีในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจาก
การสอบบัญชีจ�ำนวน 27.9 ล้านบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี ดังนี้
- การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของทางการ ได้แก่ การตรวจสอบ
รายงานพิเศษและตรวจสอบรายงานทางการ การตรวจสอบการ
ใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบการ
ด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
- การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- บริการด้านภาษี
- การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้
(บริษัทประกัน)
- การสอบทานรายงานการเงิน
ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นจ�ำนวน 9.2 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2559 มีการ
ช�ำระไปในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจ�ำนวน 1.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
จ�ำนวน 8.0 ล้านบาทจะด�ำเนินการช�ำระในปี 2560
4.4 การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารมุ่งด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไป
ตามมาตรฐานทีด่ ที งั้ ในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์
บางประการที่ธนาคารยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือยังปฏิบัติได้
ไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดและค�ำชี้แจงดังนี้
• ค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบควรได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี – ธนาคารน�ำเสนอค่ า ตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล
ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับค่าตอบแทนที่เป็น
สิทธิประโยชน์อื่น ธนาคารเห็นว่าเนื่องจากยังประเด็นความ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน จากจ�ำนวน
กรรมการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น คื อ 17 คน ทั้ ง นี้
ธนาคารได้จัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่
มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน อายุ เพศ และคุณสมบัติที่ส�ำคัญอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารทั้ง 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ที่ เ ป็ น สุ ภ าพสตรี จ�ำนวน 3 คน และสุ ภ าพบุ รุ ษ จ�ำนวน 13 คน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการธนาคาร
การบั ญ ชี แ ละการเงิ น การจั ด การองค์ ก ร การวางแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาสังคมและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายและกฎระเบียบของสถาบันการเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่ล้วน
เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปได้ดังนี้
• กรรมการอิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.25)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายประสัณห์ เชื้อพานิช ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล
คี รี วั ฒ น์ นายเกริ ก วณิ ก กุ ล ดร. ทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.73) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายอาทิตย์ นันทวิทยา
• กรรมการที่ มิ ใช่ ผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.จิรายุ
อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา ม.ร.ว.ดิ ศ นั ด ดา ดิ ศ กุ ล ดร. เอกนิ ติ
นิติทัณฑ์ประภาศ และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รายนามกรรมการธนาคารและจ�ำนวนปี ที่ ด�ำรงต�ำแหน่ ง
มีรายละเอียดตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึ ง กรรมการอิ สระของธนาคารที่ มีคุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนฯ ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
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ไม่ชดั เจนในเรือ่ งสิทธิประโยชน์อนื่ อยูห่ ลายประการ จึงมีความ
เป็นไปได้ที่แต่ละองค์กรจะนิยามความหมายไว้แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น ธนาคารจึ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ เรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ไว้ ใ น
ค่าตอบแทนกรรมการที่น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• โครงสร้ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ปิ ด เผยควรแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่
แท้จริงของธนาคารได้อย่างชัดเจน – ข้อมูลโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ที่
ยั ง คงปรากฏรายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ค�ำว่ า “Nominees” อยู ่ นั้ น
เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตาม
ความสนใจของนักลงทุนสถาบันทีม่ ตี อ่ หุน้ ของธนาคาร จึงเป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
• คณะกรรมการควรมี ข นาดที่ เ หมาะสม โดยต้ อ งมี จ� ำ นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน - ณ สิน้ ปี 2559 ธนาคารมี
กรรมการจ�ำนวน 16 คน โดยธนาคารเห็นว่า เป็นจ�ำนวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่ธนาคารต้องมี
กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
เพื่อที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ธนาคารควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
แจ้งต่อคณะกรรมการหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายเกีย่ วกับการ
ซือ้ ขายหุน้ ของธนาคารทีต่ นถืออยูอ่ ย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ท�ำการซื้ อ ขาย – ธนาคารยั ง ไม่ มี น โยบายในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เนื่องจากธนาคารได้มีการก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ระเบียบการควบคุม
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์
การเปิ ด เผยการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ธ นาคารของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาห้ามการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน

79
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ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายงานประจ� ำปี 2559

			
ชื่อ
ต�ำแหน่ง		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		 จ�ำนวนปีที่ด�ำรง		
							 เป็นกรรมการ		 ต�ำแหน่งกรรมการ1)
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1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 มีนาคม 2527
				
		
2 ตุลาคม 2535
								
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 10 ธันวาคม 2542
3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
18 กันยายน 2530
2)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2 กุมภาพันธ์ 2542
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
				
กิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา 			
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และ		
4 เมษายน 2556
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ 		
22 พฤศจิกายน 2539
						
5 เมษายน 2542
								
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
19 มิถุนายน 2552
				
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2554
9. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2559
10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล3)
11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ และกรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
5 เมษายน 2559
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน4)
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ และ		
25 พฤศจิกายน 2558
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
21 มกราคม 2545
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
2 เมษายน 2558
				
เจ้าหน้าที่บริหารกรรมการบริหาร และ
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 24 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
17 ปี 1 เดือน
29 ปี 3 เดือน
17 ปี 11 เดือน
(กรรมการอิสระ 7 ปี 2 เดือน)
3 ปี 9 เดือน
ครัง้ ที่ 1: 2 ปี 2 เดือน (ปี 2539-2542)
ครั้งที่ 2: 17 ปี 9 เดือน
(ปี 2542– ปัจจุบัน)
7 ปี 6 เดือน
5 ปี 9 เดือน
1 ปี 2 เดือน
9 เดือน
2 ปี 3 เดือน
1 ปี 1 เดือน
9 เดือน
1 ปี 1 เดือน
14 ปี 11 เดือน
1 ปี 9 เดือน

หมายเหตุ:
1)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552
3)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ		
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
4)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ เ กิ น กว่ า 9 ปี โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ป ี 2558 เป็ น ต้ น ไป
ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนด
ให้กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการด�ำเนินงาน
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระ
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่ง
แยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
การบริหารงาน โดยนายกกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญใน
การก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรือ่ งยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรร
เวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์
เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนดูแลให้มติทปี่ ระชุมมีความชัดเจน
พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นายก
กรรมการยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแลให้การก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้ เช่น เรือ่ งองค์ประกอบของ

คณะกรรมการธนาคาร การท�ำหน้าที่ของกรรมการ แผนสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ประธานกรรมการบริ ห าร – คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจ
หน้าทีค่ วบคุมดูแลธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด�ำเนินกลยุทธ์
รวมถึ ง นโยบายที่ ส�ำคั ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
นอกเหนือจากการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ ตลอดจนดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารให้
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ
บริหารมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารได้ ทั้งนี้ กฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “กฎบัตร”
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ในปี
2559 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ซึ่งเป็นกรรมการของธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ
บริ ห าร) โดยมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในด้ า นการก�ำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงการบริหารงานของ
กลุม่ งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ �ำหนดภายใต้หลักบรรษัท
ภิบาลเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นองค์กรที่
เติบโตอย่างยั่งยืน
5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของคณะกรรมการธนาคาร (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยก�ำหนดให้กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีข องสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และยังก�ำหนดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
สามารถเป็ น ประธานกรรมการ กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
นอกเหนื อ จากนโยบายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ธนาคารยั ง ได้ ก�ำหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ภ ายในส�ำหรั บ การด�ำรงต�ำแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น

รายงานประจ� ำปี 2559

5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
โดยกรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไร
ก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
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โดยให้กรรมการธนาคารแจ้งการรับต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและ
องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ซึง่ จะเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ทางการ โดยเลขานุการบริษัทจะท�ำหน้าที่แจ้งการเปลีย่ นแปลงการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร
ทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
ธนาคารทีไ่ ด้แสดงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ สดง
ให้เห็นว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
รวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการ ผูม้ อี �ำนาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
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5.5 บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ ม าตรฐาน
จริยธรรมที่สูงที่สุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
คณะกรรมการธนาคารมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�ำนาจอนุมัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร เช่น การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
คณะกรรมการธนาคารได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของธนาคารซึ่งได้ก�ำหนดให้
มีการพิจารณาเป็นการประจ�ำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารที่จัดขึ้นในช่วงกลางปีและช่วงปลายปี นอกเหนือจากนั้น
คณะกรรมการธนาคารยังมีความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ
นโยบายและทิ ศ ทางการด�ำเนิ น งานที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารเสนอ ก�ำกั บ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสม�่ำเสมอ การวางโครงสร้างและ
ก�ำหนดกระบวนการเพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับ
และตรวจสอบ และการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ซึ่ ง รวมถึ ง
การพิจารณาทบทวนโครงสร้างและกระบวนการดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้ ง อ�ำนาจอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการธนาคารได้ แ สดงไว้ ใ น
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ

ดูแลกิจการ” “กฎบัตร” “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร” (หัวข้อ
“อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร”)
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม
ภายใต้หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ
คุณธรรม ข) การด�ำเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ ง) การ
เปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ฉ) การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินการและยึดถือในหลักการในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน
ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” “จรรยาบรรณ”
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.6.1คณะกรรมการชุดย่อย
			 ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 4 ชุด เพื่อช่วย
			 พิ จ ารณาและกลั่ น กรองงานต่ า ง ๆ เฉพาะด้ า นตามที่
			 ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
			 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะ
			 กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม ตาม
			หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
			 แต่ละคณะและในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการ
			ก�ำหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
			 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
			แต่ละคณะปรากฏอยูใ่ นกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
			 แต่ ล ะคณะ ตามที่ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th
			 ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ”
			 “กฎบัตร” ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยมีการ
			ด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะ
กรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภายนอก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ซึ่งมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วย นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธาน
ั น์
กรรมการตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
นายเกริก วณิกกุล และ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงินและมีกรรมการตรวจสอบ 2 คนที่จบการศึกษาด้าน
บั ญ ชี - การเงิ น ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานในปี 2559 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทที่ ส�ำคั ญ ในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารกิจการของธนาคาร ตามที่คณะ
กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการกลัน่ กรองเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิ จ ารณา รวมถึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามขอบเขต
อ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้โดยคณะกรรมการธนาคารและใน กฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง

ทั้ ง นี้ การประชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่ 15/2559
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตรวจสอบ 2 คน ได้แก่ นายเกริก วณิกกุล และ ดร. ทวีศักดิ์
กออนันตกูล เป็นกรรมการบริหาร และบุคคลทั้งสองได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ดังนั้น ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีจ�ำนวน
3 คน ได้แก่ นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายเอกกมล คีรีวัฒน์

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ การปฏิ บั ติ ต าม
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการบริหารความเสี่ยง เช่น
การสอบทานให้ ธ นาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การสอบทานประสิทธิผลของระบบในการ
ติ ด ตามให้ ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดของทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบ

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) สรรหากรรมการและ
เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 2) สรรหาผู้บริหารระดับสูงและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
และ 3) ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล
ของธนาคารเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลของ
หน่วยงานทีม่ อี �ำนาจก�ำกับดูแลตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด
เป็ น ไปตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวนหนึ่ง
และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของธนาคารหรือเป็นบุคคลภายนอก
อื่นอีกจ�ำนวนหนึ่งก็ได้ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการ
ธนาคารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนายอาทิตย์
นันทวิทยา ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 6 คน และ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอีก
1 คน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 15/2559
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซงึ่ ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร
ทั้งหมดจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายเกริก วณิกกุล
(กรรมการอิสระ) ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล (กรรมการอิสระ) และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุ ธ ยา (ประธานกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ)
นาย วี ร ะวงค์ จิ ต ต์ มิ ต รภาพ (กรรมการอิ ส ระ) นายกานต์
ตระกูลฮุน (กรรมการอิสระ) และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานในปี 2559 ของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปรากฏ
ตามรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และวางกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การสร้าง
เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสา และ 3) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม
กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมทุ ก คนเป็ น กรรมการธนาคาร
และมี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมมี จ�ำนวน 5 คน ได้ แ ก่
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการ
อิสระ) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2559
ของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้

5.6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นการจั ด การ
				คณะกรรมการชุดย่อยทีส่ �ำคัญด้านการจัดการของธนาคาร
				 (คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด การ) มี 4 ชุ ด ประกอบด้ ว ย
				 คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น และ
				 คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น ทั้ ง นี้
				บทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
				 ด้านการจัดการแต่ละชุด มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจั ด การมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดท�ำแผนธุรกิจและแผนงานประจ�ำปี ทบทวนผลการด�ำเนินงาน
และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวะการแข่งขัน รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานและตัดสินใจ
ในโครงการส�ำคัญของธนาคาร โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
จัดการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภารกิจและความรับผิดชอบ
หลักในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทใน
เครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
		 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร /
		 คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
		 ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
		 ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจาก
		 ตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
		และความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
		ทางการเงิน
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดย
		 สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
		กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. อนุมัติแบบจ�ำลองความเสี่ยงต่าง ๆ
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
		และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด�ำเนินการตาม
		นโยบายบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารก�ำหนดและปฏิบัติตาม
		หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
		 ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และ
		การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
ผู้บริหารในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. Chief Risk Officer
3. Chief Financial Officer
4. Chief Legal and Control Officer
5. Chief Technology Officer
6. Chief Strategy Officer
7. ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
8. ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบก�ำกั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของธนาคารด้ า นสภาพคล่ อ ง
(Liquidity Risk) ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และด้าน
อั ต ราแลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) โดยมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ ในการก�ำหนด สอบทาน และให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งในด้านการจัดหา
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงดูแลความพอเพียงของการด�ำรงเงินกองทุน
ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการ
มี เ งิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 2 ในระดั บ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนดู แ ล
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่อาจแย่ลงและสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น มี ห น้ า ที่ แ ละ

ความรับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุน
ในหลักทรัพย์ตราสารทุน หรือการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนของธนาคาร รวมถึงก�ำหนดกระบวนการลงทุน การ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุนมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ส�ำหรับวาระการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารจะก�ำหนดโดยนายกกรรมการ โดยที่ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือกรรมการอื่น สามารถร่วมก�ำหนดวาระการประชุมผ่าน
การประสานงานกับเลขานุการบริษัทได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารยังก�ำหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมกรรมการธนาคาร
ที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอทุก 6 เดือน ทั้งนี้
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครั้ง กรรมการจะได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากกรรมการ
ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้โดยการติดต่อ
ผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผู้บริหารจะได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูลแก่
กรรมการโดยละเอียด อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้กรรมการได้ท�ำความ
รู้จักกับผู้บริหารซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารยังได้
ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่า หากการประชุมมีวาระที่จะ
ต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม
ส�ำหรับปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 16 ครั้ง (รวมการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ หรือ Board
Retreat จ�ำนวน 1 ครั้ง) และการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ครั้ง (โดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง
ท่านท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการประชุม) ทั้งนี้
รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการ
แต่ละคณะในปี 2559 แสดงไว้ในตารางที่ 2

รายงานประจ� ำปี 2559

6. รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสม�่ ำ เสมอใน
		 สิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
		นโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2559
เงินรางวัล
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการ ส�ำหรับ
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจกรรม
เพือ่ สังคม ค่าตอบแทน ผลการด�ำเนินงาน
และบรรษัทภิบาล
ปี 2558
นายอานันท์ ปันยารชุน
16/16
1/1
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
15/16
44/48
1/1
16/16
3/3
8/8
1/1
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1)
2)
15/16
9/9
11/11
1/1
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
14/16
12/12
1/1
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11/16
1/1
14/16
12/12
5/6
1/1
ดร. กุลภัทรา สิโรดม 3)
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
16/16
11/12
1/1
16/16
9/9
3/3
1/1
นายเกริก วณิกกุล 4)
5)
8/12
6/9
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
15/16
2/3
7/8
1/1
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 6)
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
13/16
8/11
1/1
10/12
8/8
นายกานต์ ตระกูลฮุน 7)
8)
14/16
3/6
3/3
1/1
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15/16
40/48
9/9
1/1
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
15/16
44/48
8/9
1/1
3/3
0/1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 5) 4/4
7)
4/4
3/3
1/1
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
12/12
35/39
6/7
1/1
นายญนน์ โภคทรัพย์ 9)

รายงานประจ� ำปี 2559

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

หมายเหตุ:
1)
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล แทนนายชุมพล ณ ล�ำเลียง มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม แทน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีผลตั้งแต่วันที่
5 เมษายน 2559
3)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
4)
นายเกริก วณิกกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่
วันที่ 5 เมษายน 2559
5)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และ ดร. ทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
6)
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
7)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของนายชุมพล ณ ล�ำเลียง ซึ่งครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และนายกานต์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
8)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
9)
นายญนน์ โภคทรัพย์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

5.8.1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
			ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
			การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
			 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
			 ของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
			 ของนายกกรรมการ 3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
			 คณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ และ 4) การประเมินผลการ
			 ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ในการ
			ประเมินยังได้รวมถึงการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
			การปฏิบัติหน้าที่ของทีมเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุน
			การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารด้วย
			การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
			 จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
			 ประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และ
			รวบรวมสรุ ป ผลการประเมิ น เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลก่อน
			 รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ
			จากการประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
			และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของ
			 คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการท�ำงานของทีมงาน
			สนับสนุน
			 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการ
			ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามหลักการก�ำกับดูแล
			กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก
			ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการ
			 ก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
			 ของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุก ๆ 3 ปี โดยเริ่มด�ำเนิน
			 การมาตัง้ แต่ปี 2555 ซึง่ การประเมินของทีป่ รึกษาภายนอก
			จะประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ การประเมิ น ที่ ค รอบคลุ ม การ
			 ประเมินทั้ง 4 ส่วนดังกล่าวเช่นกัน จากการประเมินผล
			 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ประจ�ำปี 2559
			 พบว่า มีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ
			การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการธนาคาร
			และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น ไปตามเป้ า หมายหรื อ
			 สูงกว่าเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการยังได้

			 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะ
			กรรมการธนาคารได้รบั ทราบผลการประเมินดังกล่าวและ
			เห็นชอบให้มีการปรับปรุงการด�ำเนินงานตามผลที่ได้รับ
			 จากการการประเมิ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
			สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
			ของธนาคาร
			การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของ
			 ธนาคารในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
			 ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหาร
			ระดับสูงในระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปอยูภ่ ายใต้ความ
			 รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
			 บรรษัทภิบาล ทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่
			 พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ การประเมินผลดังกล่าวจัดให้มขี นึ้ เป็น
			ประจ�ำทุกปี
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตทีส่ ามารถตอบ
สนองความต้องการของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมีการใช้ Board Skill
Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของกรรมการทั้งหมด
เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการใน
กรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ ส�ำหรับกรรมการที่เป็นตัวแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจาก
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย และจากการเสนอชื่อ โดยกรรมการแต่ละ
คน และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลั่นกรองว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอ
ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและขอความเห็นชอบจาก
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5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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ส�ำหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับ
กลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารนั้น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและความรู้ความช�ำนาญที่
ต้องการให้มีในคณะกรรมการธนาคารโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เชิงมหภาค (2) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน
ในการบริหารจัดการสถาบันการเงิน และ (3) ความรู้ ความช�ำนาญ
หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ยังได้มีการทบทวน Board Skill Matrix ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การพิจารณา
สรรหาบุคคลที่ควรจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคาร อันได้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ก่อน
น�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ด�ำเนิ น การโดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง
ความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือ
ความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย
5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริ ห ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การพิ จ ารณาแผนพั ฒ นาเพื่ อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขนึ้ ไป
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารมี ก ารวางแผน สรรหา คั ด เลื อ ก และ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต�ำแหน่งงานหลักที่

มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเมื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นั้ น ๆ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อ
เหตุประการอื่น จนส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้น ๆ ว่างลง
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังได้มีการปรับปรุง Competency Set
ส�ำหรับแต่ละระดับและแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อใช้
ในการก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และน�ำมาใช้ในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานต่าง ๆ ของธนาคารด้วย
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
					คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของ
					กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
					ภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
					 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และ
					เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้
					ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และ
					มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนที่
					สะท้ อ นถึ ง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
					กรรมการแต่ ล ะคน โดยคณะกรรมการสรรหา
					 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะ
					ค่ า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่
					เหมาะสมต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ เสนอให้ ที่
					ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
					 ส�ำหรับปี 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบ
					 ให้ น ายกกรรมการ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจ�ำนวน 1.8
					 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน
					 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่
					 ปี 2543 โดยในปี 2559 ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่ง
					 กรรมการธนาคาร รวมทั้งสิ้น 19 คน (โดยนับรวม
					กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่และที่พ้นจากต�ำแหน่ง
					 ระหว่างปี) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 20.65 ล้านบาท
					นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวยังได้อนุมัติ
					การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ
					 0.5 ของเงิ น ปั น ผล โดยให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
					พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินรางวัลกรรมการทีเ่ หมาะสม
					ภายใต้อตั ราทีก่ �ำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรร
					ตามที่เห็นควร ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
					 ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 ในอัตรา 5.50 บาท

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (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

รายงานประจ� ำปี 2559

					 ต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม 18,696 ล้านบาท
					โดยเงิ น รางวั ล กรรมการส�ำหรั บ ผลการด�ำเนิ น งาน
					 ปี 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ
					0.29 ของเงินปันผล
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หมายเหตุ:
• ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละคน ปรากฏตามที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลส�ำหรับปี 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
เงินรางวัล
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการ ส�ำหรับ
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจกรรม
เพือ่ สังคม ค่าตอบแทน ผลการด�ำเนินงาน
และบรรษัทภิบาล
ปี 2558
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
1.80
5.06
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
1.20
3.38
1)
3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1.20
0.12
0.52
3.38
2)
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
1.20
0.61
0.47
3.38
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
1.20
1.10
3.38
6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
1.20
3.38
3)
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
1.20
0.73
0.32
3.38
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
1.20
0.72
3.38
4)
9. นายเกริก วณิกกุล
1.20
0.53
0.12
0.56
10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5)
0.89
0.50
6)
11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
1.20
0.19
0.34
3.38
12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
1.20
0.44
0.34
7)
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน
0.89
0.35
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 8)
1.20
0.30
0.12
0.34
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
1.20
3.60
0.45
3.38
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
1.20
2.53
5)
17. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 0.31
0.19
3.38
18. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง 7)
0.31
0.19
3.38
9)
19. นายญนน์ โภคทรัพย์
0.85
0.75
0.09
2.53
10)
20. นายมาริษ สมารัมภ์
0.85
11)
21. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
2.11
22. นายกุลิศ สมบัติศิริ 12)
2.53
รวม		
20.65
4.35
3.77
2.08
2.55
54.00

รายงานประจ� ำปี 2559

รายชือ่
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หมายเหตุ:
1)
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล แทนนายชุมพล ณ ล�ำเลียง มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม แทน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีผลตั้งแต่วันที่
		 5 เมษายน 2559
3)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
4)
นายเกริก วณิกกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
5)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของศาสตราจารย์ นายแพทย์
		 วิจารณ์พานิช ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และ ดร. ทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
6)
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
7)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของนายชุมพล ณ ล�ำเลียง ซึ่งครบ
		 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2559 และนายกานต์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
		 เพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
9)
นายญนน์ โภคทรัพย์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559
10)
นายมาริษ สมารัมภ์ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
11)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558
12)
นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558
8)

					 ทั้ ง นี้ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของส�ำนั ก งานคณะ
					กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
					 ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
					นั บ ต่ อ จากผู ้ จั ด การลงมา ผู ้ ซึ่ ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง เที ย บ
					เท่ากับผูด้ �ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และ
					ให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารใน
					สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
					 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยในปี 2559 ธนาคารมีผู้บริหาร
					 ตามนิยามดังกล่าวจ�ำนวน 9 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทน
					 ในรูปของ เงินเดือน โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็น
					 เงินทั้งสิ้น 334.53 ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่
					 ลาออกและเปลี่ยนต�ำแหน่งระหว่างปี จ�ำนวน 2 คน)
					และ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของธนาคารแห่ ง
					 ประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
					 ขึ้นไป โดยในปี 2559 มีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
					 จ�ำนวน 94 คน ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

					 โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,334.78
					ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
					 จ�ำนวน 11 คน)
5.11.3		 ผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการของกรรมการ
					และผู้บริหาร
					กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์
					 และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดย
					กรรมการมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจ
					สุขภาพเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารของธนาคารในระดับ
					ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปมีสทิ ธิได้รบั และธนาคารยังได้
					 จัดให้มรี ถประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับนายกกรรมการ ทัง้ นี้
					 ในปี 2559 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 คน ได้รับ
					 ผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) เป็น
					 จ�ำนวนเงิน 15,084.50 บาท ส่วนผู้บริหารของธนาคาร
					 ได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
					 พนั ก งาน เช่ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
					 พยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
					สวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ เงิ น สมทบกองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ
					 เป็นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2559 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
					ของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
					คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					 ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส จ�ำนวน
					 7 คน คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 6.05 ล้านบาท และส�ำหรับ
					ผูบ้ ริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
					 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จ�ำนวน 86 คน
					 คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 40.75 ล้านบาท
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
จัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ประกอบการท�ำหน้ า ที่ ก รรมการ ได้ แ ก่ คู ่ มื อ กรรมการ
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5.11.2		 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
					 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
					รับผิดชอบในการน�ำเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ซึง่
					รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
					บริ ห าร เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาให้
					ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
					ตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการ
					ด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
					และสอดคล้ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห าร
					แต่ ล ะคน โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
					 ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้าน
					ลู ก ค้ า ตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
					กระบวนการท�ำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
					 บุคลากร เพือ่ ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร ภายใต้
					หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิด
					ชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการ
					แข่งขันของธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน
					 และบริษัทชั้นน�ำอื่น ๆ ในประเทศไทย
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของ
ธนาคาร รายงานประจ�ำปีของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

					คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง
					 หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารยัง
					เปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนา
					 ในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วย
					ส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
					โดยธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรม
					 สัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบอย่างสม�่ำเสมอ

5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1		 การพัฒนากรรมการ
					ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นากรรม
					การอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้
					 กรรมการธนาคาร พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
					เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
					 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
					กั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะ
					 กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่
					จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน

					นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยั ง ก�ำหนดให้
					ธนาคารจัดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมให้
					กับกรรมการอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
					มีทกั ษะและความรูท้ เี่ ป็นปัจจุบนั และเป็นประโยชน์ตอ่
					การปฏิ บั ติ ง านในคณะกรรมการธนาคารและคณะ
					กรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มีการบรรยายหรือ
					เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรม
					การในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ
					 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
					 ของกรรมการแต่ละคนในหลักสูตรต่าง ๆ ในปี 2559
					ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

หัวข้อ/เรื่อง
• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

จัดโดย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services a nd bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

4. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

6. นายเกริก วณิกกุล

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

7. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ • Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• Role of Nomination and Governance Committee
(RNG 8/2016)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล • Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

9. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
10. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

รายชื่อกรรมการ
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5.13.2		 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
					ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคาร
					เชื่อมั่นว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
					 อย่างต่อเนือ่ งในทุก ๆ ระดับ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอีกด้าน
					หนึง่ ทีจ่ ะมีสว่ นในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
					ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยธนาคาร
					 มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ
					ของพนั ก งานอย่ า งเป็ น ระบบและได้ มี ก ารก�ำหนด
					Competency Set ส�ำหรั บ แต่ ล ะระดั บ และแต่ ล ะ
					 ต�ำแหน่งงาน รวมถึงได้ก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career
					 Roadmap) ของต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ๆ ในธนาคารตั้งแต่
					 ปี 2557 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
					และความสามารถทีต่ อบสนองความต้องการทางธุรกิจ
					ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
					ขององค์กรในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับการเติบโต
					ในหน้าที่การงานตามความสนใจและความถนัดของ
					 ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของธนาคาร ทั้ ง นี้ ส�ำหรั บ
					รู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร ธนาคารยั ง คงสานต่ อ
					เจตนารมณ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบ
					 ผสมผสาน (Blended Learning & Development) ที่เน้น
					ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูน้ อก
					เหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน โดยมีการด�ำเนิน
					 การโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน
					 อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งโครงการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ ได้แก่
					 Coaching Program การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
					การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
					การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตร Management
					 Associate Program การพัฒนาผูน้ �ำระดับสูงผ่านหลักสูตร
					 Leadership Development Program และการสนับสนุน
					ทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
					ประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รูปแบบ
					ใหม่ ที่ ทั้ ง ให้ ค วามรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น อย่ า ง
					หลากหลายภายใต้โครงการ i-Plearn
					ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารและ
					 พนักงานในปี 2559 ได้แสดงไว้ในรายงานการพัฒนา
					อย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2559

5.14 การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ
		บริษัทร่วม
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
ของธนาคารที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละ
ด้านเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม เพื่อร่วมก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการ
เงินให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร และมีการจัดท�ำ
คู่มือกรรมการตัวแทนเพื่อก�ำหนดบทบาทและกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วย
นอกจากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อสร้างกระบวนการ
ท�ำงานที่โปร่งใส อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะบริษัท แม่ได้จัด ท�ำนโยบาย
และระเบี ย บการท�ำธุ ร กรรมภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแลให้บริษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ด�ำเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคารและธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ก�ำหนด โดยมีการจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในการ
ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

5.15.1		 ตรวจสอบ
					เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รับ
					การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ การควบคุ ม
					 ภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย และการปฏิบตั งิ านของกลุม่
					ธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิ
					งานของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เป็ น ไปตามกฎ
					ระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
					ตรวจสอบตามปกติ ช่วยระบุถงึ เรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั การ
					พิจารณา ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
					ระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการบริ ห าร
					ความเสี่ยง รวมถึงแนวทางด�ำเนินการตามการก�ำกับ
					 ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี น ายเกรี ย ง วงศ์ ห นองเตย
					 รองผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบ มีหน้าที่
					รั บ ผิ ด ชอบในการก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของ
					ตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
					ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวจะรายงานตรงต่อคณะ
					กรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็น
					อิสระ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา
					 และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
					หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ ริหาร
					สูงสุดตรวจสอบ
5.15.2		 ก�ำกับและควบคุม
					เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้
					ค�ำแนะน�ำและให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งกฎเกณฑ์ แ ละ
					 ข้อก�ำหนดของทางการ รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ
					ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของ
					 ธนาคาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของธนาคารในการ

					ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
					นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการก�ำหนดแนวนโยบายและ
					ระเบียบปฏิบตั งิ านภายในเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
					น�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบ
					ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
					คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เสนอชื่ อ เข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
					กรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในเครือ
					เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตาม
					กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับ
					 ดูแล โดยมีนายนพดล มังกรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
					เป็นผู้บริหารสูงสุดก�ำกับและควบคุม
5.15.3		 เลขานุการบริษัท
					คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อ
					ท�ำหน้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและตามที่
					 กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยในปัจจุบนั นางวัลลยา
					 แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and
					 Control Officer ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่
					หลักในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคาร
					 ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
					 และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมี
					บทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
					 กิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้
					 แสดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th ภายใต้ หั ว ข้ อ
					 “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “บทบาทหน้าที่
					เลขานุการบริษัท”
					ส�ำหรับข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน
					และประวัตกิ ารเข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องของผูท้ �ำ
					หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การท�ำหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
					ธนาคารดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงาน
					ประจ�ำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดและประวัติ
					โดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร”

รายงานประจ� ำปี 2559

5.15 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การท� ำ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
		ธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ของธนาคาร โดยประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 5 คน
เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน
โดยมีประธานเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบหลักเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และนโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
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1. พิจารณา และเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับปรุงการด�ำเนินการและแนว
ปฏิบัติที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องธนาคาร
เช่น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร จรรยาบรรณ
พนักงาน การด�ำเนินการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธนาคารได้รับการประเมินจาก IOD
ด้ ว ยคะแนนสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 90 ในทุ ก หมวดคื อ สิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. พิ จ ารณาและเสนอปรั บ เปลี่ ย นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2559 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่
สังคม
3. พิจารณาและเสนอปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ให้ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 คน ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยต�ำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ

โครงสร้างองค์กรของธนาคาร และเพื่อให้ธนาคารมีการบริหาร
จัดการความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมประเด็นส�ำคัญขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาและเสนอปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารให้
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน โดยเป็นกรรมการธนาคาร
ทั้งหมด และได้ท�ำการทบทวนบทบาท และกรอบอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารที่เสนอ มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560)
5. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งคณะ รวมถึงนายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยใช้ แ บบประเมิ น ที่ ไ ด้ มี ก าร
ปรับปรุงจากแบบประเมินของที่ปรึกษาภายนอกที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารส�ำหรับปี
ก่ อ นหน้ า ทั้ ง นี้ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
ทีมงานที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ
ธนาคารไว้ในแบบประเมินเป็นการเพิ่มเติมด้วย
6. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ ค รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่ ง ตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 โดยได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมายังธนาคาร
และมีการพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และของ
ธนาคาร รวมถึงจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ จะ
ค�ำนึงถึงคุณสมบัติ และความหลากหลายทัง้ ในด้านความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และการศึกษา อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญ
กับขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอ
ชือ่ ก่อนทีจ่ ะขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

8. พิจารณาค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2559 ก่อนเสนอคณะ
กรรมการธนาคารและผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการจ่ายเงิน
รางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 ไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ า่ ยให้ผถู้ อื หุน้ โดยได้เสนอให้ก�ำหนด
จ�ำนวนเงินรางวัลกรรมการสูงสุดไม่เกิน 54 ล้านบาท
9. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารซึง่ ครอบคลุมเรือ่ ง (1) การ
น�ำส่งเอกสาร/ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระทีน่ �ำเสนอ (2) การ
ก�ำหนดระยะเวลาในการน�ำเสนอส�ำหรั บ แต่ ล ะวาระ และ
(3) การจัดล�ำดับวาระการประชุม และการก�ำหนดข้อมูลส�ำคัญ
เพื่อประกอบการพิจารณาวาระน�ำเสนอ
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับเปิดเผยในรายงาน
ประจ�ำปี 2558 ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
11. เสนอให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคาร และขอความเห็ น ชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่ มีต�ำแหน่งงานใหม่ หรือต�ำแหน่งว่าง
หรือเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสม

12. เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ เพื่อให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ
อันได้แก่ 1) การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
2) การกระจายอ�ำนาจ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
(Empowerment and Agility) และ 3) การท�ำงานเป็นทีม (Collaboration)
โดยได้พิจารณายกระดับหน่วยงานที่เป็นรากฐานที่ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญ โดยให้มผี บู้ ริหารสูงสุดเป็นระดับ Chief เพิม่ ขึน้ อีก
3 หน่วยงาน ซึง่ โครงสร้างงานใหม่ดงั กล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว รวมทัง้ พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรือ่ งนโยบาย
ค่าตอบแทน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ที่ เ หมาะสมส�ำหรั บ ผู ้ บ ริ ห ารดั ง กล่ า ว ก่ อ นน�ำเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รวมถึงได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
14. ให้ แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง จรรยาบรรณพนั ก งาน โดยให้
เพิ่มเนื้อหาด้านคุณธรรม เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรมให้
กับ พนักงาน อีกทั้ง เสนอแนะวิธีการปฏิบัติที่เปิด โอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดและน�ำเสนอ เพื่อที่จะสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด โดยมีผู้น�ำเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานประจ� ำปี 2559

7. พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเรือ่ งเกณฑ์
การเสนอต่อวาระกรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระที่จะ
มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระไม่ครบ 9 ปีเต็ม
เมื่อถึงคราวที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

7

รายงานทางการเงิน

รายงานประจ� ำปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการธนาคารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น เฉพาะ
ธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อยทีป่ รากฏใน
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยมีการเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามที่ได้ถือปฏิบัติมาอย่างสม�่ำเสมอ รวม
ถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้ดุลพินิจและประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูล
ส�ำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนเกณฑ์
การจัดท�ำงบการเงิน ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็น
อิสระซึ่งได้แสดงความเห็นดังที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มแี ละด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่า ข้อมูลทางการบัญชีของธนาคารมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและ
เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ของธนาคาร และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินงานที่ผิดปกติที่จะมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินของธนาคาร

(นายอานันท์  ปันยารชุน)

นายกกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ท�ำหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วตามที่ ป รากฏในรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบดังที่แสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดของธุรกิจ
ของธนาคารแล้ว คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมที่
จะสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงิน
รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะและผลประกอบการของธนาคาร
และบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
การบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เชื้อพานิช
1. นายประสัณห์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกกมล
คีรีวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกริก
วณิกกุล
กรรมการตรวจสอบ
กออนันตกูล
5. นายทวีศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายเกริก วณิกกุลและนายทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
ได้ ล าออกจากการเป็ น กรรมการตรวจสอบเนื่ อ งจากได้ รั บ การ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้ง
ที่ 15/2559 ให้เป็นกรรมการบริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2560 เป็นต้นไป
โดยมีนายเกรียง วงศ์หนองเตย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจ
สอบท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ต่อจากนางกรรณิการ์ งามโสภีซึ่งเกษียณ
อายุเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะ
กรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่าย
จัดการและผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก
การประชุมในวาระปกติกบั หน่วยงานตรวจสอบ ตลอดจนการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารหรือประชุมกับเฉพาะผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยจะมีการรายงานผลการประชุมและให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้งเพื่อรับทราบหรือขอ
แนวทางแก้ไขในบางประเด็น
สรุปสาระส�ำคัญของปี 2559 มีดังนี้
• รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของธนาคารและ
บริษัทย่อยประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปี รวมทั้ง
งบการเงินรวมของกลุ่มธนาคารซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS)
ข้ อ ก�ำหนดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
หน่ ว ยงานการเงิ น อย่ า งสม�่ำ เสมอ ซึ่ ง ในการประชุ ม ได้ มี ก าร
สอบทานประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เช่น การปรับปรุงรายการบัญชี
การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค�ำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบหน่วยงานการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงิน
ของธนาคารสะท้อนธุรกรรมทางการเงินและเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร และเป็ น ไปตามข้ อ ก�ำหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล การตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ มี ส าระส�ำคั ญ
ในการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับ
การทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและผูบ้ ริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่มี
ข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญและไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ดังกล่าว
• ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบกับ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำเสนอในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี
ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จ�ำกั ด เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคารและ
บริษัทย่อย ยกเว้นในบางประเทศที่ธนาคารมีส�ำนักงานผู้แทน
อยู ่ แ ต่ มี ค วามจ�ำเป็ น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท อื่ น ตาม
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นได้
พิจารณาทั้งจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในกลุม่ ธนาคาร ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมารวมถึงค่าสอบบัญชี
ที่เหมาะสม
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาติดตามการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาตามกรอบ
COSO ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) (2)การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information &
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ�ำกั ด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ที่แต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีดังนี้

99

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

Communication) และ (5) ระบบการติ ด ตาม (Monitoring
Activities) โดยสาระส�ำคั ญ ของการพิ จ ารณาตามรายละเอี ย ด
ด้านต่าง ๆ ได้สรุปไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานนี้

100

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการบริหารจัดการ
ตามแนวคิด Three Lines of Defense โดยได้พิจารณารายงาน
ตรวจสอบที่หน่วยงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและ
สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในโดยฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่ก�ำกับดูแลธนาคารและบริษัทย่อย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารติ ด ตามให้ มั่ น ใจว่ า ฝ่ า ย
บริหารได้ปฎิบัติตามแนวทางแก้ไขครบถ้วน และได้แก้ไขที่ต้นเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ำขึ้นอีกโดยเฉพาะประเด็นที่มี
ความเสี่ ย งสู ง หรื อ กรณี ทุ จ ริ ต หรื อ การปฏิ บั ติ ง านผิ ด พลาด
ที่ร้ายแรง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน
กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ย่อยทีส่ �ำคัญ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิ ด เห็ น และให้ มั่ น ใจว่ า ความเสี่ ย งที่ ส�ำคั ญ ได้ รั บ การ
ตรวจสอบและก�ำกับดูแล
จากปี 2558 ที่ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสอบทาน
ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง หมดของกลุ ่ ม ธนาคารและให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานปฎิบตั สิ ากลนัน้
ในปี 2559 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ภาพรวมของระบบการควบคุ ม ภายใน และ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการโดยเฉพาะในประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูง
เนื่ อ งจากระบบสารสนเทศในยุ ค Digitization นั้ น ส�ำคั ญ มาก
ส�ำหรั บ ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ
เป็นอย่างมาก โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ
หน่วยงานด้าน IT เพื่อรับทราบและติดตามสอบถามประเด็น
เกี่ยวกับระบบการด�ำเนินการด้าน IT เป็นประจ�ำ เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีความพร้อมทั้งในด้าน hardware, software, การพัฒนา
และสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับยุค Digitization
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบภายใน อนุมัติการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนและผลการตรวจสอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ตลอดจนให้ ค�ำแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
รั บ ทราบการจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาภายนอกเพื่ อ สอบทานคุ ณ ภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานตรวจสอบ (Quality Assurance
Review) ซึ่งจัดให้มีการสอบทานทุก ๆ 5 ปี จากผลการสอบทาน
นอกจากคุ ณ ภาพการปฏิบัติง านตรวจสอบ ยัง ท�ำให้ทราบถึง

แนวทางการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
อนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบสรุปข้อร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุ จ ริ ต ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ (Whistle Blower) เพื่ อ ประเมิ น ว่ า
ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นพฤติกรรที่อาจส่อถึงการทุจริต ประพฤติ
มิ ช อบ หรื อ การคอร์ รั ป ชั่ น หรื อ ไม่ นอกจากนั้ น ยั ง ติ ด ตาม
กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารจั ด การ
ข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
จากการพิจารณาการด�ำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ
บั ญ ชี ข องธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ประจ�ำปี ข องรองผู ้ จั ด การใหญ่ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ตรวจสอบ
เป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (รายละเอียดประวัตแิ ละ
ข้อมูลต่าง ๆ ของรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีหน้า 284)
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการปฎิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของธนาคารและบริษทั ย่อย รวมทัง้ กฎระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ เช่น ธปท. ปปง. และ กลต.
โดยเฉพาะนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน (Anti Corruption
and Bribery Policy) และการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AntiMoney Laundering/Combating the Financing of Terrorism:
AML/CFT) โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานก�ำกับและ
ควบคุม รวมถึงได้มีการประชุมรับทราบและสอบถามประเด็น
ต่าง ๆ กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานก�ำกับและควบคุม
เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิผลในการ
ติดตามและควบคุมของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่ส�ำคัญ
ของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ของบริษัทย่อย เพื่อรับทราบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลเสียหาย
ต่อธนาคารในภาพรวม
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการธนาคาร
ทราบถึ ง ประเด็ น และการเปลี่ ย นแปลงของกฎเกณฑ์ ต ่ า ง ๆ
ที่ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้ง

• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารเป็ น ประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามประเด็นที่อาจมีความเสี่ยง
และให้ ข ้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ า ยบริ ห ารหารื อ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายในละ
ภายนอกและประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ส�ำคั ญ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ธนาคารและกลุ ่ ม ธนาคารมี แ นวทางและมาตรการบริ ห าร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการด�ำเนิ น งานทั้ ง ในปั จ จุ บั น และแผนการใน
อนาคต รวมถึ ง ความเพี ย งพอของกระบวนการและระบบ
บริหารความเสี่ยงภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก�ำกับดูแลและให้ความ
เห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ มี ส าระส�ำคั ญ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต าม
กฎเกณฑ์ทางการก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นมีความ
โปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและ
ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กั น ที่ มี ข นาดรายการอั น มี นั ย ส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การท�ำธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วโยงกั น อื่ น ๆ ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
• อื่น ๆ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป รั บ ปรุ ง กฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- เพิ่ ม เติ ม อ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอ
		 เลิ ก จ้ า งผู ้ ส อบบั ญ ชี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
		 ด้านก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริม
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปรั บ ปรุ ง อ�ำนาจในเรื่ อ งการให้ ค วามเห็ น ชอบการด�ำรง

		 ต�ำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด
		 ก�ำกั บ และควบคุ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ โครงสร้ า ง
		 องค์กร และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
		และแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยเป็ น การ
		 เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และมี
		ความชัดเจนมากขึ้น
และเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำ
แบบประเมินตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการท�ำงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้องและชอบธรรม
ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และถือประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคารเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคาร
และบริษัทย่อยได้จัดท�ำโดยถูกต้องและครบถ้วน มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูส้ อบ
บัญชีที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมี
ความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคาร
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ระบบการควบคุ ม ภายในรวมถึ ง นโยบาย
ระเบียบปฎิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งธนาคารยังมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบ
การควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ� ำปี 2559

ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ป ระจ�ำปี
(Annual Compliance Report) ก่อนน�ำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจ� ำปี 2559

ข้อสงวนสิทธิ
“ข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากข้อมูลหลายแหล่ง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายนอก
ธนาคาร นอกจากนี้ การกล่าวถึงข้อมูลใด ๆ ในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ และผลลัพธ์อาจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ ทั้งนี้ ธนาคารมิได้ให้ค�ำรับรองหรือรับประกันใด ๆ ว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบ
ถ้วน และสมบูรณ์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม”
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ธนาคารไทยพาณิชย์รายงานผลประกอบการปี 2559 หลังตรวจ
สอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระมี ก� ำ ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมเป็ น
จ�ำนวน 47,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากจ�ำนวน 47,182
ล้านบาทในปี 2558 เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้
ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ก�ำไรจากเงินลงทุนและการ
ตั้งส�ำรองหนี้สูญลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ อัตราส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภาพต่อสินเชื่อรวมปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.67 เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2558 ที่ร้อยละ 2.89 อย่างไรก็ตาม ธนาคารด�ำรงอัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในระดับที่สูงที่ร้อย
ละ 134.3 เพื่อความรอบคอบระมัดระวัง

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานมีจ�ำนวน 81,690 ล้านบาทลดลงร้อยละ
7.7 จากปี 2558 จากก�ำไรจากเงินลงทุนลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
ปี 2558 มีก�ำไรจากการขายเงินลงทุนครั้งเดียวเป็นจ�ำนวนสูง หาก
ไม่รวมก�ำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกล่าว ก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง และรายได้สุทธิจากการรับ
ประกันภัยลดลง

ก�ำไรสุทธิและก�ำไรเบ็ดเสร็จ

(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

88,449

82,834

6.8%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

44,885

54,424

-17.5%

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

51,644

48,797

5.8%

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

81,690

88,461

-7.7%

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

22,528

29,723

-24.2%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

11,493

11,498

-0.0%

57

58

-0.5%

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

47,612

47,182

0.9%

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น

(2,291)

(2,069)

NM

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

45,322

45,113

0.5%

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)

14.01

13.88

0.9%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

14.8%

15.9%

1.7%

1.7%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)
NM = ไม่มีนัยส�ำคัญ

รายงานประจ� ำปี 2559

ก�ำไรสุทธิและก�ำไรเบ็ดเสร็จ
2559
2558 เปลี่ยนแปลง
(งบการเงินรวม) 		
(% yoy)
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I. งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน
2559
2558
(งบการเงินรวม) 			

รายงานประจ� ำปี 2559

รายได้ดอกเบี้ย

104

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

122,443

122,462

-0.0%

- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- เงินลงทุน
- อื่น ๆ

94,844
4,206
10,479
12,827
87

95,729
3,687
10,097
12,873
76

-0.9%
14.1%
3.8%
-0.4%
14.9%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

33,994

39,628

-14.2%

- เงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินกู้ยืม
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- อื่น ๆ

20,225
1,034
3,904
8,810
21

26,463
1,078
3,497
8,584
6

-23.6%
-4.1%
11.6%
2.6%
254.7%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

88,449

82,834

6.8%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก**
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้กบั
ต้นทุนทางการเงิน (Spread)

3.27%
4.52%
5.58%
1.62%
2.28%
1.55%
1.48%
2.97%

3.18%
4.71%
5.86%
1.33%
2.48%
1.84%
1.85%
2.87%

0.09%
-0.19%
-0.28%
0.29%
-0.20%
-0.29%
-0.37%
0.10%

หมายเหตุ อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร ค�ำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยของต้นงวดและปลายงวดเป็นตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ (รวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟืน้ ฟู/เงินสมทบสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก) / หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระ
		ดอกเบีย้ จ่ายเฉลีย่
** ต้นทุนเงินฝากรวมเงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและค่าธรรมเนียมของกองทุนฟื้นฟู

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2559 มีจ�ำนวน 88,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.8 จากจ�ำนวน 82,834 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการที่ธนาคารสามารถบริหารต้นทุนเงินฝากได้ดีขึ้น จาก
กลยุทธ์การขยายฐานเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
และการทยอยครบอายุของเงินฝากที่มีต้นทุนสูง ส่งผลให้ต้นทุน

เงินฝากเฉลี่ยลดต�่ำลง นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการเติบโตของสิน
เชื่อร้อยละ 5.8 จากปีก่อน ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจากปริมาณรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินเฉลี่ยรวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีก่อน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)									
MLR
6.625
6.625
6.525
6.525
6.525
6.525
6.275
6.275
6.275
MOR
7.425
7.50
7.40
7.37
7.37
7.37
7.37
7.12
7.12
MRR
8.10
8.12
7.82
7.87
7.87
7.87
7.87
7.62
7.62
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)*									
ออมทรัพย์
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
ฝากประจ�ำ 3 เดือน
0.90-0.95 0.90-0.95
0.90
0.90 0.90-1.60 0.90
0.90
0.90
0.90
ฝากประจ�ำ 6 เดือน
1.15-1.20 1.15-1.20
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
1.50
1.50
1.50
1.50
1.30
1.30
1.30
1.30
1.40
		

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

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท.(%)

3.50

3.25

3.00

2.75

2.50

2.25

2.00

1.75

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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
ที่มีรายได สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
และตนทุนทางการเงิน
(%)

อั ต ราผลตอบแทนจาก
สิ น ทรั พ ย ท ี ่ ม ี ร ายได

4.95%

ส ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี ้ ย สุ ท ธิ
ต น ทุ น ทางการเงิ น

อั ต ราผลตอบแทนจาก
การให ส ิ น เชื ่ อ
ต น ทุ น เงิ น ฝาก

4.71%

4.52%

3.26%

3.18%

3.27%

2.02%

1.84%

2557

2558

2559

6.03%

5.86%

5.58%

2.01%

1.85%

1.48%

1.55%

1.50

รายงานประจ� ำปี 2559

อัตราดอกเบีย้ ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58 21 พ.ค. 58 20 ก.ค. 58 21 ธ.ค. 58 1 มี.ค. 59 7 เม.ย. 59 25 เม.ย. 59 12 ต.ค. 59
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2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
2559
2558
(งบการเงินรวม) 			

รายงานประจ�ำ ปี 2559

ค่าธรรมเนียมและบริการ

106

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

34,379

32,704

5.1%

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

5,965

5,630

6.0%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

28,414

27,075

4.9%

รายได้จากการรับประกันภัย

52,314

52,419

-0.2%

หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

46,634

44,769

4.2%

รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย

5,680

7,650

-25.8%

34,094

34,725

-1.8%

6,714

8,315

-19.3%

(11)

(89)

NM

1,119

1,386

-19.2%

433

697

-37.9%

42,350

45,034

-6.0%

2,535

9,390

-73.0%

44,885

54,424

-17.5%

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากธุรกิจหลักไม่รวมก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
NM = ไม่มีนัยส�ำคัญ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 17.5 จากปีก่อน เป็นจ�ำนวน
44,885 ล้านบาทในปี 2559 จากจ�ำนวน 54,424 ล้านบาทในปี 2558
เนื่องจากธนาคารมีการบันทึกก�ำไรจากเงินลงทุนจ�ำนวนมากจาก
การขายเงินลงทุนตราสารทุนในไตรมาส 3/2558 หากไม่รวมก�ำไร
จากเงินลงทุนจ�ำนวนมากที่กล่าวถึงข้างต้น รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ลดลงร้อยละ 3.9 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิ

จากการรับประกันภัย และก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียม
สุ ท ธิ ยั ง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากค่ า ธรรมเนี ย มจากกองทุ น
รวม ค่าธรรมเนียมจาก bancassurance (จากการขายผลิตภัณฑ์
ประกันของบริษัทอื่น) และค่าธรรมเนียมบริการการเงินเพื่อธุรกิจ
(corporate finance)

รายไดคาธรรมเนียมสุทธิตามชนิด
ของผลิตภัณฑ
(%)

1/ รายไดอื่น รวมคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย

รายไดอื่น1/

18.9%

17.5%

16.0%

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ

12.4%

12.1%

11.0%

คาธรรมเนียมจากการ
บริหารจัดการกองทุนรวม

15.5%

17.2%

19.1%

คาธรรมเนียมจากการขายประกันภัย

3.2%

4.7%

7.0%

GMTS 2/

19.6%

18.2%

18.7%

ธุรกิจบัตร

30.4%

30.3%

28.2%

2557

2558

2559

คาธรรมเนียมการโอนเงิน และ remittance
2/ Global Markets and Transaction Services (GMTS)
รวมบริการบริหารเงิน (Cash management)
บริการการเงินเพื่อธุรกิจ (Corporate ﬁnance)
และบริการดานหลักทรัพย (Corporate trust)

3. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
2559
2558
(งบการเงินรวม) 			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

24,597
10,823
4,262
97
11,865

22,379
9,665
4,216
95
12,443

9.9%
12.0%
1.1%
1.7%
-4.6%

540

702

-23.1%

11,324

11,740

-3.5%

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย**

51,644

48,797

5.8%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

38.7%

35.6%

- ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย*
		 - อื่น

* รวมขาดทุนจากการขายรถยึดจ�ำนวน 733 ล้านบาทในปี 2559 และ 993 ล้านบาทในปี 2558
** หากไม่รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย การเติบโตของค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน

รายงานประจ�ำ ปี 2559

การคาตางประเทศ (Trade ﬁnance)
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รายงานประจ� ำปี 2559

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน
51,644 ล้านบาทในปี 2559 จากจ�ำนวน 48,797 ล้านบาทในปี 2558
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.9 จากปีก่อน จากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี และค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.0 จากปีกอ่ น
จากการลงทุนในการปรับปรุงระบบงาน และสาขาของธนาคาร
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อัตราสวนคาใชจายตอรายได
(%)

37.5%

35.6% *

38.7%

2557

2558

2559

* รวมกำไรจากเงินลงทุนจำนวนมากจากการขายเงินลงทุนตราสารทุน
ในไตรมาส 3/2558 และคาใชจายพิเศษครั้งเดียวที่เกี่ยวของกับกรณีทุจริต
ในไตรมาส 1/2558 หากไมรวมรายการดังกลาว อัตราสวนคาใชจาย
ตอรายไดจะเทากับรอยละ 36.5

4. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวน 22,528 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.19 ของสินเชื่อรวมในปี 2559 ลดลงจากจ�ำนวน
29,723 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากในไตรมาส 4/2559 ธนาคาร
ได้ปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าขนาดใหญ่รายหนึ่งมีผลให้ยอดสินเชื่อ

ด้อยคุณภาพลดลง ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพดีขึ้นจากร้อยละ 109.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ
134.3 ในปี 2559 มีผลให้ค่าใช้จ่ายส�ำรองหนี้สูญลดลงจากปี 2558

II. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 2,913 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากปีก่อนโดยมีรายละเอียดตาม
งบการเงินรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดสินเชื่อของธนาคาร (สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี) มีจ�ำนวน 1,939 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จาก
ปีก่อน การเติบโตของสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
การเติบโตในสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อเคหะ ใน
ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อชะลอตัวลง

ทั้งนี้ การเติบโตของสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2559 ที่ระดับร้อยละ 5.8 จาก
สิ้นปีก่อน เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของธนาคาร
ปี 2559 ที่ร้อยละ 4-6

(ล้านบาท)
สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
31 ธ.ค. 59
%
31 ธ.ค. 58
% เปลี่ยนแปลง
(งบการเงินรวม) 					
(% yoy)
ธุรกิจขนาดใหญ่
712,271
36.7%
646,255
35.2%
10.2%
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
364,544
18.8%
356,840
19.5%
2.2%
สินเชื่อบุคคล
862,232
44.5%
830,311
45.3%
3.8%
- สินเชื่อเคหะ*
607,440
31.3%
576,251
31.4%
5.4%
- สินเชื่อเช่าซื้อ
168,684
8.7%
169,154
9.2%
-0.3%
- สินเชื่ออื่น ๆ
86,109
4.5%
84,906
4.6%
1.4%
รวมเงินให้สินเชื่อ

1,939,048

100.0%

1,833,406

100.0%

5.8%

* รวมสินเชื่อเคหะทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในกลุ่มลูกค้านอกกลุ่มสินเชื่อบุคคล ซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อตามประเภทธุรกิจในตาราง
ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี้
• สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.2 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่
มาจากดีลซื้อกิจการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.2 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น
ผลมาจากกลยุทธ์ของธนาคารในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการเชื่อมโยงผ่านห่วงโซ่
อุปทานของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สาขาทั่วประเทศเพื่อให้บริการลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่างต่อเนื่อง และจากการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล

• สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อน
- สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปีก่อน เป็นผลจากการ
		 มี แ บรนด์ ที่ แข็ ง แกร่ ง ในตลาดสิ น เชื่ อ เคหะของธนาคาร
		 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละ
		 กลุ่ม (Segmentation) ของธนาคาร และส่วนหนึ่งจากการ
		 ที่อุปสงค์ของตลาดสินเชื่อเคหะปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจาก
		 มาตรการลดค่ า โอนและค่ า จดจ�ำนองของรั ฐ บาลซึ่ ง
		 ครบก�ำหนดภายในสิ้นเดือนเมษายน 2559

รายงานประจ� ำปี 2559

1. สินเชื่อ
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

- สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ลดลงเล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 0.3 จากปี ก ่ อ น
		 เป็นไปตามภาวะการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ รวมถึง
		 การที่ธนาคารมีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น
		 นอกจากนี้ ธนาคารมุ ่ ง เน้ น การเติ บ โตของสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
		 ผ่ า นการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของสิ น เชื่ อ รถแลกเงิ น (My Car,
		 My Cash) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่ารถยนต์ใหม่ และ
		 มี ค วามเสี่ ย งด้ า นสิ น เชื่ อ ต�่ ำ กว่ า สิ น เชื่ อ รถยนต์ มื อ สอง

		 (สิ น เชื่ อ รถแลกเงิ น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ บุ ค คล ที่ มี
		 โครงสร้างเหมือนสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้รถยนต์ของผู้กู้เป็น
		 หลักประกัน) ซึ่งเห็นได้ชัดจากสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
		 ที่แสดงด้านล่าง
- สินเชือ่ อืน่ ๆ (ส่วนใหญ่เป็นสินเชือ่ ส่วนบุคคลและบัตรเครดิต)
		 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตใน
		 สินเชื่อบัตรเครดิต

รายงานประจ� ำปี 2559

พอรตสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(พันลานบาท)

168

169

169

สิ น เชื ่ อ รถแลกเงิ น

13%

16%

18%

สิ น เชื ่ อ รถยนต
มื อ สอง

24%

25%

25%

สิ น เชื ่ อ รถยนต ใ หม

63%

59%

57%

2557

2558

2559
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2. เงินฝาก

(ล้านบาท)
เงินฝาก
31 ธ.ค. 59
% 31 ธ.ค. 58
% เปลี่ยนแปลง
(งบการเงินรวม) 					
(% yoy)
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
ประจ�ำ	
		 - ไม่ถึง 6 เดือน
		 - 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
		 - 1 ปีขึ้นไป
รวมเงินฝาก

61,585
1,148,768
815,919
201,141
392,309
222,469

3.0%
56.7%
40.3%
9.9%
19.4%
11.0%

57,136
1,106,016
727,577
221,323
300,657
205,597

3.0%
58.5%
38.5%
11.7%
15.9%
10.9%

7.8%
3.9%
12.1%
-9.1%
30.5%
8.2%

2,026,272

100.0%

1,890,729

100.0%

7.2%

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

95.7% 		

97.0% 		

สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากออมทรัพย์ (%)

59.7% 		

61.5%

จากการที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีก่อน เทียบกับเงินฝากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงิน
ฝาก ตามงบการเงินรวมลดลงเป็นร้อยละ 95.7 ณ สิ้นปี 2559 จาก
ร้อยละ 97.0 ณ สิ้นปี 2558 ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องของธนาคาร
อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 28.8 ซึ่งธนาคารมั่นใจว่ามีสภาพคล่องมาก
เพียงพอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดหาเงินทุน
ในระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตของสินเชื่อในต้นทุนที่ยอมรับ
ได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ในปัจจุบันธนาคาร
ก�ำหนดให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องรายวันในระดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (ค�ำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องรวมตามงบเฉพาะ
ธนาคารต่อเงินฝาก) และหากอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงต�่ำกว่า
ร้อยละ 20 ธนาคารจะพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในทันที
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 334
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากสิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่จาก
ก�ำไรสุทธิระหว่างปี ซึ่งถูกลดทอนด้วยเงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 4.00
บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2559 และ
เงินปันผลระหว่างกาล 1.50 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารในเดือนสิงหาคม 2559
มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็น 98.28 บาทต่อ
หุ้น (จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
รวม 3,399 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จาก 90.45 บาทต่อหุ้น ณ
สิ้นปี 2558 ตามเหตุผลข้างต้น

III. เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยให้ทยอยด�ำรงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562
ส่งผลให้ในปี 2559 อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำตามกฎหมายภาย
ใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้ถูกปรับขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.125
ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 6.625 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.125
ส�ำหรับเงินกองทุนรวม
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ตามงบการเงินรวม
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.7 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของร้อยละ 14.8 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 2.9 ถ้าหาก
รวมก�ำไรสุทธิในครึ่งปีหลังปี 2559 เงินกองทุนรวมและเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ Basel III จะเท่ากับร้อยละ 18.8 และร้อยละ
15.9 ตามล�ำดับ
เงินกองทุนตามกฎหมาย (ชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2) ตามงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.4
ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของร้อยละ 14.5 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 2.9 ถ้าหาก
รวมก�ำไรสุทธิในครึ่งปีหลังปี 2559 เงินกองทุนรวมและเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ Basel III จะเท่ากับร้อยละ 18.5 และร้อยละ
15.6 ตามล�ำดับ
ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะของเงินกองทุนในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับ
ที่แข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด ประกอบกับ
การที่ธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูง จะช่วย
ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบเชิงลบหากมีเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้นกับธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจาก
นี้ ด้วยฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งก็ยังช่วยให้ธนาคารสามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและพร้อมส�ำหรับการเติบโตอย่าง
ทันท่วงทีหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต

รายงานประจ� ำปี 2559

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 2,026 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงิน
ฝากประจ�ำจากการออกแคมเปญเงินฝากระยะยาว ทั้งนี้ สัดส่วน
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่
ร้อยละ 59.7 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

111

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

เงินกองทุนตามกฎหมาย (รายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม, Basel III)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ ที่ 1*
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รายงานประจ� ำปี 2559

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น
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31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

294,566
14.8%
57,752
2.9%
352,318
17.7%

265,491
14.1%
59,140
3.2%
324,631
17.3%

ล้านบาท

1,986,927

1,880,484

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ล้านบาท
สัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

280,108
14.5%
57,165
2.9%
337,273
17.4%

257,204
14.0%
59,140
3.2%
316,344
17.2%

ล้านบาท

1,933,848

1,841,506

สินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะธนาคาร, Basel III)
“เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ ที่ 1*
(อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต�่ำร้อยละ 6.625)
เงินกองทุนชั้นที่ 2
		
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น
(อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำร้อยละ 9.125)
สินทรัพย์เสี่ยง

* เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้น�ำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556		

IV. สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

2.89 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่จากการที่ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่รายหนึ่งได้ถูกปรับชั้นจากสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นสิน
เชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ

สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)		

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรอง (gross NPLs)
		

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท

2.67%
57,593

2.89%
58,996

สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
		

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม
ล้านบาท

1.38%
29,309

1.25%
25,069

ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร 1
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ		

77,357
134.3%

64,777
109.8%

1 ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานประจ� ำปี 2559

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) ตามงบการ
เงินรวม เท่ากับร้อยละ 2.67 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ
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สินเชื่อดอยคุณภาพ และอัตราสวนคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (%)
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
สินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

138.1%

109.8%

สำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา
(พันลานบาท)

-24.2% yoy

134.3%

สินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

2.11%

2.89%

2.67%

2557

2558

2559

สินเชื่อดอยคุณภาพตามประเภทธุรกิจ (%)
ธุรกิจขนาดใหญ

1.4%

4.0%*

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

4.6%

ลูกคาบุคคล

2.3%

2.0%

2.1%

2.2%

2.1%

1.8%

สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อเชาซื้อ

2.4%

* การเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลจาก SSI

4.6%

2.3%

2.1%

6.4%

2.2%

สัดสวนสำรองหนี้สูญ
ตอสินเชื่อ (bps)

13.2

29.7 1/

22.5

2557

2558

2559

75

165
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รวมสำรองที่ตั้งเพิ่มจำนวนมากสำหรับลูกคาขนาดใหญ 2 ราย
(SSI และ SSI-UK) จำนวน 11.0 พันลานบาทในป 2558 ซึ่งตอมา
SSI-UK ไดถูกตัดหนี้สูญในไตรมาส 3/2558

1/

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559
มีจ�ำนวนรวม 77.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จาก 64.8
พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 134.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
109.8 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงิน
ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (gross NPLs) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559

มีจ�ำนวน 56.5 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.65) ลดลงจากจ�ำนวน 57.2
พันล้านบาท (ร้อยละ 2.83) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษมีจ�ำนวน 44.6 พันล้านบาท ณ 31
ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มา
จากการที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งได้ถูกปรับชั้นจากสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเป็นสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษในเดือนธันวาคม 2559

(ล้านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(งบการเงินรวม)
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ปกติ

31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58
เงินให้สนิ เชือ่ และ ค่าเผือ่ หนี้ เงินให้สนิ เชือ่ และ ค่าเผือ่ หนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ สงสัยจะสูญ ดอกเบีย้ ค้างรับ สงสัยจะสูญ
1,840,936

19,184

1,745,381

18,150

กล่าวถึงเป็นพิเศษ

44,618

3,000

33,495

2,325

ต�่ำกว่ามาตรฐาน

20,698

9,654

24,985

14,555

9,707

3,153

14,809

7,987

27,217

15,641

19,281

11,575

1,943,176

50,632

1,837,951

54,592

ส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย		

22,721 		

9,831

รวม		

73,353 		

64,423

สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

ในปี 2559 สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่อยู่ที่ร้อยละ 1.80 ลดลง
อย่างมากจากร้อยละ 2.53 ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลด
ลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ใน
ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของกลุ่มสินเชื่อเคหะเพิ่มสูงขึ้น
และสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยังอยู่ในระดับสูง

ในไตรมาส 4/2559 สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่อยู่ที่ร้อยละ 0.52
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.50 ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ส่วนใหญ่
เกิดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญมาอยู่ที่ร้อยละ 1.08 ในไตรมาส
4/2559 จากร้อยละ 0.70 ในไตรมาส 3/2559 ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
จัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกหนี้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ตามประเภทธุรกิจ (%)											
		
สินเชื่อรวม

1Q58 2Q58

3Q58 		 4Q58

1Q59 2Q59

3Q59

4Q59 		

2558 		 2559

0.44% 0.40% 1.18% 3/ 0.50% 0.41% 0.40% 0.50%

0.52%		2.53% 3/ 1.80%

0.24% 0.05% 2.28% 3/ 0.14% 0.05% 0.00% 0.28%

0.18%		2.72% 3/ 0.51%

		 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0.78% 1.03% 0.94%		1.04% 0.86% 0.60% 0.70%

1.08%		 3.75%		3.23%

		 สินเชื่อเคหะ 1/

0.29% 0.35% 0.68%		0.55% 0.51% 0.65% 0.68%

0.61%		 1.84%		2.41%

		 สินเชื่อเช่าซื้อ 2/

0.70% 0.60% 0.58%		0.56% 0.41% 0.43% 0.40%

0.50%		 2.43%		1.72%

		 ธุรกิจขนาดใหญ่

สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่
(พันล้านบาท)

8.8

8.3

24.3 3/ 10.1

8.6

8.2

10.8

11.2 		

51.6 3/

38.9

1/

การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในสินเชื่อเคหะมาจากกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีภาระหนี้ค่อนข้างสูง โดยธนาคารได้เพิ่มความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี 2557 									
2/ สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในตารางด้านบนไม่ได้รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการยึดรถได้ก่อนสิ้นเดือนของเดือนที่ลูกค้ากลาย
เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งการขาดทุนจากรถยึดจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้อธิบายในหัวข้อค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย				
3/ ไม่รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของ SSI-UK ที่ถูกตัดหนี้สูญในเดือนกันยายน 2558 ถ้าหากรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในไตรมาส 3/2558
จะเท่ากับร้อยละ 1.79 และส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จะเท่ากับร้อยละ 4.21 ของสินเชื่อรวม และสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในปี 2558 จะเท่ากับ
ร้อยละ 3.14 และส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จะเท่ากับร้อยละ 4.66 ของสินเชื่อรวม

รายงานประจ� ำปี 2559
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V. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคาร
คือเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 69.6 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุน
อื่น ๆ ที่ส�ำคัญได้แก่ แหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 11.5
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 7.4 ซึง่ มาจากบริษทั ย่อย
ที่เป็นธุรกิจประกันของธนาคาร ได้แก่ บริษัทไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) การกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้คิดเป็น

ร้อยละ 3.7 และการกู้ยืมระหว่างธนาคารคิดเป็นร้อยละ 3.5 ส�ำหรับ
การใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด
ดังนี้ ร้อยละ 66.6 เป็นเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 20.3 เป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 8.8 เป็นการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน และร้อยละ 1.4 เป็นเงินสด

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

VI. ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม

(ล้านบาท, %)

รายงานประจ� ำปี 2559

(งบการเงินรวม)
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 เปลี่ยนแปลง
				
(% yoy)
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สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
1,939,048
1,833,406
การเกษตรและเหมืองแร่
15,166
16,502
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
605,350
593,831
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
132,755
141,238
การสาธารณูปโภคและบริการ
325,286
254,124
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย*
521,869
495,012
อื่น ๆ
338,622
332,699
			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์**
590,921
537,000
เงินลงทุนเพือ่ ค้าและหลักทรัพย์ทแี่ สดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน
28,876
21,115
เงินลงทุนเผื่อขาย
438,473
382,200
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
122,166
133,064
เงินลงทุนทั่วไป
1,072
276
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
334
344
			
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
106,838
121,164
หุ้นกู้
65,840
80,549
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
40,000
40,000
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์การเงินแฝง
914
508
เงินกู้ยืมอื่นๆ
84
107
			
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพแบ่งตามประเภทของสถานะ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)			
ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนช�ำระ
69.0%
75.7%
อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
7.7%
9.4%
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
11.2%
6.8%
อยู่ระหว่างบังคับคดี
12.0%
8.1%
			
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
40,490
32,989
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
9,651
6,535
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
30,839
26,454
			

5.8%
-8.1%
1.9%
-6.0%
28.0%
5.4%
1.8%
10.0%
36.8%
14.7%
-8.2%
288.4%
-3.1%
-11.8%
-18.3%
0.0%
79.9%
-21.5%

-6.7%
-1.7%
4.4%
3.9%
22.7%
47.7%
16.6%

2559

อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ		
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
5.58%
ธุรกิจขนาดใหญ่
4.17%
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6.36%
สินเชื่อบุคคล
6.55%
		 - สินเชื่อเคหะ
5.55%
		 - สินเชื่อเช่าซื้อ
6.30%

2558
5.86%
4.38%
6.93%
6.76%
5.88%
6.12%

การลดสินเชื่อด้อยคุณภาพตามประเภทของวิธี 			
การช�ำระหนี้ การประมูล และยึดทรัพย์
34.1%
29.4%
การปรับโครงสร้างหนี้
27.7%
12.0%
การขาย NPL***
21.4%
18.9%
การตัดหนี้สูญ
16.8%
39.7%
*

จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และไม่รวมสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีบ้านเป็นหลักประกัน (ซึ่งสินเชื่อนี้ถูกจัดอยู่ในสินเชื่อ
อื่น ๆ ตามการจัดประเภทสินเชื่อของทางการ) เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยที่อื่น ๆ ในค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินนี้จะรวมอยู่
ภายใต้สินเชื่อเคหะ และยอดสินเชื่อดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 607 พันล้านบาท และ 576
พันล้านบาท ตามล�ำดับ			
** ร้อยละ 83.9 ของจ�ำนวนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การถือพอร์ตเงิน
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นผลมาจากความตั้งใจของธนาคารในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบเฉพาะธนาคาร (สินทรัพย์
สภาพคล่องต่อเงินฝาก) ให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20			
*** ธนาคารขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 10.7 พันล้านบาทในปี 2559 และ 10.7 พันล้านบาทในปี 2558

รายงานประจ� ำปี 2559
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้แก่
S&P Global Ratings, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2559

Moody’s Investors Service
แนวโน้ม		
เงินฝาก		
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน MTN		
หุ้นกู้ระยะสั้น		

มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
(P) Baa1
(P) P-2

S&P Global Ratings
Counterparty Credit Rating		
ASEAN Regional Scale Rating		
แนวโน้ม		
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (ระยะยาว)		
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (ระยะสั้น)		

BBB+/A-2
axA+/axA-1
มีเสถียรภาพ
BBB+
A-2

Fitch Ratings
สกุลเงินต่างประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Issuer Default Rating)		
ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Issuer Default Rating)		
แนวโน้ม		
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน		
อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)		

BBB+
F2
มีเสถียรภาพ
BBB+
bbb+

อันดับเครดิตภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว 		
ตราสารหนี้ระยะสั้น		
แนวโน้ม		
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ		

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ
AA(tha)
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (“กลุ่มฯ”)
ได้ใช้หลักเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุน ตาม Basel III ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากลในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและ
การวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการ
บริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทัง้ นีข้ อบเขตการบังคับใช้เกณฑ์
Basel III สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน (BCBS) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศ ไทยได้น�ำมาใช้เป็น
แนวทาง โดยตั้งแต่ปี 2559 ธนาคารต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ซึ่งให้
ทยอยด�ำรงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ในอัตรา 0.625% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึง
1 มกราคม 2562 ท�ำให้ในปี 2559 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วนเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
และอัตราส่วนเงินกองทุนรวมขั้นต�่ำ เพิ่มขึ้นเป็น 5.125% 6.625%
และ 9.125% ตามล�ำดับ
ส�ำหรั บ การวั ด ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ด้ า นตลาด และด้ า น
การด�ำเนินงาน ธนาคารและกลุ่มฯ ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized
Approach) ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อใช้ในการประเมินระดับของเงินกองทุนขั้นต�่ำส�ำหรับรองรับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้าน การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Pillar III นั้น มี
การเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับธนาคาร (อ้างถึงข้อมูล “เฉพาะส่วน
ของ ธนาคาร”) และกลุ่มฯ (อ้างถึงข้อมูล “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน”)
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ท�ำการเปิดเผยข้อมูลความ
เพียงพอของเงินกองทุนส�ำหรับเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
โดยให้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 4 เดื อ น นั บ จากวั น
สิ้นงวดบัญชีดังกล่าว โดย แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่เปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่าน
ได้ในรายงานฉบับเต็มที่ธนาคารเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.scb.co.th/th/about-scb/
investor-relations/financial-information/pillar
รายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ต้องได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยได้รับการสอบ
ทานความถูกต้องและมีการอนุมัติที่สอดคล้องกับนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Pillar III ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังเป็น
ข้อมูลที่ผู้บริหารใช้และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่รายงานต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทย

อัตราส่วนเงินกองทุนสูงเกินกว่าอัตราขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ทั้งในระดับธนาคารและกลุ่มฯ โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งแสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่
แข็งแกร่งของธนาคาร
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายใตวิธี STANDARDIZED APPROACH

Total CAR

17.17%

17.18%

17.52%

17.26%

Tier 2

3.00%

3.21%

2.93%

3.14%

CET 1/Tier 1

14.16%

13.97%

14.59%

14.12%

มิ . ย. 59

ธ.ค.58

มิ . ย. 59

ธ.ค.58

Minimum Requirement for 2016
9.125%
Total CAR
Tier 1

6.625%

CET 1

5.125%

เฉพาะสวนธนาคาร

กลุมธุรกิจทางการเงิน

หมายเหตุ : ตามข อ กำหนดของธนาคารแห ง ประเทศไทย อั ต ราส ว นเงิ น กองทุ น ณ วั น ที ่ 30 มิ ถ ุ น ายน 2559 ยั ง ไม ไ ด ร วมกำไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก เงิ น ป น ผลของงวด
ครึ ่ ง ป แ รกของป 2559 หากนั บ รวมรายการดั ง กล า ว อั ต ราส ว นเงิ น กองทุ น ชั ้ น ที ่ 1 ที ่ เ ป น ส ว นของเจ า ของและอั ต ราส ว นเงิ น กองทุ น รวมของเฉพาะส ว นของ
ธนาคารจะเท า กั บ 15.0% และ 18.0% และเท า กั บ 15.5% และ 18.5% สำหรั บ กลุ  ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น

รายงานประจ� ำปี 2559

การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar III มิถุนายน 2559
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เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ 5 ปี
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ 31 ธันวาคม

หน่วย: พันล้านบาท

25551/

2556

2557

2558

2559

2,270.1

2,534.2

2,699.7

2,774.3

2,913.0

1,547.5

1,735.3

1,777.1

1,833.4

1,939.0

-52.0

-60.3

-59.0

-64.8

-77.4

1,495.5

1,675.0

1,718.1

1,768.6

1,861.7

458.9

504.9

502.8

537.0

590.9

9.5

9.6

9.7

10.6

11.6

2,054.7

2,286.2

2,413.4

2,466.6

2,578.7

- เงินฝาก

1,614.1

1,822.9

1,895.3

1,890.7

2,026.3

- เงินกู้ยืม

132.6

95.0

113.9

121.2

106.8

215.3

248.0

286.3

307.7

334.3

สินทรัพย์รวม
- เงินให้สินเชื่อ
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินให้สินเชื่อสุทธิ

รายงานประจ� ำปี 2559

- เงินลงทุนสุทธิ
- ทรัพย์สินรอการขาย
หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)

ส�ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

หน่วย: พันล้านบาท

25551

2556

2557

2558

2559

103.4

120.7

123.4

122.5

122.4

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

41.3

47.7

42.3

39.6

34.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

62.1

73.0

81.1

82.8

88.4

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

40.9

50.5

47.0

54.4

44.9

103.0

123.5

128.1

137.3

133.3

42.4

47.3

48.1

48.8

51.6

60.6

76.2

80.0

88.5

81.7

9.4

13.6

13.2

29.7

22.5

หัก ภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

12.0

12.3

13.5

11.6

11.6

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

39.2

50.2

53.3

47.2

47.6

รายได้ดอกเบี้ย

รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

1/

ปรับปรุงใหม่จากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีในด้านภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี 2556		

อัตราส่วนส�ำคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)

		

หน่วย: ร้อยละ

25551/

2556

2557

2558

2559

รายงานประจ� ำปี 2559

ความสามารถในการท�ำก�ำไร						
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
1.9
2.1
2.0
1.7
1.7
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
19.7
21.8
20.1
15.9
14.8
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
3.2
3.2
3.3
3.2
3.3
สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
39.7
40.9
36.7
39.7
33.7
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
41.2
38.3
37.5
35.6
38.7
ค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์
2.1
2.0
1.8
1.8
1.8
สถานะทางการเงิน					
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์
9.4
9.7
10.6
11.1
11.5
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
95.9
95.2
93.8
97.0
95.7
2/
การด�ำรงเงินกองทุน 				
15.7
15.4
17.0
17.3
17.7
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10.6
12.0
13.7
14.1
14.8
121
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
5.1
3.4
3.3
3.2
2.9
คุณภาพสินทรัพย์ 					
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
2.13
2.14
2.11
2.89
2.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
144.8
150.8
138.1
109.8
134.3
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
3.4
3.5
3.3
3.5
4.0
ดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
ข้อมูลหลักทรัพย์ 3/

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น - EPS (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - BVPS (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น 4/ (บาท)
มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
1/
2/
3/
4/

25551/

2556

2557

2558

2559

11.54
62.89
4.50
616.9
3,399

14.78
72.45
5.25
487.8
3,399

15.69
83.94
6.00
618.6
3,399

13.88
90.45
5.50
406.2
3,399

14.01
98.28
5.50
518.3
3,399

ปรับปรุงใหม่จากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีในด้านภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี 2556				
ตัวเลขเงินกองทุนปี 2556-2559 เปิดเผยภายใต้หลักเกณฑ์ Basel lll ขณะที่ตัวเลขปี 2555 เปิดเผยภายใต้หลักเกณฑ์ Basel ll			
หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ						
เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2559 เป็นไปตามข้อเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2560 (เงินปันผลระหว่างกาล 1.50 บาทต่อหุ้น)		
				

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ� ำปี 2559

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร)
และของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร)
ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มธนาคารและธนาคารตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
ของกลุ่มธนาคารและธนาคาร ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส�ำคั ญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส�ำคั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ที่ สุ ด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบการเงิน
รวมและและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 1,962.60
พันล้านบาท และ 1,950.82 พันล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 67.37
และร้อยละ 73.30 ของสินทรัพย์รวม) โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเป็นจ�ำนวนเงิน 73.35 พันล้านบาท และ 72.62 พันล้านบาท
ตามล�ำดับ

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยงโดย
พิจารณาปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานของลูกหนี้ รายตัว กลุม่ อุตสาหกรรม กลุม่ ลูกค้า หรือ
ปัจจัยอืน่ ซึง่ อาจมีผลต่อการใช้ประมาณการและการใช้วจิ ารณญาณ

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีถ้ กู พิจารณา
เป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ ในการตรวจสอบเนื่องจากการประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณและข้อ
สมมติต่าง ๆ ทั้งในเรื่องระยะเวลาการรับรู้ และการประมาณ
จ�ำนวนเงินของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูก
หนี้เป็นรายตัวและกลุ่มลูกหนี้
ผู ้ บ ริ ห ารได้ มี ก ารก�ำหนดกรอบการควบคุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งรวม
ถึงวิธกี ารก�ำกับดูแล การสอบทานและการอนุมตั โิ ดยฝ่ายบริหาร
และการควบคุม ทั้งนี้เพื่อให้ได้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยซึ่งก�ำหนดให้ธนาคารต้องมีการพิจารณาและ
สอบทานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของเงินให้สินเชื่อ
อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กรอบดังกล่าว
• ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ เ ป็ น รายตั ว โดย
พิจารณาการจัดอันดับเครดิต และการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
ประมาณการมูลค่าหลักประกันเป็นปัจจัยในการพิจารณาการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะพิจารณาแบบรายกลุ่ม ส�ำหรับเงิน
ให้ สิ น เชื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะความเสี่ ย งคล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง นี้ แ บบ
จ�ำลองและข้อสมมติ เช่น พฤติกรรมของลูกค้าและความ
สามารถในการจ่ายช�ำระ ได้ถูกเลือก อนุมัติ และน�ำไปใช้
ส�ำหรับข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ สินเชือ่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการออกแบบ และ
ประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สินเชื่อ
และการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้าพเจ้าสุ่มตัวอย่างเพื่อปฏิบัติงานสอบทานเงินให้สินเชื่อ โดย
สอบทานในรายละเอียดของประวัติสินเชื่อรายตัวและข้อมูลอื่นที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ข้าพเจ้าปฏิบตั อิ ย่างเป็นอิสระ ทัง้ นีต้ วั อย่างทีเ่ ลือกรวม
ถึงลูกหนี้รายใหญ่ เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายช�ำระหนี้ รวมถึงการเลือกเงินให้สิน
เชื่อที่ระบุในการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ทดสอบวิธกี ารค�ำนวณและข้อสมมติของแบบจ�ำลองตาม
ความเหมาะสม โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงทางด้านเครดิต
ของข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการทดสอบดังกล่าว และได้ทดสอบ
การกระทบยอดข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบ
“Back-testing”

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5, 5.1 และ 12
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ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และมูลค่ายุติธรรม อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

124

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินถูกพิจารณาเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากความซับซ้อนในการวัดมูลค่า
ของเครื่องมือทางการเงินบางชนิด และความมีนัยส�ำคัญของ
การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยง
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน ทั้งในแง่ของข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณ และ
ความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เป็นจ�ำนวนเงิน 523.09 พันล้านบาท และ 405.88 พันล้านบาท
ตามล�ำดับ หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 53.50
พันล้านบาท และ 53.44 พันล้านบาท ตามล�ำดับ

ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจตัวอย่างที่สุ่มส�ำหรับ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการก�ำหนดราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก และท�ำการ
ใส่ ข ้ อ มู ล ที่ ถู กต้ อ งในแบบจ�ำลองการค�ำนวณราคา รวมถึงการ
ประเมินสภาพคล่องของราคาที่น�ำมาใช้ ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดมูลค่าของข้าพเจ้าในการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจ�ำลองดังกล่าว และได้วัดมูลค่าของตราสารหนี้และตราสาร
อนุพันธ์ของกลุ่มธนาคารและธนาคารอย่างเป็นอิสระ และเปรียบ
เทียบกับมูลค่าที่กลุ่มธนาคารและธนาคารค�ำนวณได้

ในจ�ำนวนดังกล่าว เครื่องมือทางการเงินบางส่วนจัดล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมเป็นข้อมูลระดับ 2 และระดับ 3 โดยได้ใช้
วิจารณญาณในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากการแสดงราคาที่คลาดเคลื่อนไปของเครื่องมือ
ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากข้อมูลที่น�ำมาใช้
ในการประกอบการพิจารณาไม่ได้มาจากราคาภายนอกทีแ่ ท้จริง
หรือไม่สามารถสังเกตได้โดยง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าประมาณ
การที่ดีที่สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ถูกจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ในงบการเงิน
รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารเป็ น จ�ำนวนเงิ น 498.13
พั น ล้ า นบาท และ 397.65 พั น ล้ า นบาท ตามล�ำดั บ หนี้ สิ น
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ถูกจัดเป็นข้อมูล
ระดั บ 2 ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร
เป็นจ�ำนวนเงิน 53.21 พันล้านบาท และ 53.17 พันล้านบาท
ตามล�ำดับ

การวัดมูลค่าของส�ำรองประกันภัย
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยของ
บริษัทย่อยที่บันทึกในงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 216.99 พัน
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกัน
ภัยระยะยาว (ประมาณร้อยละ 99.52 ของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย) การวัดมูลค่าของส�ำรองดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิจารณญาณที่มีความซับซ้อนอย่างมีนัยส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
จ�ำนวนเงินของหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่บันทึก ดังนั้นจึงพิจารณา
การวัดมูลค่าของส�ำรองประกันภัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ

ในการวางแผนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ประเมินความ
เสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อข้อสมมติหลัก
ในการค�ำนวณและกรอบการควบคุม โดยข้อสมมติหลักเหล่านี้รวม
ถึงข้อสมมติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน อัตรา
คิดลด และข้อสมมติที่ไม่ใช่ข้อสมมติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรา
มรณะและการด�ำรงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย
วิ ธี ก ารตรวจสอบของข้ า พเจ้ า นั้ น มี ผู ้ เชี่ ย วชาญนั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยเป็นผูช้ ว่ ยในการประเมินวิธกี าร และข้อสมมติทใี่ ช้ในการ
ค�ำนวณส�ำรองดังกล่าว และการทดสอบข้อมูลน�ำเข้าที่ส�ำคัญ รวม
ถึงการประเมินผลการออกแบบ การน�ำไปใช้ และประสิทธิผลของ
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย และกระบวนการวัดมูลค่า
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องความถูกต้องของการทดสอบความเพียง
พอของหนีส้ นิ ทีจ่ ดั ท�ำโดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินความสมเหตุ
สมผลของอัตราคิดลดที่ใช้ และการประมาณการกระแสเงินสด และ
ความท้าทายของข้อสมมติต่าง ๆ ที่น�ำมาปรับใช้กับประสบการณ์
ของบริษัทย่อย ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติใน
อุตสาหกรรม อัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบดังกล่าว
สอดคล้องกับการปฏิบัติของผู้ร่วมตลาด

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ง
คาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือการอ่านข้อมูลอืน่ ตามทีร่ ะบุขา้ ง
ต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
ส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรู้
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก�ำกั บ ดู แ ลต่ อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท�ำและน�ำเสนองบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผูบ้ ริหารรับ
ผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อ
เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคาร
และธนาคาร หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือ

รายงานประจ� ำปี 2559
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ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารเหล่านี้

• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก�ำหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคารและธนาคาร ข้าพเจ้าเป็นผู้
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ไ ด้ รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส�ำคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มี นั ย ส�ำคั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ ่ ม ธนาคารและธนาคารใน
การด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารและธนาคารต้องหยุดการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผล
กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

(วินิจ ศิลามงคล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3378
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

รายงานประจ� ำปี 2559

สินทรัพย์

128

หมายเหตุ

เงินสด			
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
8
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4.11
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
9
เงินลงทุนสุทธิ
10
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
11
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
12
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		
ดอกเบี้ยค้างรับ 		
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		
หัก รายได้รอตัดบัญชี		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
12.9
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
13
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง		
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
16
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
17
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
18
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
43
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
19
รวมสินทรัพย์		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม

2558

2559

2558

40,488,512
257,256,079
58,590,670
590,586,901
333,702

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

40,317,033
243,901,504
59,634,746
363,076,332
16,741,514

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

1,962,604,955
4,128,530
1,966,733,485
(23,557,162)
(73,353,575)
(4,003,522)
1,865,819,226
35,296
11,604,427
40,887,724
13,514,334
2,370,538
410,314
31,125,417
2,913,023,140

1,856,004,740
4,544,595
1,860,549,335
(22,598,424)
(64,422,766)
(354,520)
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

1,950,822,291
3,504,906
1,954,327,197
(23,557,162)
(72,624,446)
(4,003,522)
1,854,142,067
35,296
11,599,777
39,647,293
4,264,935
2,442,140
7,758
25,631,231
2,661,441,626

1,844,260,304
4,107,045
1,848,367,349
(22,598,424)
(63,186,848)
(354,520)
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

งบแสดงฐานะการเงิน
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หนี้สิน
เงินรับฝาก
20
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
21
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		
4.11
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
9
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
22
ภาระของธนาคารจากการรับรอง		
ประมาณการหนี้สิน
23
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
24
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
25
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
43
หนี้สินอื่น
26
รวมหนี้สิน		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม
2559

2,026,272,115
100,953,159
10,526,319
50,594
54,192,365
106,837,890
35,296
7,461,771
216,994,447
13,471,154
2,327,820
39,601,988
2,578,724,918

31 ธันวาคม
2558

1,890,728,922
142,937,063
8,484,207
4,563,438
59,587,955
121,163,995
58,266
7,227,782
184,778,966
11,544,516
3,141,226
32,399,805
2,466,616,141

2559

2558

2,021,453,602 1,884,903,678
103,778,925 145,717,872
10,521,749
8,480,486
4,545,098
54,138,466
59,498,470
106,652,606 121,385,957
35,296
58,266
7,116,836
6,876,481
13,428,370
11,479,413
2,186,016
2,771,706
32,935,499
25,802,975
2,352,247,365 2,271,520,402

รายงานประจ� ำปี 2559

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

รายงานประจ� ำปี 2559

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

130

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

35,838,257
34,161,743

35,839,655
34,160,345

35,838,257
34,161,743

35,839,655
34,160,345

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
27
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นบุริมสิทธิ 3,583,825,728 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
		 หุ้นสามัญ 3,416,174,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นบุริมสิทธิ 3,890,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 		
หุ้นสามัญ 3,395,301,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
28
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

38,903
33,953,019

47,033
33,944,889

38,903
33,953,019

47,033
33,944,889

15,213
11,108,978
15,342,084

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

15,213
11,108,978
18,312,436

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

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
28
ยังไม่ได้จัดสรร		
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
รวมส่วนของเจ้าของ		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		

7,000,000
266,630,575
334,088,772
209,450
334,298,222
2,913,023,140

7,000,000
237,420,539
307,462,731
230,303
307,693,034
2,774,309,175

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,000,000
7,000,000
238,765,712 215,005,964
309,194,261 285,905,457
309,194,261 285,905,457
2,661,441,626 2,557,425,859

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

								

2558

2559

2558

รายได้ดอกเบี้ย
37
122,443,063
122,462,489
114,144,175 115,032,853
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
38
33,993,718
39,628,062
33,973,975
39,662,902
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		
88,449,345
82,834,427
80,170,200
75,369,951
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
39
34,379,242
32,704,402
36,608,736
35,524,464
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
39
5,965,037
5,629,598
4,912,879
4,832,784
39
28,414,205
27,074,804
31,695,857
30,691,680
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
40
6,713,833
8,314,590
6,547,319
7,799,882
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
41
2,534,734
9,390,068
1,278,831
8,590,566
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.2
(10,513)
(89,120)
รายได้เงินปันผลรับ		
1,119,392
1,386,124
3,535,324
4,295,049
รายได้จากการรับประกันภัย		
52,314,254
52,419,038
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ		
433,225
697,437
93,614
63,532
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
179,968,475
182,027,368
123,321,145 126,810,660
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย		
46,634,372
44,769,250
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ		
133,334,103
137,258,118
123,321,145 126,810,660
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		
24,597,294
22,378,785
21,571,637
19,578,782
ค่าตอบแทนกรรมการ		
96,707
95,120
89,972
89,200
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		
10,823,314
9,664,552
10,045,782
8,837,972
ค่าภาษีอากร		
4,261,769
4,216,087
3,996,871
3,997,561
อื่น ๆ			
11,864,578
12,442,763
13,603,800
13,918,855
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ		
51,643,662
48,797,307
49,308,062
46,422,370
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
42
22,527,984
29,722,628
22,530,000
29,725,915
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		
59,162,457
58,738,183
51,483,083
50,662,375
ภาษีเงินได้
43
11,493,030
11,498,256
9,318,038
9,325,316
ก�ำไรสุทธิ		
47,669,427
47,239,927
42,165,045
41,337,059
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

				

งบการเงินรวม

131

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

				

132

หมายเหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจาก
		 การด�ำเนินงานในต่างประเทศ		
		 ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
			 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
		 การเปลี่ยนแปลงในส�ำรองรายการป้องกันความเสี่ยง		
		ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
			 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
43
					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
		คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการ
		 ผลประโยชน์พนักงาน		
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
		 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
43
					
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี 		
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 		
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 		
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 		
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

44

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

2558

(2,641,408)

(7,906,424)

(121,585)

(6,270,799)

(23,420)

165,393

-

-

(22,820)
(136,252)

53,769
(4,226)

(51,212)

-

558,327
(2,265,573)

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

34,559
(138,238)

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

(53,058)

5,823,356

(53,058)

5,728,326

(627,936)

-

(589,164)

10,612
(42,446)
(2,308,019)
45,361,408

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

10,612
(42,446)
(180,684)
41,984,361

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

47,612,227
57,200

47,182,412
57,515

42,165,045
-

41,337,059
-

45,321,598
39,810

45,113,456
76,318

41,984,361
-

40,409,418
-

14.01

13.88

12.40

12.16

-

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ หุน
้ สามัญ

11,108,978

15,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

โอนไปก�ำไรสะสม		 ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559		
38,903 33,953,019

–

–

–

–

-

-

-

3,179

(3,179)

-

11,105,799
-

หุน
้ สามัญ

18,392
-

หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุน
้

-

ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รวมก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559		
47,033 33,944,889
เงินปันผลจ่าย
29
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ		
(8,130)
8,130
การขายส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมซึ่งอ�ำนาจ
ควบคุมเปลี่ยนแปลง		
-

หมายเหตุ

ทุนทีอ
่ อกและช�ำระแล้ว

1,186,362

-

(2,093,505)

(2,093,505)

-

-

3,279,867
-

เผือ
่ ขาย

การ

รายการ
ป้องกัน
ความเสีย
่ ง

จากเงินลงทุน
ในบริษท
ั ร่วม

ในส่วน

สินทรัพย์

การตีราคา

เกินทุนจาก

รวม

บริษท
ั ใหญ่

รวมส่วนของ

ควบคุม

ไม่มอ
ี ำ
� นาจ

ส่วนได้เสียที่
รวม

(293,366)

(293,366)

-

–

-

-

-

293,366

47,612,227

47,612,227
-

-

-

(51,780)

-

(51,780)

-

-

45,321,598

-

-

39,810 45,361,408

47,612,227 57,200 47,669,427
(2,290,629) (17,390) (2,308,019)

-

-

รายงานประจ� ำปี 2559

40,608 16,605,336 15,342,084 7,000,000 266,630,575 334,088,772 209,450 334,298,222

-

(42,446) (2,290,629)

-

(22,820) (108,438)

-

-

(42,446) (2,290,629)

-

-

-

(22,820) (108,438)

-

-

-

จัดสรร

ยังไม่ได้

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง

ของเจ้าของ ตามกฎหมาย

อืน
่ ของส่วน

องค์ประกอบ

(พันบาท)

149,046 16,941,148 17,926,079 7,000,000 237,420,539 307,462,731 230,303 307,693,034
- (18,695,557) (18,695,557) (8,883) (18,704,440)

ในส�ำรอง

ขาดทุน

(125,943) (2,364,279)

-

(23,420)

(23,420)

-

-

การ
เปลีย
่ นแปลง เปลีย
่ นแปลง

เบ็ดเสร็จอืน
่

(102,523) (2,341,459)
-

งบการเงิน

แปลงค่า

จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน

ผลต่าง
จากการ

ก�ำไร (ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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รายงานประจ� ำปี 2559

หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ หุน
้ สามัญ

18,392

-

-

47,033 33,944,889

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปก�ำไรสะสม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558		

–

–

11,105,799

-

–

-

-

-

692

(692)

-

11,105,107
-

หุน
้ สามัญ

19,084
-

หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุน
้

ก�ำไรส�ำหรับปี		 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รวมก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		
–

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2558		
48,802 33,943,120
เงินปันผลจ่าย
29
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ		
(1,769)
1,769
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม โดยอ�ำนาจ
ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง		
-

หมายเหตุ

ทุนทีอ
่ อกและช�ำระแล้ว

3,279,867

-

(6,444,777)

(6,444,777)

125,991

-

9,598,653
-

เผือ
่ ขาย

ก�ำไร

-

53,769

53,769

(2,326,166)

-

(69,062)
-

ในบริษท
ั ร่วม

จากเงินลงทุน

เบ็ดเสร็จอืน
่

(102,523) (2,341,459)

-

165,393

165,393

-

-

(267,916)
-

งบการเงิน

แปลงค่า

จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน

ผลต่าง
จากการ

ก�ำไร (ขาดทุน)

(ขาดทุน)

								
ส่วนแบ่ง

การ
ในส่วน

สินทรัพย์

การตีราคา

เกินทุนจาก

รวม

จัดสรร

ยังไม่ได้

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง

ของเจ้าของ ตามกฎหมาย

อืน
่ ของส่วน

องค์ประกอบ

บริษท
ั ใหญ่

รวมส่วนของ

ควบคุม

ไม่มอ
ี ำ
� นาจ

ส่วนได้เสียที่
รวม

(พันบาท)

(225,553)

4,658,685

4,658,685

243

-

(225,553)

(1,566,672)

(1,566,672)

(2,196,613)

-

-

–

-

-

-

225,553

46,680,128

-

-

-

45,113,456

-

-

76,318 45,189,774

57,515 47,239,927
18,803 (2,050,153)

(2,196,687) (795,774) (2,992,461)

-

47,182,412 47,182,412
(502,284) (2,068,956)

(74)

-

149,046 16,941,148 17,926,079 7,000,000 237,420,539 307,462,731 230,303 307,693,034

-

258

258

3,319

-

145,469 12,507,773 21,914,917 7,000,000 210,910,085 284,941,115 965,585 285,906,700
- (20,395,153) (20,395,153) (15,826) (20,410,979)

ความเสีย
่ ง

ป้องกัน

รายการ

ในส�ำรอง

เปลีย
่ นแปลง เปลีย
่ นแปลง

การ

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

134

หุ้นบุริมสิทธิ

15,213

33,953,019

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

โอนไปก�ำไรสะสม		 ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559		
38,903

–

–

–

-

(3,179)

8,130
-

18,392
-

หุ้นบุริมสิทธิ

33,944,889
-

หุ้นสามัญ

11,108,978

-

–

-

3,179

11,105,799
-

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

-

ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รวมก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559		
47,033
29
เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ		(8,130)

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

(40,970)
(40,970)
(40,970)

(97,268)
(97,268)
2,325,667

รายงานประจ� ำปี 2559

–
-

2,422,935
-

ความเสี่ยง

เผื่อขาย

16,027,739

(290,260)

(42,446)

(42,446)

-

16,360,445
-

ตีราคาสินทรัพย์

จากการ

ในส่วนเกินทุน

ในส�ำรอง
รายการป้องกัน

วัดมูลค่า
เงินลงทุน

จากการ

การ
เปลี่ยนแปลง

การ
เปลี่ยนแปลง

ก�ำไร (ขาดทุน)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
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รวม

ตามกฎหมาย

จัดสรร

ยังไม่ได้

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง

รวม

-

–

-

-

290,260

42,165,045

42,165,045
-

-

-

41,984,361

42,165,045
(180,684)

-

18,312,436 7,000,000 238,765,712 309,194,261

(290,260)

(180,684)

(180,684)

-

18,783,380 7,000,000 215,005,964 285,905,457
- (18,695,557) (18,695,557)

เจ้าของ

ส่วนของ

อื่นของ

องค์ประกอบ

(พันบาท)

33,944,889

47,033

ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

โอนไปก�ำไรสะสม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,769

(1,769)
–

33,943,120
-

หุ้นสามัญ

48,802
-

หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

11,105,799

-

–

692

11,105,107
-

หุ้นสามัญ

2,422,935

-

(5,038,971)
(5,038,971)

-

7,461,906
-

เผื่อขาย

16,360,445

(221,723)

4,582,661
4,582,661

-

11,999,507
-

สินทรัพย์

18,783,380

(221,723)

(456,310)
(456,310)

-

19,461,413
-

เจ้าของ

ส่วนของ

อื่นของ

ในส่วนเกินทุน
จากการตีราคา

วัดมูลค่า
เงินลงทุน

จากการ

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18,392

-

–

(692)

19,084
-

หุ้นบุริมสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

รวม
องค์ประกอบ

การเปลี่ยนแปลง

ก�ำไร (ขาดทุน)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2558		
29
เงินปันผลจ่าย
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ		

หมายเหตุ

รายงานประจ� ำปี 2559
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7,000,000

-

–

-

7,000,000
-

ตามกฎหมาย

จัดสรร

ยังไม่ได้
รวม

215,005,964

221,723

41,337,059
(471,331)
40,865,728

-

285,905,457

-

41,337,059
(927,641)
40,409,418

-

194,313,666 265,891,192
(20,395,153) (20,395,153)

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง

(พันบาท)

งบกระแสเงินสด
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

					

				

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี		
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า		
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ		
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
					
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		
รายได้เงินปันผลรับ		
เงินสดรับดอกเบี้ย		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		
เงินสดรับเงินปันผล		
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		
ทรัพย์สินรอการขาย		
สินทรัพย์อื่น		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

59,162,457

58,738,183

51,483,083

50,662,375

2,796,878
24,694,401
57,877
(136,790)
(6,713,833)
(2,534,734)
10,513
77,336,769
(88,449,345)
(1,119,392)
123,854,189
(35,631,228)
1,114,134
(12,094,448)

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)

2,609,470
24,696,417
57,877
(130,154)
(6,547,319)
(1,278,831)
70,890,543
(80,170,200)
(3,535,324)
115,294,836
(35,617,882)
3,535,324
(9,878,484)

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)

65,010,679

61,442,772

60,518,813

56,264,565

3,722,055
4,545,098
4,970,684
(9,125,622)
(127,196,979)
8,310,458
5,712,177

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

2,605,860
4,545,098
6,319,869
(8,198,192)
(126,653,978)
8,310,553
8,599,920

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

รายงานประจ� ำปี 2559

(พันบาท)
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งบกระแสเงินสด
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

(พันบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน		
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น		
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย		
หนี้สินอื่น		
		 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

135,543,193
(41,983,904)
2,042,112
(4,512,844)
(5,584,736)
(13,617,480)
32,215,481
11,177,143
71,227,515

(5,067,399)
2,651,457
1,084,062
(1,499,679)
17,174,921
265,575
33,021,911
(1,287,466)
63,018,566

136,549,924
(41,938,947)
2,041,263
(4,545,098)
(6,123,900)
(14,024,726)
10,857,321
38,863,780

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

(437,902,894)
400,417,055
(25,065,811)
24,585,638
(2,091)
27
(1,394,112)
(2,624,199)
230,162
(663,175)
(42,419,400)

(454,907,621)
433,785,212
(710,400)
1,453,201
(801,555)
13,791
(421,098)
8,442,471
(3,210,640)
272,002
(2,503,866)
(18,588,503)

(341,944,291)
344,219,996
(450,000)
1,857,696
(2,091)
27
(4,743,021)
202,601
(2,493,312)
193,888
(542,838)
(3,701,345)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย		
(571,471,012)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย		
515,870,226
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด		
(9,231,641)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
19,679,259
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป		
(801,555)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป		
13,791
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย		
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
(3,265,479)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
277,106
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(2,061,133)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(50,990,438)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

					

				

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร		
จ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ		
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(18,695,557)
(8,883)
(18,704,440)

(3,506,085)
(20,395,153)
(15,826)
(23,917,064)

(18,695,557)
(18,695,557)

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

(23,420)
1,509,217
38,979,295
40,488,512

165,393
(3,152,505)
42,131,800
38,979,295

1,579,720
38,737,313
40,317,033

(3,185,005)
41,922,318
38,737,313

(121,585)

(6,270,799)

-

-

(51,212)
(53,058)

5,728,326

9,414,680

(589,164)
9,305,372

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด			
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�ำคัญมีดังนี้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
(2,641,408)
(7,906,424)
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงิน
		 จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ		
(23,420)
165,393
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
		 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(22,820)
53,769
การเปลี่ยนแปลงในส�ำรองรายการป้องกันความเสี่ยง		
(136,252)
(4,226)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		
(53,058)
5,823,356
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(627,936)
ทรัพย์สินรอการขายจากการรับช�ำระหนี้		
9,414,680
9,305,372

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

(พันบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ �
ำ กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
1

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2519
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ธนาคารด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านส�ำนักงานใหญ่และเครือข่ายสาขาทัง้ ในประเทศไทย
สิงคโปร์ ฮ่องกง ลาว เวียดนาม และหมู่เกาะเคย์แมน และบริษัทย่อยในประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่อีกแห่ง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท� ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงรายการตาม
ข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยในบางเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส� ำคัญต่อ
งบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และ
ไม่ได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการต่อไปนี้

รายการ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
ที่ดิน และอาคาร

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน

(ง)

การใช้วิจารณญาณและประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกีย่ วกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีส่ �ำคัญซึง่ มีความเสีย่ งอย่างมีนยั ส�ำคัญทีเ่ ป็นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุง
จ�ำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

ตราสารอนุพันธ์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันระยะยาว
บริษทั ย่อยก�ำหนดมูลค่าของส�ำรองประกันภันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ตามวิธคี ำ� นวณส�ำรองประกันภัยแบบเบีย้ ประกันภัย
สุทธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่จัดท�ำโดยผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ อัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพและอัตราดอกเบี้ยที่คิดลด เมื่อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตามที่ได้เสนอแก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้อสมมติ
เหล่านี้ถูกใช้ส�ำหรับการค�ำนวณหนี้สินดังกล่าวตลอดช่วงอายุสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด� ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ข้อมูลทาง
การเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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ข้อสมมติข้างต้นจะถูกทบทวนทุกปีเพื่อประเมินว่าข้อสมมติดังกล่าวสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
ให้เห็นว่าข้อสมมติดังกล่าวไม่เหมาะสม ข้อสมมติดังกล่าวจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ข้อสมมติ
ดังกล่าวจะไม่ถูกปรับปรุงถ้าไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง (adverse experience)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทย่อยก�ำหนดส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามการปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสากล ข้อสมมติที่ใช้ใน
การประมาณการของสินทรัพย์และหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการหนี้สินเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ในความไม่แน่นอนในการตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับสินไหมทดแทนมีแนวโน้มว่าผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะมีผลแตกต่าง
อย่างเป็นสาระส�ำคัญกับหนี้สินที่ได้ตั้งอยู่เดิม

รายงานประจ� ำปี 2559

ประมาณการหนี้สินถูกจัดท�ำขึ้น ณ วันที่รายงาน ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าเกิดขึ้นของสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจนถึง
ณ วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้ช�ำระแล้ว
บริษัทย่อยได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตและวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าว

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดส�ำรองเบี้ยประกันภัย
บริษทั ย่อยก�ำหนดมูลค่าของส�ำรองเบีย้ ประกันภัยโดยวิธสี ำ� รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ถูกค�ำนวณในรูปแบบเดียวกันส�ำหรับ
ทุกประเภทของสัญญาประกันภัยระยะสั้น
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทย่อยหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน รายละเอียดของวิธีการและข้อสมมติของการวัดมูลค่ายุติธรรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 16
3

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทย่อยของธนาคารที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันชีวิต (บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)) ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งถือปฏิบัติกับสัญญา
ประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทย่อยถือไว้ ยกเว้นสัญญาที่
ถูกระบุให้ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ๆ ค�ำนิยามของสัญญาประกันภัยคือ สัญญาทีบ่ ริษทั ย่อยรับความเสีย่ ง
ด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญจากผู้เอาประกันภัย โดยตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยถ้าหากเหตุการณ์
ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้บริษัทย่อยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น ๆ รวมทั้งข้อก�ำหนดตาม กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีส�ำหรับ
สัญญาประกันภัย ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อก�ำหนดดังนี้
ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ส�ำรองค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และส�ำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน)
ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรู้แล้วและทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ

ผู้บริหารพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นสาระส�ำคัญทั้งหมดที่บริษัทย่อยเป็นผู้ออกเป็นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 และนโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบตั ขิ องบริษทั ย่อยเป็นไปตามทีก่ �ำหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าว ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเนื่องมาจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 มาถือปฏิบัติ
4

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานยกเว้นที่ได้กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สัญญาประกันภัย
4.1
		

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “ธนาคารและบริษัทย่อย”) และส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วม

		 การรวมธุรกิจ
		

ธนาคารบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังธนาคาร ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

		 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถ
ในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกิจการ วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�ำนาจใน
การควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
		

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ซึ่งวัดมูลค่า
ณ วันที่ซื้อ
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ค) ให้ผรู้ บั ประกันภัยบันทึกหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั จนกว่าภาระหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
นั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และให้แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญา
ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
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สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโี่ อนไป หนีส้ นิ ทีธ่ นาคารก่อขึน้ เพือ่ จ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

		

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

		

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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		 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น
ธนาคารประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง
หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ�ำนวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้
ณ วันที่ซื้อ
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		 การซื้อแบบทยอยซื้อ
		

ในการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ ธนาคารต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่ธนาคารถืออยู่ในผู้ถูก
ซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่าของ
ส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก�ำไรหรือขาดทุนด้วย
เกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

		 บริษัทย่อย
		

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้น ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ผลตอบแทนของธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง

		 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
		

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

		 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของธนาคารที่ไม่ท�ำให้ธนาคารสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ
		 การสูญเสียการควบคุม
		

เมื่อธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

		 ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
		

ส่วนได้เสียของธนาคารในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

		 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
		

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ธนาคารสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ

		

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วม
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด
รายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานด้อยค่าเกิดขึ้น

		

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของส�ำนักงานใหญ่ สาขาทั้งในและต่างประเทศและบริษัทย่อยของธนาคาร โดยได้ตัดรายการ
ค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันออกแล้ว

		

งบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไม่ได้รวมงบการเงินที่ธนาคารและ/หรือบริษัทย่อยที่ถือหุ้นได้
มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากธนาคารและ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป

4.2
		
4.3
		

เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
เงินลงทุน
ธนาคารได้จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุน
และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

		 หลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยมีความตั้งใจที่จะถือไว้เป็นระยะเวลาสั้นเพื่อหาก� ำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมบันทึกเป็นรายได้จากธุรกรรมเพื่อ
ค้าสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยรับของหลักทรัพย์เพื่อค้าบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
		

ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่จัดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด และ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยก�ำไรหรือขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของจนกว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป ตราสารหนี้ที่ธนาคาร
มีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด ซึ่งแสดงตาม
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		 การตัดรายการในงบการเงินรวม
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ราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของ
เจ้าของโดยตรงเข้าในก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุน
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		

ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)

รายงานประจ� ำปี 2559

		 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือ
หุ้นเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดแสดงไว้ในเงินลงทุนทั่วไปและหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยมิได้บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และมิได้จัดท�ำงบการเงินรวม

		

ในกรณีที่หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

		 การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
		

เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน

		

ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุน ที่จ�ำหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

4.4

เงินให้สินเชื่อ

		

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีในรายที่ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปและเงินให้สินเชื่อ
ประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงิน
ให้สินเชื่อ

		

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือ
ของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกตามสัญญา

4.5
		

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการส่วนสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่รายงาน ค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต�ำ่ ได้ตงั้ ตามเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ดงั กล่าวก�ำหนดให้ธนาคารจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่
ทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อแต่ละชั้นในอัตราที่ก�ำหนดไว้โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับราคาสูงสุดของหลักประกันที่จะน�ำมาใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ดังกล่าวยังก�ำหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไม่มีการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
หรือปรับโครงสร้างหนี้

		

ส�ำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายใหญ่ (Corporate loans) ธนาคารได้พิจารณาจากความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้
แต่ละรายจากประวัติการช�ำระหนี้ที่ผ่านมา และพิจารณามูลค่าของหลักประกันในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่ายช�ำระ
หนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ขนาดกลาง ขนาดย่อม และเงินให้สินเชื่อรายย่อย ธนาคารได้
ใช้ข้อมูลทางสถิติของสินเชื่อในการวิเคราะห์ทางสถิติของการเลื่อนชั้นของเงินให้สินเชื่อ (Migration Analysis) เพื่อประมาณการ
การเสื่อมค่าของลูกหนี้และค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับหนี้จัดชั้นสงสัย ส�ำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2555 ธนาคารกันเงินส�ำรองเป็นกลุ่มหนี้ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตของสินเชื่อ
แต่ละชั้น

		

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ำรองประจ�ำปีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน หนี้สูญที่ได้รับคืน
แสดงยอดสุทธิกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน

		

การตัดจ่ายลูกหนีเ้ ป็นหนีส้ ญ
ู น�ำไปลดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี ส�ำหรับลูกหนีท้ ธี่ นาคารได้
ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการช�ำระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี

4.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

		

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามีหลายวิธีคือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ช�ำระ
หนี้ การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้หรือการแปลงหนี้เป็นทุน

		

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้
ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วิธีหลักประกันเพื่อค�ำนวณส่วนสูญเสียและ/หรือใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดในการคิดลด ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรายการขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้

		

การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ช�ำระหนี้ การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุนอาจท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากการลด
เงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารบันทึกบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน

		

ส�ำหรับการโอนสินทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือ การแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อช�ำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารบันทึกบัญชี
สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ต้องไม่สูงกว่าเงินลงทุน
ในลูกหนี้บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ก�ำไรหรือขาดทุนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ณ วันโอน ทั้งนี้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

		

ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว
ณ วันทีใ่ นงบการเงิน และปรับปรุงบัญชีคา่ เผือ่ การปรับมูลค่า เมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของหนีเ้ ปลีย่ นแปลงไป การค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรม
ของหนี้ใหม่ ณ วันที่ในงบการเงินจะค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดย
การปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ท�ำให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินให้สินเชื่อ

รายงานประจ� ำปี 2559

		 นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินต้องมีการสอบทานคุณภาพของเงินให้สินเชื่อ
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีธ้ นาคารและบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นสถาบันการเงินจะต้องรายงานผลของการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำ
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4.7
		

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า
ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่าจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

		 ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ�ำหน่าย
4.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า
		 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
รายงานประจ� ำปี 2559
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ธนาคารแสดงที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาตลาด และแสดงอาคารในราคาที่ประเมินใหม่ตามวิธีราคาต้นทุน
เปลี่ยนแทน ณ วันที่มีการประเมินหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		 อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
		

ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่ธนาคารก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื ส�ำหรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ ซึง่ ไม่สามารถ
ท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

		

ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน

		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรูส้ ทุ ธิเป็นรายได้อนื่ ในก�ำไรหรือขาดทุน เมือ่ มีการขายสินทรัพย์ทตี่ รี าคาใหม่
จ�ำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสม

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
		

การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ ำเสมอ ตามข้อก�ำหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

		

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�ำไรหรือขาดทุน
ของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับ
มูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�ำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ ของสินทรัพย์ชนิ้ เดียวกันนัน้ ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์

ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก�ำไรสะสม ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เคย
ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไร
หรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
		

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในการซ่อมบ�ำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

		

ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

		

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

		
		
		

อาคาร 			
ส่วนปรับปรุงอาคาร			
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ		

20 - 50 ปี
10 ปี
5 ปี

		 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
		
4.9

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

		 ค่าความนิยม
		

ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ กิจการของบริษทั ย่อยรับรูใ้ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน การรับรูม้ ลู ค่าเริม่ แรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถกู ทดสอบการด้อยค่าตามทีอ่ ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 ค่าความนิยม
ติดลบรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคา
ทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายงานประจ� ำปี 2559

		 ค่าเสื่อมราคา

149

		 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
		 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
		 ค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

รายงานประจ� ำปี 2559

		 ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ม
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบัน
และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
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ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์			

5 - 10 ปี

		 ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง
		

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม

4.10 การด้อยค่า
		

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

		 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของ
เจ้าของ
		

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบ่ นั ทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ อื้ กับมูลค่ายุตธิ รรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน

		 การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
		

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

		

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

		

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น
เกี่ยวข้องด้วย

		

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก
โดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย และตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ
ค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.11 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
		 ธนาคารบันทึกสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามล�ำดับตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
		 รายการดังกล่าวแสดงถึงสิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย์และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ค�้ำประกันตามล�ำดับของธนาคารและ
บริษัทย่อยในรูปแบบหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ในอีกทอดหนึ่ง
		 ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายชอร์ตหลักทรัพย์ถูกรวมอยู่ในรายได้ค่าธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งถูก
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
		 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับ
กิจการ
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		 การกลับรายการด้อยค่า
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		 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

รายงานประจ� ำปี 2559

		 ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการ
คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
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การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

		

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที ธนาคารและบริษัทย่อยก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน

		

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการในอดีต หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ ต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที ธนาคารและบริษัทย่อย
รับรู้ก�ำไรและขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

		 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
		 ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก
การท�ำงานของพนักงานในปีปจั จุบนั และปีกอ่ น ๆ ซึง่ ผลประโยชน์นไี้ ด้คดิ ลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ท�ำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.13 ประมาณการหนี้สิน
		 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง่ สามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชือ่ ถือและมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวน
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

4.14 การรับรู้เมื่อเริ่มแรก
		

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การซื้อและการขายเงินลงทุนในวันที่ช�ำระราคา สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ
รวมทั้งเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจะถูกรับรู้ในวันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคาร
และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาภายใต้ข้อก�ำหนดของตราสารทางการเงินนั้น

		 หุ้นสามัญ
		

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็น
รายการหักจากส่วนของทุน

		

หุ้นบุริมสิทธิถูกจัดประเภทเป็นทุนหากไม่มีการระบุการบังคับไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทั้งนี้การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นการจัดสรรภายในส่วนของทุนเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

4.15 รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
		

ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดจากเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระ
นานเกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ความไม่แน่นอนของความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายช�ำระจะถือเป็นรายได้ เมื่อได้รับช�ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้
ดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วตามเกณฑ์คงค้างออกทั้งหมด ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและ
จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

		 ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
		 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อ
ที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้าง
หนี้ใหม่ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 เดือนหรือ 3 งวดการช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
		

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะตั้งพักไว้และ
ตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กัน ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น

4.16 รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
		

ธนาคารรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)

		 รายได้จากลูกหนี้เช่าการเงินที่ค้างช�ำระนานเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระจะถูกกลับรายการเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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4.17 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
		 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.18 รายได้เงินปันผล
		

ธนาคารรับรู้รายได้เงินปันผลในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

4.19 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ
		 รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.20 เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รายงานประจ� ำปี 2559

		 จ�ำนวนเงินน�ำส่งเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.21 ภาษีเงินได้
		

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการ
ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อน ๆ

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้
การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
		 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัท
ย่อยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
		

ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ ธนาคารและ
บริษัทย่อยเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อย
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั และภาษีเงินได้นปี้ ระเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลา
เดียวกัน
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
4.22 ก�ำไรต่อหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลง หุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ ก�ำไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณจากก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารหารด้วยผลรวมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

4.23 รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
		

ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4.24 เงินตราต่างประเทศ
		 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
		

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

		

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

		

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

		

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

		 หน่วยงานในต่างประเทศ
		

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

		

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ

		

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

รายงานประจ� ำปี 2559
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เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�ำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่าง
มีสาระส�ำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง
ถูกจัดประเภทเป็นก�ำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่าย หากธนาคารจ�ำหน่ายส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หาก
ธนาคารจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพียงบางส่วนโดยที่ธนาคารยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส�ำคัญอยู่
ธนาคารต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นก�ำไรหรือขาดทุน

		

เมื่อมีการช�ำระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่า
จะมีแผนการช�ำระหนีห้ รือไม่มคี วามเป็นไปได้วา่ จะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากรายการ
ทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

4.25 รายการตราสารอนุพันธ์
รายงานประจ� ำปี 2559

		 รายการตราสารอนุพันธ์มีวิธีการรับรู้รายการดังนี้
		

1 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ำ
รายการดังกล่าวบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�ำไร
หรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที

		

2 กลุ่มตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงธนาคารรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) ดังนี้
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			 1. กรณีธนาคารรับรู้รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงด้วยมูลค่ายุติธรรม ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ด้วย
		มูลค่ายุติธรรม
			 2. กรณีธนาคารรับรู้รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์คงค้าง ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกัน ความเสี่ยงจะรับรู้ตาม
		เกณฑ์คงค้าง
4.26 การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด
		 ในกรณีที่น�ำเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ม าใช้เพื่อ ป้อ งกันการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่บันทึกในบัญชี หรือของรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงซึ่งมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
		

หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ก�ำไรหรือขาดทุน
ที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่น�ำไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้
สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้กำ� ไรหรือขาดทุนของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

4.27 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
		 รายการขายลดตั๋วเงินประเภทผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ยซึ่งไม่มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเป็นหนี้สินภายใต้
บัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” บริษัทจะโอนบัญชีเงินให้สินเชื่อตามตั๋วเงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขาย
ลูกหนี้ตั๋วเงิน” เมื่อตั๋วเงินนั้นถึงก�ำหนดช�ำระและผู้จ่ายเงินได้จ่ายเงินตามตั๋วเงินแล้ว
4.28 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญอื่นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
4.28.1 การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย และสัญญาลงทุน

			

บริษัทย่อยได้ออกสัญญาซึ่งมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หรือความเสี่ยงทางการเงิน หรือทั้งสอง
ความเสี่ยง

			 สัญญาประกันภัยคือสัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งบริษัทย่อยได้รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญจาก
ผู้เอาประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์อื่น หากเหตุการณ์
ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้วยังคงเป็นสัญญาประกันภัยเท่ากับเวลาที่เหลือ
ของกรมธรรม์นั้น ๆ แม้ว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
			 สัญญาลงทุนคือสัญญาที่ได้โอนความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญ
			

บริษัทย่อยได้นิยามความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญว่าเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่การจ่าย
ผลประโยชน์ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัยจะมีจ�ำนวนเงินมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น

			

ทั้งนี้บริษัทย่อยไม่ได้ท�ำการแยกองค์ประกอบสัญญาประกันภัย เนื่องจากนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยก�ำหนด
ให้บริษทั ย่อยรับรูเ้ บีย้ ประกันภัย เบีย้ ประกันภัยเอาต่อ ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ทั้งจ�ำนวนในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

		

4.28.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

			 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
			

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส� ำหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การคาดการณ์
เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคต และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เบี้ยประกันภัยค้างรับจะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

			 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
			

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เป็นหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และถูกบันทึกเมื่อรับรู้เบี้ยประกันภัย และถูกยกเลิกเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน หนี้สินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าโดยใช้ข้อสมมติซึ่งได้ค�ำนึงถึง

รายงานประจ� ำปี 2559
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ความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกันที่มีผลบังคับอยู่ เงินส�ำรองถูกค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใน
ของบริษัทย่อยโดยใช้วิธีค�ำนวณส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิโดยใช้ข้อสมมติคือ อัตรามรณกรรม อัตรา
ทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลด กับประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ข้อสมมติดงั กล่าวได้ถกู จัดท�ำขึน้ เมือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และตามทีไ่ ด้เสนอแก่สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

			

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วย ประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับประมาณการค่าใช้จา่ ย
ทั้งหมดของสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ช�ำระ ณ วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ได้รับรายงาน
ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกของสัญญาประกันภัยระยะสัน้
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนถูกประเมินโดยอาศัยประสบการณ์และใช้ข้อมูลในอดีตของบริษัทย่อย ซึ่ง
ค�ำนวณโดยวิธีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และตั้งส�ำรองส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
รายงาน

			 ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
			 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยคือส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และถูกค�ำนวณโดยใช้เบี้ยประกันภัยรับของสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น การประกันภัยกลุ่ม ตามรูปแบบของความเสี่ยงที่ได้รับประกันภัย
			 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
			 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายเป็นสินไหมทดแทนและหนี้สินผลประโยชน์กับผู้ถือกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิต การไถ่ถอนกรมธรรม์ก่อนครบก�ำหนด การครบก�ำหนดของกรมธรรม์ ผลประโยชน์อื่น ๆ และเงินฝาก
ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายแสดง
ในราคาทุน
			 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
			

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย และเงินที่
บริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยแสดงในราคาทุน

			

เบี้ยประกันภัยรับ และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

			 สัญญาประกันภัยระยะสั้น
			

เบี้ยประกันภัยรับถูกรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ และแสดงมูลค่าก่อนเบี้ยประกันภัยเอาต่อ และ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ

			

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับ และการเปลี่ยนแปลงในเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ และถูกรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง

			 สัญญาประกันภัยระยะยาว
			

เบีย้ ประกันชีวติ ปีแรกรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ กรมธรรม์มผี ลบังคับใช้ (หรือได้รบั ช�ำระเบีย้ ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย
ได้รับการอนุมัติ) ส�ำหรับเบี้ยประกันปีต่อ รับรู้เป็นรายได้เมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ เฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตปีแรก และเบี้ยประกันปีต่อแสดงมูลค่าก่อน
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ

		

ค่าจ้าง และค่าบ�ำเหน็จ

			

ค่าจ้าง และค่าบ�ำเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

		

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน

			

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนประกอบไปด้วยผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสุทธิด้วยการรับคืนจากการรับช่วงสิทธิ และการเปลี่ยนแปลง
ในประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสั้น ทั้งนี้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการหรือเมื่อได้รับการอนุมัติหรือเมื่อได้รับแจ้งหรือ
เมื่อครบก�ำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

			 การประกันภัยต่อ
			

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการท�ำสัญญาประกันภัยต่อถูกแยกแสดงจาก สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดให้มีการประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของบริษัท
ย่อยจากภาระผูกพันโดยตรงที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

			

เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ส่วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามรูปแบบของบริการ
ประกันภัยต่อที่รับเมื่อเกิดรายการ

			

สินทรัพย์หรือหนี้สินจากการประกันภัยต่อ ส่วนแบ่งหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้
บริษัทประกันภัยต่อ ทั้งนี้ยอดสุทธิถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำมา
หักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือรับช�ำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�ำระรายการ
หนี้สินไปพร้อมกัน โดยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของสัญญา
ประกันภัยนั้น ๆ

			

จ�ำนวนทีค่ าดว่าจะได้รบั จะถูกประเมินส�ำหรับวัดการด้อยค่า ณ วันทีร่ ายงาน โดยสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อจะถือว่า
เกิดการด้อยค่า ถ้ามีหลักฐานอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับสินทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อเมื่อเริ่มแรก ท�ำให้บริษัทย่อยอาจจะไม่ได้รับจ�ำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
จากเหตุการณ์ที่บริษัทย่อยจะได้รับจากผู้รับประกันภัยต่อ สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายงานประจ� ำปี 2559

			 เบี้ยประกันรับล่วงหน้ายังไม่รับรู้เป็นรายได้จนกว่ากรมธรรม์นั้นถึงวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ
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การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

			 สัญญาประกันภัยระยะสั้น
			 หนี้สินของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาประกันภัยระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบกับประมาณการ
ที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้และค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งค�ำนวณ
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต และหากพบว่ามีจ�ำนวนที่
คาดว่าจะไม่เพียงพอ ส�ำรองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หรือค่าสินไหม
ทดแทน และถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

รายงานประจ� ำปี 2559

			 สัญญาประกันภัยระยะยาว

160

			 หนี้สินของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการที่ดีที่สุด
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาโดยใช้ข้อสมมติปัจจุบันกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมส� ำหรับส�ำรอง
ประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และหากพบว่ามีจำ� นวนทีค่ าดว่าจะไม่เพียงพอ ส�ำรองเพิม่ เติมจะถูกบันทึก
เพิ่มในรายการส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
			

ส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับหนี้สินส่วนที่ไม่เพียงพอจะถูกบันทึก เมื่อส�ำรองที่ถูกค�ำนวณโดยใช้วิธีส�ำรองประกันภัยแบบ
เบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ซึ่งอ้างอิงจากหลักการประมาณการที่ดี
ที่สุดมากกว่าหนี้สินที่ถูกค�ำนวณโดยใช้วิธีส�ำรองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ

		
			 ทั้งนี้ข้อสมมติที่ถูกใช้ในวิธีส�ำรองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นไปตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. 2554 ยกเว้นอัตราดอกเบี้ยคิดลดซึ่งบริษัทย่อยได้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง ณ ปัจจุบันที่ได้ปรับปรุง
แล้ว ส�ำหรับวัตถุประสงค์เพือ่ การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ ตามทีไ่ ด้ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวติ
5

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการควบคุมดูแลกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและ
บริษัทย่อย คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา การน�ำไปปฏิบัติและการควบคุมดูแลนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารและบริษทั ย่อยในด้านทีเ่ ฉพาะเจาะจง โดยจะรายงานกิจกรรมการด�ำเนินงานทีไ่ ด้จดั ท�ำต่อคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงนโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy)
ได้ถกู จัดท�ำขึน้ เพือ่ ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับธนาคารและบริษทั ย่อย เพือ่ จัดการและควบคุมดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นขอบเขต
ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สินค้า และบริการที่ให้แก่ลูกค้า ธนาคาร
และบริษัทย่อยมุ่งที่จะพัฒนาระเบียบข้อบังคับและการควบคุมโดยผ่านการน�ำไปปฏิบัติและการควบคุมดูแลนโยบายที่เหมาะสม รวมถึง
ขั้นตอนการด�ำเนินงานและการวัดผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อที่จะให้พนักงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบที่ถูกต้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบกรอบการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยค�ำนึงถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
ตรวจสอบการควบคุมและวิธีการควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบจะถูกรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต

		

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามสัญญา หรือกรณีที่คู่สัญญา
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสินเชื่อครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท
ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่น ๆ
และธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือค�้ำประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

		

ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมัติ
สินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน และก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับตามระดับความเสี่ยง หรือระดับความสูญเสีย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนจัดให้มีนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญต่าง ๆ โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร อาทิเช่น
•
•
•
•
•
•
•

แนวนโยบายสินเชื่อ
นโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการช�ำระหนี้ หรือซือ้ จากการขายทอดตลาด
นโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ การกันเงินส�ำรอง และการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี
นโยบายธรรมาภิบาลแบบจ�ำลองความเสี่ยงด้านเครดิต
การให้ Rating ส�ำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่ใช่ลูกหนี้รายย่อย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงคู่สัญญา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา

		

ความเสี่ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ จึงมีการใช้วิธีการวัดระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้
เครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสถิติที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงใน
สินเชื่อแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

		

ธนาคารก�ำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างสม�่ำเสมอ ข้อมูลการรายงานความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งในเรื่องของการขยายตัวสินเชื่อ
คุณภาพหนี้ การกระจุกตัวด้านเครดิตและการกระจายการลงทุน เป็นต้น

5.2
		

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อันอาจมีผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปีปจั จุบนั และในอนาคตและ/หรือเกิดความผันผวนต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากโครงสร้างและ
ลักษณะของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร

		 ธนาคารมีการจัดท�ำนโยบายเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ธนาคารได้ใช้ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจัดการ
ความเสีย่ งโดยใช้ตราสารทางการเงินนีต้ อ้ งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีค่ ณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารให้
ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงมีการควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2559
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
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ได้ทันที
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
		 เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง

เปลี่ยนอัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ

ไม่มี

เกิน 5 ปี

ด้อยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

รวม

-

40,489

40,489

-

-

-

-

-

11,892
992,627
1,004,519

212,966
101,367
360,541
674,874

5,165
147,757
180,510
333,432

4,050
120,376
322,048
446,474

2,257
195,078
25,729
223,064

57,593
57,593

21,113 257,443
26,009 590,587
- 1,939,048
4,128
4,128
91,739 2,831,695

1,161,442

399,702

397,265

6,325

-

-

61,538 2,026,272

13,090

49,840

17,364

3,295

11,486

-

1,181 39,483
26,162
1,174,532 450,723 454,112
35,782
(170,013) 224,151 (120,680) 410,692

40,012
51,498
171,566

57,593

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 187 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

5,878

100,953

- 106,838
5,002
5,002
72,418 2,239,065
19,321 592,630

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2558
ดอกเบี้ย
ได้ทันที

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

เปลี่ยนอัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ

ไม่มี

เกิน 5 ปี

ด้อยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

รวม

38,979

38,979

-

-

-

-

-

-

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

213,332
138,596
318,097
670,025

9,208
120,440
169,024
298,672

4,308
88,659
264,792
357,759

1,126
166,546
15,481
183,153

58,996
58,996

25,767 261,157
22,414 536,655
- 1,833,406
4,545
4,545
91,705 2,674,742

-

-

57,008 1,890,729

7,208
40,041
47,249
135,904

58,996

9,187 142,937
- 121,164
6,685
6,685
72,880 2,161,515
18,825 513,227

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
1,114,635 333,300 376,196
9,590
รายการระหว่างธนาคาร
88,676
22,125
		
และตลาดเงิน
13,177
2,564
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
61 41,894
39,168
หนี้สินอื่น
1,127,812 422,037 420,654
70,883
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่าง
(113,380) 247,988 (121,982) 286,876
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 214 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

รายงานประจ� ำปี 2559

เปลี่ยนอัตรา
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย

รายงานประจ� ำปี 2559

ได้ทันที

164

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

เปลี่ยนอัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ

ไม่มี

เกิน 5 ปี

ด้อยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

รวม

40,317

40,317

-

-

-

-

-

-

9,392
984,155
993,547

212,336
95,188
360,541
668,065

2,416
147,309
180,510
330,235

90,603
319,786
410,389

21,028
25,729
46,757

56,544
56,544

19,945 244,089
8,948 363,076
- 1,927,265
3,505
3,505
72,715 2,578,252

-

-

60,535 2,021,454

11,936
40,012
51,948
(5,191)

56,544

6,182 103,779
- 106,653
5,005
5,005
71,722 2,236,891
993 341,361

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
1,158,228 399,105 397,261
6,325
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน
15,162
49,840 17,364
3,295
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
267 39,483
26,891
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
1,173,390 449,212 454,108
36,511
ผลต่าง
(179,843) 218,853 (123,873) 373,878
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 187 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2558
ดอกเบี้ย
ได้ทันที

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

เปลี่ยนอัตรา
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
3 เดือน

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

ดอกเบี้ย

สินเชื่อ

ไม่มี

เกิน 5 ปี

ด้อยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

รวม

38,737

38,737

-

-

-

-

-

-

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

211,842
127,947
317,015
656,804

7,037
117,262
169,025
293,324

64,367
262,824
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

-

-

56,292 1,884,904

7,208
40,041
47,249
(15,879)

57,197

10,229 145,718
- 121,386
6,700
6,700
73,221 2,158,708
3,183 286,365

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
1,110,215 332,900 376,024
9,473
รายการระหว่างธนาคาร
88,676
22,125
		
และตลาดเงิน
14,916
2,564
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
11 41,436
39,898
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
1,125,131 421,587 420,024
71,496
ผลต่าง
(122,348) 235,217 (126,700) 255,695
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 214 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

รายงานประจ� ำปี 2559

เปลี่ยนอัตรา

165

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารการเงินมีดังนี้

		

งบการเงินรวม

		

2559			 2558
อัตราดอกเบี้ย
ยอดถัวเฉลี่ย

รายงานประจ� ำปี 2559

		

166

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

		 รายการระหว่างธนาคารและ
			 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
		
เงินลงทุนสุทธิ
		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
		
เงินรับฝาก
		 รายการระหว่างธนาคาร
			 และตลาดเงิน (หนี้สิน)
		
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ย
ยอดถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

259,100
563,621
1,886,227
1,958,501

4,206
12,827
105,323
29,007

1.6
2.3
5.6
1.5

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

121,945
114,001

1,034
3,932

0.8
3.4

141,611
117,540

1,078
3,512

0.8
3.0

		

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559			 2558
อัตราดอกเบี้ย
ยอดถัวเฉลี่ย

		

			

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

		 รายการระหว่างธนาคารและ
			 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
		
เงินลงทุนสุทธิ
		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
		
เงินรับฝาก
		 รายการระหว่างธนาคาร
			 และตลาดเงิน (หนี้สิน)
		
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
*

สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ถัวเฉลี่ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ย
ยอดถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

245,197
348,469
1,874,464
1,953,179

3,794
5,428
104,835
29,002

1.5
1.6
5.6
1.5

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

124,748
114,019

1,049
3,902

0.8
3.4

145,866
117,936

1,085
3,498

0.7
3.0

5.3

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

		

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสาร
การเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

		

ธนาคารมีนโยบายจัดการด้านความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศโดยก�ำหนดวงเงินของฐานะอัตราแลกเปลี่ยน โดยวงเงินเหล่านี้
ได้แก่ Net Open Position Limits, Open Position by Currency, Management Action Triggers และ Value at Risk โดยมีการก�ำกับดูแลทุกวัน
และเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		
ดอลลาร์สหรัฐ

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงิน
		 เงินสด
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
			 เงินลงทุนสุทธิ
			 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
			 ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

495
29,992
14,431
102,157
250
147,325

166
375
2,264
2,428
15
5,248

102
452
23,154
217
23,925

279
2,302
1,226
12,269
7
16,083

หนี้สินทางการเงิน
		 เงินรับฝาก
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
			 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
			 หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
		
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

69,013
2,468
65,573
702
137,756
9,569

1,014
247
1,261
3,987

242
242
23,683

1,446
14
1,460
14,623

(1,174)

(3,257)

(25,264)

(10,969)

		
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
			(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
		
		

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

รายงานประจ� ำปี 2559

2559
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(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2558
ดอลลาร์สหรัฐ

รายงานประจ� ำปี 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
		เงินสด
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
			เงินลงทุนสุทธิ
			 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
			ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

168

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

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่น ๆ

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
2,757
1,050
13,116
9
17,223

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

1,236
622
1,858
759

469
1
470
882

1,344
12
1,356
15,867

28,553

(962)

(252)

(13,143)

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงิน
			 เงินสด
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
			 เงินลงทุนสุทธิ
			 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
			 ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

330
25,242
1,791
99,248
233
126,844

166
375
3
2,428
15
2,987

102
452
23,104
217
23,875

278
2,293
1,083
12,269
7
15,930

หนี้สินทางการเงิน
		 เงินรับฝาก
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
			 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
			 หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
		
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

63,359
2,644
66,302
701
133,006
(6,162)

1,014
247
1,261
1,726

242
242
23,633

1,441
14
1,455
14,475

		
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
			 (สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
		

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

รายงานประจ� ำปี 2559

ดอลลาร์สหรัฐ

169

6,207

(1,784)

(25,329)

(11,050)

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

รายงานประจ� ำปี 2559

ดอลลาร์สหรัฐ

170

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

อื่น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงิน
		 เงินสด
			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
			เงินลงทุนสุทธิ
			 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
			ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

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

172
401
3
1,784
4
2,364

102
574
309
985

278
2,575
898
12,128
5
15,884

		 หนี้สินทางการเงิน
		 เงินรับฝาก
			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
			ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
			หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

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

1,236
622
1,858
506

469
1
470
515

948
1
949
14,935

29,400

(962)

(252)

(13,143)

		
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
			(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน)
		
		

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

		

5.5

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหุ้นทุนท�ำให้
เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยเน้น
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ที่สนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทที่มีหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นการเฉพาะและได้
รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลงทุนในลักษณะการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) เท่านั้น ที่สามารถท�ำรายการ
ลงทุนได้ โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและระเบียบต่าง ๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาด
อย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร (รายละเอียดของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เมื่อครบก�ำหนดได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถแปลงสภาพสินทรัพย์หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความเสียหายได้

		

ในการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารนั้น ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ส่วนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
มีหน้าที่ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

		

นอกจากนี้ธนาคารได้มีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องรายวัน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิรายวันทั้งแบบรายงานที่เป็นตามระยะ
เวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนด และรายงานแบบปรับพฤติกรรม รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศรายสกุล เป็นต้น นอกจากนี้
ธนาคารได้ก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ จากนั้นรายงานต่อผู้บริหารของธนาคารให้ทราบเป็นรายวัน

		

ธนาคารได้จัดท�ำการประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress test) อย่างเป็นประจ�ำ ภายใต้สถานการณ์
จ�ำลองต่าง ๆ ทั้งที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคารก�ำหนดเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินยังได้ถูกน�ำมา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) ซึ่งแผนดังกล่าวจะระบุแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และระบุหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดการด้านสภาพคล่อง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ

		

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ธนาคารมี อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งต่ อ เงิ น รั บ ฝากรวม) ร้ อ ยละ 28.8
(2558: ร้อยละ 29.1)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดในสัญญา
ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

ครบก�ำหนดภายใน

รายงานประจ� ำปี 2559

เมื่อทวงถาม

172

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
		รายการระหว่างธนาคาร
			 และตลาดเงิน *
		 เงินลงทุนสุทธิ **
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ***
		ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
		รายการระหว่างธนาคาร
			และตลาดเงิน
		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

3 เดือน

3 - 12 เดือน

ครบก�ำหนด

ไม่มีก�ำหนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ระยะเวลา

40,489

รวม

-

-

-

-

-

40,489

32,435
179,009
211,444

213,128
94,972
281,354
4,128
593,582

5,347
147,314
206,459
359,120

4,087
90,603
637,073
731,763

2,446
21,039
635,153
658,638

- 257,443
10,535 364,463
- 1,939,048
4,128
51,024 2,605,571

1,210,353

399,800

402,314

13,805

-

- 2,026,272

18,968
1,229,321
(1,017,877)

48,049
1,181
1,401
450,431
143,151

17,364
5,086
39,483 26,162
3,571
30
462,732 45,083
(103,612) 686,680

11,486
40,012
51,498
607,140

- 100,953
- 106,838
5,002
– 2,239,065
51,024 366,506

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 187 ล้านบาท
** เงินลงทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ถือไว้เพื่อให้สัมพันธ์กับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไม่ได้แสดงไว้ในตารางดังกล่าวข้างต้น
*** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2558

สินทรัพย์ทางการเงิน
		เงินสด
		รายการระหว่างธนาคาร
			 และตลาดเงิน *
		 เงินลงทุนสุทธิ **
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ***
		ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
		 เงินรับฝาก
		รายการระหว่างธนาคาร
			และตลาดเงิน
		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

3 เดือน

3 - 12 เดือน

ครบก�ำหนด

ไม่มีก�ำหนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ระยะเวลา

38,979

รวม

-

-

-

-

-

38,979

28,228
187,252
409
215,889

218,054
136,957
271,125
4,136
630,272

6,926
116,822
199,107
322,855

6,753
64,367
606,869
677,989

1,196
15,900
569,053
586,149

- 261,157
8,588 342,634
- 1,833,406
4,545
47,567 2,480,721

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
208,265

2,564 23,930
14,898 66,164
5,013
46
402,054 104,690
(79,199) 573,299

7,208
40,041
47,249
538,900

- 142,937
- 121,164
6,685
– 2,161,515
47,567 319,206

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 214 ล้านบาท
** เงินลงทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ถือไว้เพื่อให้สัมพันธ์กับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไม่ได้แสดงไว้ในตารางดังกล่าวข้างต้น
*** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

รายงานประจ� ำปี 2559

ครบก�ำหนดภายใน
เมื่อทวงถาม
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

ครบก�ำหนดภายใน
เมื่อทวงถาม

รายงานประจ� ำปี 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
		รายการระหว่างธนาคาร
			และตลาดเงิน*
		 เงินลงทุนสุทธิ
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
		ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

174

หนี้สินทางการเงิน
		 เงินรับฝาก
		รายการระหว่างธนาคาร
			และตลาดเงิน
		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

3 เดือน

3 - 12 เดือน

ครบก�ำหนด

ไม่มีก�ำหนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ระยะเวลา

-

-

-

-

-

29,292
170,478
199,770

212,444
95,189
281,354
3,505
592,492

2,353
147,308
206,369
356,030

90,603
633,911
724,514

21,028
635,153
656,181

- 244,089
8,948 363,076
- 1,927,265
3,505
49,265 2,578,252

1,206,136

399,203

402,310

13,805

-

- 2,021,454

21,344
1,227,480
(1,027,710)

48,049
267
1,404
448,923
143,569

17,364
5,086
39,483 26,891
3,571
30
462,728 45,812
(106,698) 678,702

11,936
40,012
51,948
604,233

- 103,779
- 106,653
5,005
– 2,236,891
49,265 341,361

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 187 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

40,317

รวม

40,317

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2558

สินทรัพย์ทางการเงิน
		เงินสด
		รายการระหว่างธนาคาร
			 และตลาดเงิน *
		เงินลงทุนสุทธิ
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
		ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
		รายการระหว่างธนาคาร
			และตลาดเงิน
		ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

3 เดือน

3 - 12 เดือน

ครบก�ำหนด

ไม่มีก�ำหนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

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 23,930
14,440 66,894
5,039
46
401,451 105,303
(80,873) 564,975

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

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

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 214 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากในงบการเงินรวมประกอบด้วย
(ร้อยละ)
		

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (งบการเงินรวม)

2559

2558

95.7
95.7

97.0
97.0
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เมื่อทวงถาม
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5.6
		

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับ
และระยะเวลาของการเรียกร้องค่าสินไหม พฤติกรรมผู้ถือกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรับประกัน รวมถึง
การก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด

รายงานประจ� ำปี 2559

		 ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด

176

		

ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด คือ ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความไม่เพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ การใช้ข้อสมมติที่คลาดเคลื่อนในการก�ำหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์

		

ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจะถูกอนุมัติโดยคณะกรรมการอนุมัติผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอนุมัติผลิตภัณฑ์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการก�ำหนดราคาเบี้ยประกัน
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

		

ข้อสมมติในการก�ำหนดราคาจะถูกสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้รวมถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นปัจจุบนั
และสะท้อนถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป

		

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ถูกวางขายแล้ว ผลตอบแทนและประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกก�ำกับดูแลและรายงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการด�ำเนินการที่เหมาะสมเมื่อมีความจ�ำเป็น

		 ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกัน
		 ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงไม่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณารับประกัน
		

บริษัทย่อยมีกระบวนการพิจารณารับประกันโดยการแบ่งแยกประเภทผู้ขอเอาประกันตามประวัติการรักษาสุขภาพ อาชีพ
เป็นต้น โดยความคุ้มครองและเบี้ยประกันจะแตกต่างตามประเภทผู้เอาประกัน ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

		 ความเสี่ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพ
		

ความเสี่ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพ คือ โอกาสที่ความถี่หรือระดับของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยมากกว่าระดับที่ได้ตั้งข้อสมมติไว้เมื่อบริษัทได้ก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์

		

บริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ถือกรมธรรม์สูงขึ้น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ หรือจากอุบัติภัยทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและจากมนุษย์

		

แนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนถูกก�ำกับดูแลอย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกันจะ
ถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทเอาประกันภัยต่อ อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
ข้อสมมติของบริษัทย่อยมีความเหมาะสม

		 ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์
		

ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ถือกรมธรรม์อาจยกเลิกกรมธรรม์เนื่องจากไม่สามารถช�ำระเบี้ยต่อไป หรือลดค่าเบี้ยประกัน หรือมี
การขอเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก�ำหนดหรือเพื่อที่จะขอรับความคุ้มครองหรือสินไหมทดแทนซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ไม่มีสิทธิ
ที่จะได้รับ

		 ความคงอยู่ของกรมธรรม์จะถูกก�ำกับดูแลผ่านรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
		 กระบวนการพิจารณารับประกันและการจัดการสินไหมทดแทนได้ถูกก� ำหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมฉ้อโกงจาก
ผู้ถือกรมธรรม์
		 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการประกันภัย

		

สัญญาประกันภัยของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล และมีการประกันผลประโยชน์
ที่จะได้รับ ซึ่งความเสี่ยงของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับระดับของการประกันผลประโยชน์ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเปรียบเทียบ
กับอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน หาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มากพอที่จะส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

		

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 อั ต ราดอกเบี้ ย คิ ด ลดเพื่ อ การทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิ น ตามที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไปใน
อุตสาหกรรมใช้ ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับแปดไตรมาสของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ยของประเทศไทย
บวกด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงจากสภาพคล่องส�ำหรับแต่ละช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของทางการ ค่าชดเชยความเสี่ยง
จากสภาพคล่องสอดคล้องกันกับแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม เช่น อยู่ระหว่าง 27 - 49 จุดพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2559
ผู้บริหารได้ติดตามความอ่อนไหวที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราดังกล่าวอย่างสม�่ ำเสมอ โดยการลดลงจ�ำนวน
75 จุดพื้นฐานจากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ปัจจุบันจะไม่ส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

		 การบริหารจัดการทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
		 นโยบายการบริหารจัดการทุนของบริษทั ย่อยคือการรักษาความมัน่ คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผูถ้ อื กรมธรรม์
ประกันภัย และตามที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้น ส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
		

ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้รับประกันภัยถูกก�ำหนดให้ต้อง
ด�ำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำไว้ที่ร้อยละ 140 เพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้น�ำวิธีตามระดับความเสี่ยงมาถือปฏิบัติกับความเพียงพอของเงินกองทุน และถูก
วัดความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ต้องด�ำรงไว้ของกองทุนประกันภัยทั้งหมดที่ได้จัดตั้งขึ้น กับส่วนที่
ด�ำรงไว้โดยผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทย่อยที่จะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนดังกล่าว

รายงานประจ� ำปี 2559

		 การกระจุกตัวของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันที่สามารถส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัทย่อย
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วัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้อง
ผู้เอาประกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

		

ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้น และการออกหุ้นใหม่

		 นอกจากนี้ในระหว่างปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการทุนของบริษัทย่อย
6

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารและบริษัทย่อยก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร
สูงสุดทางด้านการเงิน
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลทีส่ ามเพือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ ราคากลุม่ ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานทีไ่ ด้มาจากบุคคลทีส่ าม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารและบริษัทย่อย
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท� ำได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•
•
		
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มี
นัยส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างระดับของล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ทั้งนี้ไม่มีการโอนระหว่างล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหาก
มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

6.1

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

		 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

1,561
23,354

55,700
36,637
19,056
7
27,315
415,119

40
40
-

59
59

53,205
37,520
15,675
10

234
234

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

55,740
36,637
19,056
47
28,876
438,473

7,882

56,435
37,372
19,056
7
27,292
313,920

53,498
37,520
15,675
303

-

53,167
37,485
15,675
7

ระดับ 3

รวม

349 56,784
- 37,372
- 19,056
349
356
- 27,292
- 321,802
277
277

53,444
37,485
15,675
284
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

294
21,321

56,508
37,703
18,805
20,821
360,879

38
38
-

5
5

58,932
42,423
16,498
11

-

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

56,546
37,703
18,805
38
21,115
382,200

8,126

57,674
38,869
18,805
20,808
290,975

58,937
42,423
16,498
16

-

58,813
42,315
16,498
-

ระดับ 3

รวม

34 57,708
- 38,869
- 18,805
34
34
- 20,808
- 299,101
34
34

58,847
42,315
16,498
34

รายงานประจ� ำปี 2559
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ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�ำหรับตราสารหนี้ ด้วยราคาที่เสนอในตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ที่เหมือน
กัน หรือคล้ายคลึงกันในตลาดที่ไม่มีการซื้อขายคล่องหรือข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ในตลาด

		

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�ำหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า มูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของธนาคาร
และบริษัทย่อยและคู่สัญญาตามความเหมาะสม

		

มูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3 ส�ำหรับตราสารอนุพนั ธ์ทซี่ อื้ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ค�ำนวณตามแบบจ�ำลอง Black-Scholes โดยปรับปรุง
ข้อสมมติและตัวแปรตามนโยบายของธนาคารและบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อยและคู่สัญญาตามความเหมาะสม

6.2

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจ� ำปี 2559

		 ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและส�ำหรับรายการซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม
แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
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(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่าตาม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม

มูลค่ายุติธรรม

บัญชี

ระดับ 2

บัญชี

ระดับ 2

31 ธันวาคม 2559
		 สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
2,851
2,984
2,851
2,984
		 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
122,166
133,768
12,915
13,998
				
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก
2,026,272
2,026,336
2,021,454
2,021,518
		 หนี้สินตราสารอนุพันธ์
694
651
694
651
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558
		 สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
		 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่าตาม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม

มูลค่ายุติธรรม

บัญชี

ระดับ 2

บัญชี

ระดับ 2

834
147,180

851
13,682

851
133,064

834
15,046

หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก
1,890,729
1,891,037
1,884,904
1,885,211
		 หนี้สินตราสารอนุพันธ์
651
630
651
630

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		(สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลด
จากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดเงิน

ตราสารอนุพันธ์
			
			
			

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารอนุ พั น ธ์ วั ด จากราคาที่ เ สนอซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายคล่ อ ง
ส่วนตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาเฉลี่ย
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ วิธีการประเมินมูลค่า และการเปรียบเทียบราคาของเครื่องมือ
ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสม

เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารค�ำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
			
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ใช้ราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดของสมาคมตลาด
				 ตราสารหนีไ้ ทย ในกรณีทไี่ ม่มรี าคาเสนอซือ้ ถัวเฉลีย่ ครัง้ ล่าสุดจะใช้ราคาซือ้ ขาย ครัง้ ล่าสุด
				 ในกรณีที่ไม่มีทั้งราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดและราคาซื้อขายครั้งล่าสุด จะค�ำนวณ
โดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้บวกค่าความเสี่ยง (Risk Premium)
			
- ส�ำหรับตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ราคาตลาดใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย
				ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
- ส�ำหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
				รายงาน
			
- ส�ำหรับตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ ราคาตลาด
				 ใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดวันท�ำการสุดท้าย
				 ของปี ส่วนตราสารหนี้และตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ
				ใช้ราคาประเมินของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เชื่อถือได้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
- เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดบ่อยครั้งและไม่มีความเสี่ยง
		 และดอกเบี้ยค้างรับ		 ด้านสินเชื่อที่มีสาระส�ำคัญ จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ
				เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
			
- เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ อื่ น ค� ำ นวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของประมาณการ
				กระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
				ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�ำคัญกับมูลค่าตามบัญชี
เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคาร - มูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินรับฝากทีต่ อ้ งจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
		 และตลาดเงิน (หนี้สิน)		 มีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
			
- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น รั บ ฝากประจ� ำ ค� ำ นวณจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของประมาณการ
				กระแสเงินสดทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ของเงินรับฝากประเภทเดียวกัน
			
- รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น มี มู ล ค่ า
				โดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
- จ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีม่ อี ายุคงเหลือน้อยกว่า
				 90 วันมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
			
- มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื อืน่ ๆ ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
				ที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมประเภทเดียวกันในปัจจุบัน

รายงานประจ� ำปี 2559

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติดังต่อไปนี้
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7

การด�ำรงเงินกองทุน

ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด�ำรงเงิน
กองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวและแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้องวัดมูลค่า
สินทรัพย์ หนี้สินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการโดยการค�ำนวณตามวิธีทางการบัญชีที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้
ในส่วนของจ�ำนวนเงินกองทุนและการจัดประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยก็จะต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับส่วนประกอบน�้ำหนักของความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและ
ข้อก�ำหนดอื่น ๆ ตามกฎหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 โดยด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วน
กับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดตามหนังสือเวียนที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งธนาคารถูกก�ำหนดให้ค�ำนวณเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III
โดยองค์ประกอบของเงินกองทุนในรายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่มและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จ�ำแนกได้ดังนี้
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(ล้านบาท)
		

Basel III
รายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม

		

2559

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ			
		ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว		
33,992
		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
11,124
		ทุนส�ำรองตามกฎหมาย		
7,000
		ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร		
236,110
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ			
			 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
16,709
			 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ		
(2,364)
		 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ		
(8,005)
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1		
294,566
			
เงินกองทุนชั้นที่ 2			
		หุ้นกู้ด้อยสิทธิ		
36,000
		ส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
21,752
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2		
57,752
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย		 352,318
		

2558

33,992
11,124
7,000
210,378
12,069
(2,342)
(6,730)
265,491
40,000
19,140
59,140
324,631

(ล้านบาท)
		

Basel III
รายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม

		

2559

2558

* อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
อัตราร้อยละ 2.50 ในปี 2562

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		 351,110
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ
17.7

321,596
17.1
(ล้านบาท)

		

Basel III
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
		ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
		ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
		ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
		ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1		
เงินกองทุนชั้นที่ 2
		หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
		ส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย		
			

2559

2558

33,992
11,124
7,000
218,192
16,672
(6,872)
280,108

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

36,000
21,165
57,165
337,273

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

รายงานประจ� ำปี 2559

รวมสินทรัพย์เสี่ยง		
1,986,927
1,880,484
			
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ขั้นต�่ำร้อยละ 9.125*)
ร้อยละ
17.7
17.3
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ขั้นต�่ำร้อยละ 6.625*)
ร้อยละ
14.8
14.1
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
		 (ขั้นต�่ำร้อยละ 5.125*)
ร้อยละ
14.8
14.1
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ
2.9
3.2
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(ล้านบาท)
		

Basel III
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

รายงานประจ� ำปี 2559

รวมสินทรัพย์เสี่ยง		 1,933,848
1,841,506
		
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ขั้นต�่ำร้อยละ 9.125*)
ร้อยละ
17.4
17.2
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ขั้นต�่ำร้อยละ 6.625*)
ร้อยละ
14.5
14.0
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
		 (ขั้นต�่ำร้อยละ 5.125*)
ร้อยละ
14.5
14.0
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ
2.9
3.2
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* อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
อัตราร้อยละ 2.50 ในปี 2562

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

336,083
17.4

314,196
17.1

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด� ำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2553 เรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
องค์ประกอบของเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 19/2555
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่ 2) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ และประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
http://www.scb.co.th/th/about-scb/investor-relations/financial-information/pillar
ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นงวดตามข้อก�ำหนดในประกาศ
31 ธันวาคม 2559

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะถูกเปิดเผยภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามเว็บไซต์ธนาคารข้างต้น

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของธนาคารและบริษัทย่อย คือการรักษาระดับของเงินกองทุนให้มีความมั่นคงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ตลาดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มี
การพิจารณาผลกระทบของระดับเงินกองทุนทีม่ ตี อ่ ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ควบคูไ่ ปกับการรักษาสมดุลระหว่างการมีอตั ราผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นจากระดับของหนี้สินที่สูง และความมั่นคงของธนาคารจากการมีระดับของเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนมาโดยตลอด โดยข้อมูล
ตามตารางข้างต้นแสดงระดับเงินกองทุนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

8

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

2558
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
		กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
14,667
181,545
196,212
14,100
160,500
174,600
ธนาคารพาณิชย์
1,389
18,533
19,922
2,657
24,173
26,830
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
3,293
3,293
6,682
6,682
1,113
5,447
6,560
1,194
8,397
9,591
สถาบันการเงินอื่น**
รวม		
17,169
208,818
225,987
17,951
199,752
217,703
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
558
558
555
555
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(107)
(107)
(163)
(163)
รวมในประเทศ
17,169
209,269
226,438
17,951
200,144
218,095
										
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
11,668
15,485
27,153
5,886
32,578
38,464
เงินเยนญี่ปุ่น
452
452
574
574
เงินยูโร
360
15
375
387
24
411
เงินสกุลอื่น
2,786
125
2,911
3,430
14
3,444
รวม		
15,266
15,625
30,891
10,277
32,616
42,893
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
7
7
6
6
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(80)
(80)
(51)
(51)
รวมต่างประเทศ
15,266
15,552
30,818
10,277
32,571
42,848
										
รวมในประเทศและต่างประเทศ
32,435
224,821
257,256
28,228
232,715
260,943
* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธ.
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เช่น บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รายงานประจ� ำปี 2559

		

185

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		

รายงานประจ� ำปี 2559

เมื่อทวงถาม

186

มีระยะเวลา

2558
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
		กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
14,667
181,545
196,212
14,100
160,500
174,600
922
10,738
11,660
979
17,687
18,666
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
3,293
3,293
6,682
6,682
สถาบันการเงินอื่น**
1,113
5,447
6,560
1,194
8,397
9,591
รวม		
16,702
201,023
217,725
16,273
193,266
209,539
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
38
38
53
53
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(107)
(107)
(163)
(163)
รวมในประเทศ
16,702
200,954
217,656
16,273
193,156
209,429
										
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
8,995
13,589
22,584
2,899
29,965
32,864
เงินเยนญี่ปุ่น
452
452
574
574
เงินยูโร
360
15
375
377
24
401
เงินสกุลอื่น
2,783
125
2,908
3,258
14
3,272
รวม		
12,590
13,729
26,319
7,108
30,003
37,111
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
7
7
3
3
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(80)
(80)
(51)
(51)
รวมต่างประเทศ
12,590
13,656
26,246
7,108
29,955
37,063
										
246,492
รวมในประเทศและต่างประเทศ
29,292
214,610
243,902
23,381
223,111
* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธ.
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เช่น บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีราคา ตราสารอนุพันธ์ของธนาคารมีดังนี้
1 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายเงินตราต่าง
ประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ณ วันที่ในอนาคตที่ระบุไว้
2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Currency and interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเงินต้น
ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และแลกเปลี่ยนคืนเมื่อสัญญาครบก�ำหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนการจ่ายช�ำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องด้วย
3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน การจ่ายช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับระยะเวลาที่ตกลง
กัน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้น
4 ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาที่มูลค่าขึ้นอยู่กับระดับราคาของ
ตราสารทุน หรือราคาของกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใช้อ้างอิงในการท�ำธุรกรรมนั้น
5 ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซื้อขายข้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช�ำระคืนของสินทรัพย์อ้างอิงที่ก�ำหนด
6 ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านโภคภัณฑ์ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง หรือ การแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสด ซึ่งค�ำนวณจากปริมาณสินค้าอ้างอิงคูณด้วยราคาสินค้าที่ตกลงกันภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้
ในสัญญา
ธนาคารได้น�ำนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไปปฏิบัติ โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมกับคู่สัญญา
(Counterparty risks) โดยการก�ำหนดและควบคุมวงเงินการท�ำธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อปกติและควบคุมความเสี่ยง
ด้านตลาดโดยควบคุมวงเงินประเภท Management Action Triggers, Net Open Position, Basis Point Value, Value at Risk และ Management
Stress Triggers
จ�ำนวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์ (Notional amount) ณ วันสิ้นปี ไม่ได้แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจากรายการ
ตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของตราสารอนุพันธ์
แต่ละประเภทก่อนถึงวันครบก�ำหนดตามสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2559
จ�ำนวนเงินตามสัญญา

รายงานประจ� ำปี 2559

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

188

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

1,197,917
95,183
466,192
3,784
104

16,364
337,919
1,114,235
260
-

16,706
245,671
376,037
-

1,230,987
678,773
1,956,464
4,044
104
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
		

2558
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1,050,053
15,810
84,704
303,905
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
454,372
1,035,926
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
1,018
760
				

มากกว่า 5 ปี

รวม

19,021
218,740
348,931
-

1,084,884
607,349
1,839,229
1,778
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
จ�ำนวนเงินตามสัญญา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

1,199,494
95,541
466,192
5,816
104

16,364
339,897
1,114,235
519
-

16,706
253,244
376,487
-

1,232,564
688,682
1,956,914
6,335
104

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2558
จ�ำนวนเงินตามสัญญา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน

		

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

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

15,810
305,764
1,035,926
519

19,021
228,987
348,931
-

1,085,027
619,816
1,839,229
519

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

		

2559
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทความเสี่ยง

		
		
		
		

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์
รวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

36,637
19,056
40
7
55,740

37,520
15,675
296
7
53,498

2558
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

1,807,039
1,858,306
4,044
104
3,669,493

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์

37,703
18,805
38
56,546

หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

42,423 1,618,171
16,498 1,715,019
16
1,778
58,937 3,334,968
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

		

2559
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทความเสี่ยง

		
		
		
		

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์
รวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

37,372
19,056
349
7
56,784

37,485
15,675
277
7
53,444

2558
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

1,818,525
1,858,756
6,335
104
3,683,720

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์

38,869
18,805
34
57,708

หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

42,315 1,630,781
16,498 1,715,019
34
519
58,847 3,346,319
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ไม่เกิน 1 ปี
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9.2
		

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

		

2559
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทความเสี่ยง

รายงานประจ� ำปี 2559

		 อัตราแลกเปลี่ยน
		 อัตราดอกเบี้ย (1)
รวม

190

สินทรัพย์

2,851
92
2,943

หนี้สิน

694
18
712

2558
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

102,721
98,158
200,879

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์

851
258
1,109

หนี้สิน

651
109
760

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

74,062
124,210
198,272
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

		

2559
มูลค่าตามบัญชี

ประเภทความเสี่ยง

		 อัตราแลกเปลี่ยน
		 อัตราดอกเบี้ย (1)
รวม

สินทรัพย์

2,851
92
2,943

หนี้สิน

694
18
712

2558
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

102,721
98,158
200,879

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์

851
258
1,109

หนี้สิน

651
109
760

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

74,062
124,210
198,272

		 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม และตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจะรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึง่ เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเปิดเผยในหมายเหตุ
ข้อ 4.25
		มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปีของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร คือรายการดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่าย
		ตามสัญญา ดอกเบี้ยค้างรับแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์อื่น” และดอกเบี้ยค้างจ่ายแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินอื่น” ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

(1)

		วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 สั ด ส่ ว นการท� ำ ธุ ร กรรมตราสารอนุ พั น ธ์ แ บ่ ง ตามประเภทคู ่ สั ญ ญาโดยพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า
ตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้
(ร้อยละ)
งบการเงินรวม
		

2559

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
74.41
71.91
74.07
บริษัทในกลุ่ม
0.46
บุคคลภายนอก
25.59
28.09
25.47
						

71.66
0.38
27.96

เงินลงทุนสุทธิ

10.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

มูลค่า

มูลค่า

มูลค่า

มูลค่า

ยุติธรรม

ยุติธรรม

ยุติธรรม

ยุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม

27,291
23
1,562
28,876

20,690
131
294
21,115

27,269
23
27,292

20,677
131
20,808

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม

347,394
31,952
35,752
19,292
4,083
438,473

323,977
23,569
13,313
18,479
2,862
382,200

289,548
24,372
6,817
1,065
321,802

290,108
867
8,126
299,101
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(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
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ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน		
ตราสารหนี้ต่างประเทศ		
ตราสารหนี้อื่น ๆ		
รวม		
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า		
รวม

2559

ราคาทุน /

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

ราคาทุน /

2559

ราคาทุน /

2558

ราคาทุน /

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ตัดจ�ำหน่าย

ตัดจ�ำหน่าย

ตัดจ�ำหน่าย

ตัดจ�ำหน่าย

120,589
36
277
1,300
122,202
(36)
122,166

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

12,215
423
277
12,915
12,915

13,239
443
13,682
13,682
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
		

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม		
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า		
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ		

2559

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

ราคาทุน

2559

ราคาทุน

2558

ราคาทุน

934
319
1,253
(181)
1,072

447
17
464
(188)
276

928
319
1,247
(180)
1,067

441
17
458
(188)
270

590,587

536,655

363,076

333,861

10.2 ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายและหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนดมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

2558

ประเภทของ

ราคาทุน

ก�ำไรที่ยัง

ขาดทุนที่ยัง

มูลค่า

ราคาทุน

ก�ำไรที่ยัง

ขาดทุนที่ยัง

มูลค่า

หลักทรัพย์

ตัดจ�ำหน่าย

ไม่เกิดขึ้น

ไม่เกิดขึ้น

ยุติธรรม

ตัดจ�ำหน่าย

ไม่เกิดขึ้น

ไม่เกิดขึ้น

ยุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

437,566*
122,166*
559,732

5,484
11,602
17,086

(4,577) 438,473
- 133,768
(4,577) 572,241

378,632* 6,046
133,064* 14,116
511,696 20,162

(2,478) 382,200
- 147,180
(2,478) 529,380

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

		

2559

2558

ประเภทของ

ราคาทุน

ก�ำไรที่ยัง

ขาดทุนที่ยัง

มูลค่า

ราคาทุน

ก�ำไรที่ยัง

ขาดทุนที่ยัง

มูลค่า

หลักทรัพย์

ตัดจ�ำหน่าย

ไม่เกิดขึ้น

ไม่เกิดขึ้น

ยุติธรรม

ตัดจ�ำหน่าย

ไม่เกิดขึ้น

ไม่เกิดขึ้น

ยุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

319,721*
12,915*
332,636

(564) 321,802
13,998
(564) 335,800

296,899*
13,682*
310,581

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

2,645
1,083
3,728

2,646
1,364
4,010

(444) 299,101
- 15,046
(444) 314,147

รายงานประจ� ำปี 2559
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10.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคาร บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วของกองทุนรวมและนิติบุคคลนั้น แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

จ�ำนวนราย

รายงานประจ� ำปี 2559

		 กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจการเงิน
		
อื่น ๆ

		

194

11

2
6-7

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

76
76

2559

76
76

2558

76
76

76
76

10.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน และได้กันส�ำรองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ราคาตลาดต�่ำกว่าราคาทุนในอดีตแล้ว ราคาทุน
มีจ�ำนวน 59 ล้านบาท (2558: 71 ล้านบาท)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

11.1 ประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินรวม

		

สัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

ประเภท

ทางตรงและ

หลักทรัพย์

ทางอ้อม

ที่ลงทุน

2559

2558

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2559

(ร้อยละ)

บริษัทร่วม
ธุรกิจบริการ
		 บริษัท ซุปเปอร์แนป
			 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ศูนย์ข้อมูล หุ้นสามัญ 24.9
24.9
351
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					
(17)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ					 334

วิธีส่วนได้เสีย

2558

2559

2558

(ล้านบาท)

351
(7)
344

334
334

344
344

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดส่วนการถือหุ้น

มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์

ทางตรง

วิธีราคาทุน

ที่ลงทุน

2559

2558

(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
		 VinaSiam Bank*
ธนาคารพาณิชย์
หุ้นสามัญ
100.0
		 Cambodian Commercial Bank Ltd.
ธนาคารพาณิชย์
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริหารสินทรัพย์
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
ธุรกิจหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
			 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
จัดการกองทุน
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		 บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ** บริการเรียกเก็บหนี้
หุ้นสามัญ 99.4
99.4
		 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
			 (มหาชน)
ประกันชีวิต
หุ้นสามัญ 99.2
99.2
ธุรกิจบริการ
		 บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
ศูนย์ฝึกอบรม
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		 บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด***
ศูนย์จ�ำนองและประเมิน
			
ราคาทรัพย์สิน
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
		 บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริการเรียกเก็บหนี้
หุ้นสามัญ 100.0
100.0
ธุรกิจอื่น ๆ
		 บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) ***
การพาณิชย์
หุ้นสามัญ 99.7
99.7
บริษัทย่อยทางอ้อม
		 บริษัท มหิศร จ�ำกัด****
บริหารอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ
		 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด*****
เทคโนโลยีทางการเงิน หุ้นสามัญ
บริษัทร่วม
ธุรกิจบริการ
		 บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศูนย์ข้อมูล
หุ้นสามัญ 10.0
10.0
รวม						
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ					

2559

2558

(ล้านบาท)

1,285
25
2,207

2,340
964
25
2,107

222
1,533

222
9,976

12,540

12,540

390

390

10
1

10
1

582

582

-

-

141
141
18,936 29,298
(2,194) (2,318)
16,742 26,980

*

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาต่างประเทศในประเทศเวียดนามให้แก่ธนาคาร และเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ซื้อส่วนได้เสียใน VinaSiam Bank เพิ่มเติมร้อยละ 67 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,643 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามได้เพิกถอนใบอนุญาตการด�ำเนิน
ธุรกิจธนาคารของ VinaSiam Bank โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ธนาคารได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ VinaSiam Bank ไปยังสาขาของ
ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเรียบร้อยแล้ว
**
บริษัทมีการคืนทุนในระหว่างปีและอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
*** บริษัทอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
**** บริษัทย่อยของบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
***** จัดตั้งใหม่ในปี 2559 และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

		บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้น Cambodian Commercial Bank Ltd. ซึ่งจดทะเบียน
และประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา

รายงานประจ� ำปี 2559

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
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11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมมีดังนี้
(ล้านบาท)
		

2559			2558
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของ

สินทรัพย์รวม

ธุรกิจบริการ

3,469
3,469

หนี้สินรวม

เจ้าของ

2,130
2,130

1,339
1,339

ส่วนของ
สินทรัพย์รวม

1,576
1,576

หนี้สินรวม

192
192

เจ้าของ

1,384
1,384
(ล้านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

			
			

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559			2558

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

		

รายได้

ธุรกิจการเงิน*
ธุรกิจบริการ

5
5

ค่าใช้จ่าย

(ตรวจสอบแล้ว)
ขาดทุนสุทธิ

50
50

รายได้

(45)
(45)

87
4
91

ค่าใช้จ่าย

347
27
374

ขาดทุนสุทธิ

(260)
(23)
(283)
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(ล้านบาท)
Vina Siam Bank*

บริษัท ซุปเปอร์แนป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
2559

ยอดคงเหลือของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัท:
		 - ขาดทุนจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
		 - ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
*

-

2558

(86)
(86)

2559

(10)
(10)

2558

(3)
(3)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาต่างประเทศในประเทศเวียดนามให้แก่ธนาคาร และเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ซื้อส่วนได้เสียใน VinaSiam Bank เพิ่มเติมร้อยละ 67 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,643 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามได้เพิกถอนใบอนุญาตการด�ำเนิน
ธุรกิจธนาคารของ VinaSiam Ban โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ธนาคารได้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ VinaSiam Bank ไปยังสาขาของ
ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเรียบร้อยแล้ว

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการปรับโครงสร้างหนี้และ
ถือไว้เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของนิติบุคคลนั้น แต่ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมคือบริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด และบริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด ยอดคงเหลือใน
งบการเงินของบริษัทดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร

11.3 ส่วนได้เสียในกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
		 ธนาคารและบริษัทยอยซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีการทําธุรกรรมกับกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัวซึ่งไมไดรวม
อยูในงบการเงินรวมในรูปแบบตาง ๆ เชน สวนรวมจัดตั้ง เปนผูจัดการกองทุน เปนผูจัดการดูแลทรัพยสินรวมถึงการจัดหาเงิน
ทุนใหกับกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวดังกลาว กิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัวเหลานี้มักอยูในรูปแบบของกองทุนรวม

12

การจัดหาเงินทุนอยูในรูปแบบของเงินใหสินเชื่อภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ เงินใหสินเชื่อเหลานี้มีแนวทางในการจัดการ
เชนเดียวกับเงินใหสินเชื่ออื่น เงินให้สินเชื่อแก่กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวน
เงิน 6,037 ล้านบาท และ 6,169 ล้านบาท ตามล�ำดับ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

12.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน		
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ		
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
		 และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 - เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
			 - รายสินเชื่อ
			 - รายกลุ่ม
		 - เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม			

2559

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

103,864
1,349,447
268,031
191,971
49,292
(23,557)
1,939,048
4,128

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

103,217
1,338,845
268,031
191,971
48,758
(23,557)
1,927,265
3,505

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

1,943,176

1,837,951

1,930,770

1,825,769

(44,063)
(6,569)
(22,721)
(4,004)
1,865,819

(48,374)
(6,218)
(9,831)
(354)
1,773,174

(43,339)
(6,569)
(22,716)
(4,004)
1,854,142

(47,152)
(6,218)
(9,817)
(354)
1,762,228

รายงานประจ� ำปี 2559
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12.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

		

2559			2558
ในประเทศ

ต่างประเทศ

เงินบาท
1,795,790
26,187
เงินดอลลาร์สหรัฐ
39,234
62,923
เงินสกุลอื่น ๆ
1,289
13,625
รวม			

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

1,821,977
1,691,013
20,838
102,157
79,544
26,802
14,914
14,738
471
1,939,048			

รวม

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

รายงานประจ� ำปี 2559

(ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
			

		

ในประเทศ

2559			2558
ต่างประเทศ

เงินบาท
1,786,916
26,187
เงินดอลลาร์สหรัฐ
39,234
60,014
เงินสกุลอื่น ๆ
1,289
13,625
รวม			

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

1,813,103
1,683,653
20,838
99,248
78,706
24,244
14,914
13,750
471
1,927,265			

รวม

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

12.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(ล้านบาท)

กล่าวถึง
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภค
และบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม *

งบการเงินรวม

2559

		
ต�่ำกว่า

สงสัย
สงสัย

จะสูญ

62

172

15,166

558,665 16,628

8,287 3,709 18,061

125,456

1,543

14,676

เป็นพิเศษ มาตรฐาน

170

2,201

86

2558
กล่าวถึง

882 2,673

รวม *

ปกติ

ต�่ำกว่า

เป็นพิเศษ มาตรฐาน

15,710

364

สงสัย
สงสัย

78

รวม *
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16,502

605,350

550,508 7,908 14,114 10,180 11,121

593,831

132,755

137,138

141,238

893

144

จะสูญ

500

164

2,543

319,793
610 2,481 626 1,776 325,286 249,231 958 1,598
317 2,020 254,124
500,840 10,672 4,736 3,128 2,493 521,869 476,562 9,756 4,680 2,648 1,366 495,012
317,525 14,219 3,541 1,300 2,037 338,622 312,013 13,369 3,876 1,422 2,019 332,699
1,836,955 44,500 20,674 9,707 27,212 1,939,048 1,741,162 33,248 24,912 14,809 19,275 1,833,406
(ล้านบาท)

		
กล่าวถึง
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภค
และบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ		
รวม *

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559
ต�่ำกว่า

จะสูญ

62

172

15,111

556,043 16,628

8,287 3,709 18,061

125,456

1,543

170

2,201

86

882 1,683

2558

กล่าวถึง

สงสัย

14,621

เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย
รวม *

ปกติ

15,304

ต�่ำกว่า

เป็นพิเศษ มาตรฐาน

340

รวม *

15,910

602,728

547,871 7,908 14,114 10,000 10,939

590,832

131,765

137,138

140,142

500

78

จะสูญ

44

859

144
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สงสัย
สงสัย

164

1,481

319,608
610 2,481 626 1,776 325,101 248,716 957 1,598
317 1,865 253,453
500,794 10,672 4,736 3,128 2,493 521,823 476,541 9,755 4,680 2,648 1,366 494,990
309,699 14,219 3,541 1,300 1,978 330,737 305,707 13,369 3,876 1,422 1,961 326,335
1,826,221 44,500 20,674 9,707 26,163 1,927,265 1,731,277 33,188 24,912 14,629 17,656 1,821,662

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

รายงานประจ� ำปี 2559

		

12.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนด

จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนด

จ่ายช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน

รายงานประจ� ำปี 2559

1 ปี
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จ่ายช�ำระตามสัญญา
มากกว่า

1 - 5 ปี

5 ปี

ไม่เกิน
รวม

1 ปี

มากกว่า
1 - 5 ปี

5 ปี

รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
		 ตามสัญญาเช่า
57,715
129,122
5,134 191,971
59,858 127,170 4,551 191,579
หัก รายได้ทางการเงิน
		 รอการรับรู้				 (23,350)				 (22,499)
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน
		ขั้นต�่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
		สัญญาเช่า				 168,621				 169,080
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				 (6,569)				 (6,218)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ				 162,052 				 162,862
12.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559

2558

เงินให้สินเชื่อ

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
		ถูกเพิกถอนจากการเป็น
		หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
		ตลาดหลักทรัพย์

ค่าเผื่อ

เงินให้สินเชื่อ

ค่าเผื่อ

จ�ำนวน

และดอกเบี้ย

หลัก

หนี้สงสัย

จ�ำนวน

และดอกเบี้ย

หลัก

  หนี้สงสัย

ราย

ค้างรับ*

ประกัน

จะสูญ

ราย

ค้างรับ*

ประกัน

จะสูญ

12,724

5,914

2

2,377

1,807

4

* รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

8,721
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12.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญตาม
หลักเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

2559

2558

		
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
		
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)
		
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
		 ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

29,309
1.4
57,593
2.7

25,069
1.3
58,996
2.9

28,949
1.4
56,544
2.6

24,458
1.2
57,197
2.8

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
จ�ำนวน 459 ล้านบาท (2558: 465 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากใช้ยอดเงินต้นตามสัญญาส�ำหรับสินเชื่อที่รับโอนจากธนาคารและบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 990 ล้านบาท (2558: 997 ล้านบาท)

12.7 เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
			เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

2559

2558

		
		

55,129
2.6

50,717
2.5

54,074
2.5

49,661
2.5

เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้ *
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้

		 * เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.21/2555

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินรวม
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12.8 สินทรัพย์จัดชั้น
		

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559

		

รายงานประจ� ำปี 2559

เงินให้สินเชื่อ
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จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและ

สถาบันการเงินและ

ดอกเบี้ยค้างรับ*

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,840,936
44,618
20,698
9,707
27,217
1,943,176

217,558
217,558

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน

6,663
6,663

รอการขาย

635
635

สินทรัพย์อื่น

รวม

20
2
17
5
569
613

2,058,514
44,620
20,715
9,712
35,084
2,168,645

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2558

		
เงินให้สินเชื่อ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อและ

สถาบันการเงินและ

ดอกเบี้ยค้างรับ*

ดอกเบี้ยค้างรับ

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

207,306
207,306

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน

3,111
3,111

รอการขาย

597
597

สินทรัพย์อื่น

รวม

20
3
4
4
442
473

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

(ล้านบาท)
		

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559
เงินให้สินเชื่อ
สถาบันการเงินและ

ดอกเบี้ยค้างรับ*

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,829,584
44,618
20,698
9,707
26,163
1,930,770

209,733
209,733

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน

4,762
4,762

รอการขาย

632
632

สินทรัพย์อื่น

รวม

20
2
17
5
455
499

2,039,337
44,620
20,715
9,712
32,012
2,146,396
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

		
เงินให้สินเชื่อ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อและ

สถาบันการเงินและ

ดอกเบี้ยค้างรับ*

ดอกเบี้ยค้างรับ

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

200,574
200,574

ทรัพย์สิน
เงินลงทุน

3,285
3,285

รอการขาย

594
594

สินทรัพย์อื่น

รวม

20
3
4
4
442
473

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

รายงานประจ� ำปี 2559

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและ
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12.9 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		

12.9.1		จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
งบการเงินรวม
2559
แบบรายสินเชื่อ

แบบรายกลุ่ม

(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้

(ลูกหนี้ตามสัญญา

ตามสัญญาเช่าการเงิน)

เช่าการเงิน)

ยอดสุทธิ

อัตรา

ยอดสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ

ที่ใช้ในการ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

และดอกเบี้ย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

หนี้สงสัย

ค้างรับ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

จะสูญ ***

รายงานประจ� ำปี 2559
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(ล้านบาท)

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,840,936
44,618
20,698
9,707
27,217
1,943,176

(ร้อยละ)

1,646,674 *
1
33,195*
2
9,204**
100
2,956**
100
14,851**
100
1,706,880 		

สงสัยจะสูญ จะสูญ ***

รวม

(ล้านบาท)

16,388
664
9,204
2,956
14,851
44,063

155,903
9,626
895
416
1,781
168,621

2,796
2,336
450
197
790
6,569

19,184
3,000
9,654
3,153
15,641
50,632

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.							 22,721
รวม								73,353
*
**
***

สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

งบการเงินรวม
2558
แบบรายกลุ่ม

(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้

(ลูกหนี้ตามสัญญา

ตามสัญญาเช่าการเงิน)

เช่าการเงิน)

อัตรา

ที่ใช้ในการ

ที่ใช้ในการ

และดอกเบี้ย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

ค้างรับ

สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)

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

ยอดสุทธิ
ค่าเผื่อ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

หนี้สงสัย

สงสัยจะสูญ

จะสูญ ***

(ร้อยละ)

1,536,211 *
1
23,404 *
2
14,087**
100
7,801**
100
10,811**
100
1,592,314		

สงสัยจะสูญ จะสูญ ***

รวม

(ล้านบาท)

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

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

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

18,150
2,325
14,555
7,987
11,575
54,592

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.							
9,831
รวม								64,423
*
**
***

สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

รายงานประจ� ำปี 2559

ยอดสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ

		

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม		

แบบรายสินเชื่อ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

รายงานประจ� ำปี 2559

แบบรายกลุ่ม

(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้

(ลูกหนี้ตามสัญญา

ตามสัญญาเช่าการเงิน)

เช่าการเงิน)

ยอดสุทธิ

อัตรา

เงินให้สินเชื่อ

ที่ใช้ในการ

ที่ใช้ในการ

และดอกเบี้ย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

ค้างรับ

สงสัยจะสูญ
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แบบรายสินเชื่อ

(ล้านบาท)

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,829,584
44,618
20,698
9,707
26,163
1,930,770

1,635,940 *
33,195 *
9,204**
2,956**
14,156**
1,695,451

ยอดสุทธิ
ค่าเผื่อ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

หนี้สงสัย

สงสัยจะสูญ

จะสูญ ***

(ร้อยละ)

1
2
100
100
100

สงสัยจะสูญ จะสูญ ***

รวม

(ล้านบาท)

16,359
664
9,204
2,956
14,156
43,339

155,903
9,626
895
416
1,781
168,621

2,796
2,336
450
197
790
6,569

19,155
3,000
9,654
3,153
14,946
49,908

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.							 22,716
รวม								72,624
*
**
***

สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
แบบรายสินเชื่อ

แบบรายกลุ่ม

(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้

(ลูกหนี้ตามสัญญา

ตามสัญญาเช่าการเงิน)

เช่าการเงิน)

ยอดสุทธิ

อัตรา

ยอดสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ

ที่ใช้ในการ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

ที่ใช้ในการ

ค่าเผื่อ

และดอกเบี้ย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัย

ตั้งค่าเผื่อหนี้

หนี้สงสัย

ค้างรับ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

จะสูญ ***

(ล้านบาท)

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม		

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

(ร้อยละ)

1,526,918*
1
23,386*
2
14,087**
100
7,621**
100
9,707**
100
1,581,719		

รวม

(ล้านบาท)

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

18,124
2,324
14,555
7,896
10,471
53,370

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.							
9,817
รวม								63,187
*
**
***

สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

		จากการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ฝ่ายบริหารของธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง
การประเมินส�ำหรับสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมสภาพลงในอนาคต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมได้ตั้งตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากวิจารณญาณของผู้บริหาร

รายงานประจ� ำปี 2559

		

สงสัยจะสูญ จะสูญ ***
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12.9.2

			

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559
ส�ำรอง

รายงานประจ� ำปี 2559

ส่วนที่ตั้ง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กล่าวถึง

ต�่ำกว่า

ปกติ

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

18,150
1,034
19,184

2,325
675
3,000

14,555
(4,901)
9,654

สงสัย

มากกว่า

สงสัย

จะสูญ

เกณฑ์ ธปท.

7,987
(4,834)
3,153

11,575
15,845
(11,779)
15,641

9,831
13,334
(444)
22,721

รวม

64,423
21,153
(11,779)
(444)
73,353

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
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2558
ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
ปกติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนเข้า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17,102
1,046
2
18,150

กล่าวถึง

ต�่ำกว่า

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

7,623
6,932
14,555

2,858
5
(539)
1
2,325

สงสัย

มากกว่า

สงสัย

จะสูญ

เกณฑ์ ธปท.

3,074
1
4,912
7,987

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

17,904
15
(7,931)
(157)
9,831

รวม

58,993
289
31,864
(26,594)
(129)
64,423

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
ต�่ำกว่า

สงสัย

มากกว่า

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

จะสูญ

เกณฑ์ ธปท.

18,124
1,031
19,155

2,324
1
675
3,000

14,555
(4,901)
9,654

7,896
91
(4,834)
3,153

10,471
403
15,851
(11,779)
14,946

9,817
10
13,333
(444)
22,716

รวม

63,187
505
21,155
(11,779)
(444)
72,624
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
ปกติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17,086
1,038
18,124

กล่าวถึง

ต�่ำกว่า

สงสัย

มากกว่า

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

จะสูญ

เกณฑ์ ธปท.

7,623
6,932
14,555

3,074
4,822
7,896

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

2,858
(534)
2,324

17,898
(7,924)
(157)
9,817

รวม

58,230
31,680
(26,566)
(157)
63,187

รายงานประจ� ำปี 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเข้า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กล่าวถึง
ปกติ

209

13

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

		

การโอนสินทรัพย์
การปรับโครงสร้างหนี้
		โดยใช้หลายรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
		การช�ำระหนี้
รวม

จ�ำนวนราย
2559

17
1,123
24,432
25,572

สินทรัพย์ที่รับโอน

ก่อนปรับ

หลังปรับ

ชนิดของ

โครงสร้างหนี้

โครงสร้างหนี้

สินทรัพย์

2558

2559

1

116

2558

2559

125

2558

116

มูลค่ายุติธรรม
2559

2558

125

อสังหาริมทรัพย์

-

-

2,383 15,234 15,510 15,179 15,491

อสังหาริมทรัพย์

40

37

28,701 21,398 21,082 21,293 20,982			
31,085 36,748 36,717 36,588 36,598			

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้
สินเชื่อสถาบันการเงินมีดังนี้
(ล้านบาท)
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งบการเงินรวม
		

2559
จ�ำนวนราย

ยอดหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน 		

25,572
1,240,967

2558
มูลหนี้

36,748
2,160,734

จ�ำนวนราย

31,085
1,209,336

มูลหนี้

36,717
2,045,257
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
จ�ำนวนราย

ยอดหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างในระหว่างปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน 		

25,572
1,111,312

2558
มูลหนี้

36,748
2,140,503

จ�ำนวนราย

31,085
1,101,009

อายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 10.0 ปี (2558: 11.1 ปี)

มูลหนี้

36,717
2,026,343

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
จ�ำนวนราย

สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
รวม		

3,047
14,207
17,254

2558
มูลหนี้

จ�ำนวนราย

9,651
30,839
40,490

มูลหนี้

3,407
14,089
17,496

6,535
26,454
32,989

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2559

2558

1,626

1,647

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

ณ วันที่ 1 มกราคม		
เพิ่มขึ้นระหว่างปี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

รายงานประจ� ำปี 2559

(ล้านบาท)

2559

2558

354
3,650
4,004

21
333
354

14

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์

ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.(01)ว.3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรื่องข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ส�ำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด

(ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจ� ำปี 2559
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2559

2558

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
(2)
270
รายการปรับปรุง			
		
			 กลับรายการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
(6)
(36)
			ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน		
(1)
						
(8)
233
			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ		
7
14
		 (ขาดทุน) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
			และหนี้สินด�ำเนินงาน		
(1)
247
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
		
			รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน		
22
(36)
			เงินลงทุน		
7
33
			สินทรัพย์อื่น		
1
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		
			ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น		
(27)
(247)
			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
(1)
1
				เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน		
(1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
		เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป		
				เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 		
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
–

1
1
–

15

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2559

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
		อสังหาริมทรัพย์
		สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย/ลดลง

1,940
7,202
9,142
292
9,434
(58)
9,376

(1,042)
(7,039)
(8,081)
(269)
(8,350)
20
(8,330)

ยอดปลายปี

11,696
389
12,085
154
12,239
(635)
11,604
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
		

2558
ยอดต้นปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
		อสังหาริมทรัพย์
		สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

เพิ่มขึ้น

2,200
6,696
8,896
418
9,314
9,314

จ�ำหน่าย/ลดลง

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

ยอดปลายปี

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

รายงานประจ� ำปี 2559

ยอดต้นปี
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559
ยอดต้นปี

รายงานประจ� ำปี 2559

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
		อสังหาริมทรัพย์
		สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

214

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

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย/ลดลง

1,937
7,202
9,139
292
9,431
(58)
9,373

(1,040)
(7,038)
(8,078)
(269)
(8,347)
20
(8,327)

ยอดปลายปี

11,689
389
12,078
154
12,232
(632)
11,600
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2558
ยอดต้นปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
		อสังหาริมทรัพย์
		สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

เพิ่มขึ้น

2,200
6,696
8,896
418
9,314
9,314

จ�ำหน่าย/ลดลง

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

ยอดปลายปี

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

ขาดทุ น จากการขายทรั พ ย์ สิ น รอการขายที่ ร วมอยู ่ ใ นก� ำไรหรื อ ขาดทุ น รวมส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558
เป็นจ�ำนวน 484 ล้านบาทและจ�ำนวน 1,085 ล้านบาท ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารเป็นจ� ำนวน
482 ล้านบาทและจ�ำนวน 1,085 ล้านบาทตามล�ำดับ

ทรั พ ย์ สิ น รอการขายประเภทอสัง หาริมทรัพ ย์ที่แ ยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
		อสังหาริมทรัพย์
			ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

11,696
11,696

10,798
10,798

11,689
11,689

10,792
10,792

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินรวม
		

215

736
2,819
2,789
6,344

17,660
9,225
19,975
672
66,825

(66)
(5)
(1,484)
(3,131)
(4,743)

(9)
(48)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

18,330
9,220
21,310
330
68,426

5,849
13,387

ยอดปลายปี

(8,228)
(1,489)
(16,781)
(26,498)

-

ยอดต้นปี

(409)
(367)
(1,472)
(2,248)

-

56
1,491
1,547

-

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา

2559

งบการเงินรวม

รายงานประจ� ำปี 2559

(8,581)
(1,856)
(16,762)
(27,199)

-

ยอดปลายปี

(176)
(17)
(339)

(146)
-

การด้อยค่า

ค่าเผื่อ

9,573
7,347
4,548
330
40,888

5,703
13,387

ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 2,248 ล้านบาท และ 2,216 ล้านบาทตามล�ำดับ

* ธนาคารและบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2558

-

รับโอน

5,858
13,435

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

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

16

216

14
5,387
723
441
1,654
1,193
9,412

17,272
8,790
18,769
438
59,174

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

5,855
8,050
(335)
(6)
(527)
(960)
(1,841)

(11)
(2)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

79
1
80

-

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

17,660
9,225
19,975
672
66,825

5,858
13,435

ยอดปลายปี

(641)
(283)
(1,292)
(2,216)

(7,844)
(1,207)
(15,840)
(24,891)

ค่าเสื่อมราคา

257
1
427
685

-

จ�ำหน่าย

ยอด

-

ปลายปี

(8,228)
(1,489)
(76) (16,781)
(76) (26,498)

-

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

ยอดต้นปี

2558

งบการเงินรวม

ค่าเผื่อ
ยอดสุทธิ

(176) 9,256
(17) 7,719
3,194
672
(339) 39,988

(146) 5,712
- 13,435

การด้อยค่า

(ล้านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 22,025 ล้านบาท (2558: 21,885 ล้านบาท)

* ธนาคารและบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2558

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

ยอดต้นปี

ราคาทุน

217

707
2,763
2,785
6,255

17,127
9,126
18,881
676
64,264

รับโอน

5,662
12,792

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/

ราคาทุน

(64)
(5)
(1,313)
(3,130)
(4,568)

(8)
(48)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

79
1
80

-

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

17,770
9,121
20,410
332
66,031

5,654
12,744

ยอดปลายปี

(7,870)
(1,466)
(15,894)
(25,230)

-

ยอดต้นปี

(388)
(363)
(1,330)
(2,081)

54
1,270
1,324

-

จ�ำหน่าย

-

ปลายปี

ยอด

(8,204)
(1,829)
(76) (16,030)
(76) (26,063)

-

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายงานประจ� ำปี 2559

ยอดสุทธิ

(176) 9,390
7,292
4,380
332
(321) 39,647

(145) 5,509
- 12,744

การด้อยค่า

ค่าเผื่อ

(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 2,081 ล้านบาท และ 2,112 ล้านบาท
ตามล�ำดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2558

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

		

218

5,316
645
421
1,601
1,193
9,176

5,665
7,478
16,808
8,711
17,728
443
56,833

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

(326)
(6)
(448)
(960)
(1,745)

(3)
(2)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

(7,505)
(1,189)
(15,042)
(23,736)

17,127
9,126
18,881
676
64,264

ยอดต้นปี

5,662
12,792

ยอดปลายปี

(616)
(278)
(1,218)
(2,112)

251
1
366
618

-

จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(7,870)
(1,466)
(15,894)
(25,230)

-

ยอดปลายปี

ค่าเผื่อ

(176)
(321)

(145)
-

การด้อยค่า

9,081
7,660
2,987
676
38,713

5,517
12,792

ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินราคาและมีประสบการณ์ในพื้นที่ที่ท�ำการประเมินและจัดประเภท
ของการประเมินราคาที่ดินและอาคารนั้น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์
ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร ซึ่งทั้งหมดถูกจัดประเภทเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีจ�ำนวน 21,267 ล้านบาท (2558: 20,860 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2558

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

ยอดต้นปี

ราคาทุน
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10,135
6,112
516
8
16,771

1,186
1,002
2,188

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

(51)
(51)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

10,135
7,247
1,518
8
18,908

ยอดปลายปี

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

ยอดต้นปี

(599)
(599)

39
39

จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัดจ�ำหน่าย

2559

(5,293)
(7)
(5,300)

ยอดปลายปี

ค่าเผื่อ

(94)
(94)

การด้อยค่า

10,135
1,860
1,518
1
13,514

ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 599 ล้านบาท และ 501 ล้านบาทตามล�ำดับ

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
อื่น ๆ
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิมีดังนี้

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
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9,669
5,532
392
35
15,628

ยอดต้นปี

466
665
240
1,371

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

(116)
(116)
(27)
(259)

โอนออก

จ�ำหน่าย/

ราคาทุน

31
31

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก
ยอดต้นปี

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

ยอดปลายปี

10,135
6,112
516
8
16,771

2558

งบการเงินรวม

(499)
(2)
(501)

ค่าตัดจ�ำหน่าย

7
7

จ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(24)
(24)

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

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

ยอดปลายปี

10,135
1,379
516
1
12,031

ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2559

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 3,634 ล้านบาท (2558: 3,617 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
อื่น ๆ
รวม
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804
5,228
459
6,491

1,122
937
2,059

รับโอน

466
466

บริษัทย่อย

โอนเข้าจาก

1,270
6,350
1,396
9,016

ยอดปลายปี

2559

(4,241)
(4,241)

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายงานประจ� ำปี 2559

(510)
(510)

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(4,751)
(4,751)

ยอดปลายปี

1,270
1,599
1,396
4,265

ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

804
4,833
311
5,948

395
148
543

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

804
5,228
459
6,491

ยอดปลายปี

(3,817)
(3,817)

ยอดต้นปี

2558

(424)
(424)

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(4,241)
(4,241)

ยอดปลายปี

804
987
459
2,250

ยอดสุทธิ

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจ� ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ� ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวน 3,483 ล้านบาท (2558: 3,494 ล้านบาท)

ค่าความนิยม		
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์		
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง		
รวม		

ยอดต้นปี

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ล้านบาท)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 510 ล้านบาท และ 424 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/

ราคาทุน
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สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลูกหนี้อื่น
รายการ option premium จ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

1,076
707
336
252
2,371

2558

1,168
561
309
230
2,268

2559

1,076
778
336
252
2,442

2558

1,168
646
309
230
2,353

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์อื่นสุทธิมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

2559

2558

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้จากการขายหนี้ด้อยคุณภาพ
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนและ
		ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ยอดดุลสุทธิบัญชีระหว่างกัน
อื่น ๆ
รวม

13,467
3,707
3,168
2,564

19,602
4,258
2,945
1,870

13,467
3,648
2,564

19,602
4,196
1,870

1,976
836
666
4,741
31,125

2,086
849
415
5,277
37,302

655
2,175
666
2,456
25,631

765
2,006
487
3,167
32,093

รายงานประจ� ำปี 2559
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2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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เงินรับฝาก

20.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2559

รายงานประจ� ำปี 2559

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

2559

2558

61,585
1,148,768

57,136
1,106,016

60,582
1,145,554

56,292
1,101,596

201,141
392,309
222,469
2,026,272

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

200,544
392,305
222,469
2,021,454

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

20.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559
ในประเทศ

224

		 เงินบาท
		 เงินดอลลาร์สหรัฐ
		 เงินสกุลอื่น
รวม

1,954,081
59,607
1,553
2,015,241

ต่างประเทศ

476
9,406
1,149
11,031

2558
รวม

ในประเทศ

1,954,557
69,013
2,702
2,026,272

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

ต่างประเทศ

700
10,642
1,063
12,405

รวม

1,797,911
89,769
3,049
1,890,729
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		

		 เงินบาท
		 เงินดอลลาร์สหรัฐ
		 เงินสกุลอื่น
รวม

2558

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,954,939
59,607
1,553
2,016,099

459
3,752
1,144
5,355

1,955,398
63,359
2,697
2,021,454

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

671
4,554
667
5,892

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

21

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559

		
เมื่อทวงถาม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
		 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ *
สถาบันการเงินอื่น **
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
*

2558

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,541
88
13,805
15,434

17,830
22,850
32,483
7,031
80,194

17,830
24,391
32,571
20,836
95,628

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

677
247
2,610
3,534
18,968

1,791
1,791
81,985

2,468
247
2,610
5,325
100,953

3,295
1
622
2,402
6,320
22,364

12,631
12,631
120,573

15,926
1
622
2,402
18,951
142,937

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เช่น
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน

รายงานประจ� ำปี 2559
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		
เมื่อทวงถาม

รายงานประจ� ำปี 2559

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
		 และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**
รวมในประเทศ
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ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
*

2558

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

1,541
88
15,987
17,616

17,830
22,850
32,483
7,481
80,644

17,830
24,391
32,571
23,468
98,260

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

853
247
2,628
3,728
21,344

1,791
1,791
82,435

2,644
247
2,628
5,519
103,779

3,345
1
622
2,429
6,397
25,145

12,631
12,631
120,573

15,976
1
622
2,429
19,028
145,718

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เช่น
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน

22

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีดังนี้
งบการเงินรวม
		

2559
ครบก�ำหนด

ในประเทศ

ต่างประเทศ

(ร้อยละ)

รวม

ในประเทศ

หุ้นกู้
		 - เงินดอลลาร์สหรัฐ 3.38 - 3.50 2560 - 2562
		 - เงินบาท
1.03 - 1.16
2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
		 - เงินบาท
4.50 - 4.65 2565 - 2567
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
		การเงินแฝง
		 - เงินบาท
0.41 - 0.75
2560
อื่น ๆ			
รวม			

รวม

267

65,573
-

65,573
267

-

80,549
-

80,549
-

40,000

-

40,000

40,000

-

40,000

914
84
41,265

65,573

914
84
106,838

508
107
40,615

508
107
80,549 121,164

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559
อัตราดอกเบี้ย

		

ต่างประเทศ

(ล้านบาท)

ครบก�ำหนด

ในประเทศ

ต่างประเทศ

(ร้อยละ)

หุ้นกู้
		 - เงินดอลลาร์สหรัฐ 3.38 - 3.50 2560 - 2562
		 - เงินบาท
1.03 - 1.16
2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
4.50 - 4.65 2565 - 2567
อื่น ๆ			
รวม			

227

2558
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

81,279
-

81,279
-

(ล้านบาท)

267

66,302
-

66,302
267

-

40,000
84
40,351

66,302

40,000
84
106,653

40,000
107
40,107

รายงานประจ� ำปี 2559

อัตราดอกเบี้ย

		

2558

- 40,000
107
81,279 121,386
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ประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประมาณการหนี้สินมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

2558

2559

2558

4,541
2,579
227

4,315
2,569
227

4,206
2,575
221

3,975
2,563
221

115
7,462

115
2
7,228

115
7,117

115
2
6,876

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำรองบ�ำเหน็จและบ�ำนาญ
ประมาณการหนี้สินจากการแลกของรางวัล
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันนอก
		งบแสดงฐานะการเงิน
อื่น ๆ
รวม

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ รวมทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผล
ประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมดไม่ได้จัดให้มีกองทุน

228

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ
ผลประโยชน์อื่น
รวมมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

2559

3,728
813
4,541

2558

3,549
766
4,315

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

3,445
761
4,206

2558

3,257
718
3,975

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
อื่น ๆ

เกษียณอายุ

อื่น ๆ

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

3,549

766

2,630

724

รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		

287
124
411

34
27
61

279
119
398

45
29
(37)
37

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
619
9
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
619
9
อื่น ๆ
โอนออก
(4)
ผลประโยชน์จ่าย
(232)
(14)
(94)
(4)
		
(232)
(14)
(98)
(4)
						
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,728

813

3,549

766

รายงานประจ� ำปี 2559

2559
เกษียณอายุ
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559

รายงานประจ� ำปี 2559

เกษียณอายุ
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2558
อื่น ๆ

เกษียณอายุ

อื่น ๆ

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

3,257

718

2,394

685

รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		

252
116
368

30
25
55

251
110
361

40
28
(37)
31

-

-

586
586

3
3

30
(210)
(180)

(12)
(12)

(4)
(80)
(84)

(1)
(1)

3,445

761

3,257

718

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
อื่น ๆ
โอนเข้า (ออก)
ผลประโยชน์จ่าย
		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
อื่น ๆ
รวม

2559

-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

247
60
321
628

2559

-

2558

231
37
321
589

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่
(ร้อยละ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
		

2559		

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทอง

3.6
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.0
3.5

2558

3.6
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.0
3.5

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

(ล้านบาท)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)		
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลดลง

(528)
449

645
(387)

เพิ่มขึ้น

(490)
409

ลดลง

599
(352)
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)		
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น

(501)
427

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลดลง

611
(367)

เพิ่มขึ้น

(466)
390

ลดลง

570
(335)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

รายงานประจ� ำปี 2559

รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
รวมค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

2559

2559

2558

1,010
472
1,482

949
435
1,384

897
423
1,320

834
392
1,226

–

628

-

589

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
		ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
24

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยมีดังนี้
(ล้านบาท)
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งบการเงินรวม
				

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
		 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
		 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
รวม

2559

2558

215,958
1,036
216,994

183,717
1,062
184,779

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยส�ำหรับบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ถูกค�ำนวณตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.28

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
				

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส�ำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับในปี
ส�ำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การขาดอายุ
		 และการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

183,717
43,720

150,702
42,548

(11,479)
215,958

(9,533)
183,717

หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม
26

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

5,430
4,802
3,239
13,471

6,472
1,538
3,535
11,545

5,430
4,795
3,203
13,428

6,472
1,550
3,457
11,479

หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนี้สินอื่นมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจ�ำ	
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

19,053
9,573
5,014
2,892
675
965
1,430
39,602

18,164
1,667
6,789
2,640
722
236
2,182
32,400

15,761
9,573
5,029
546
942
1,084
32,935

14,571
1,667
6,810
603
213
1,939
25,803

รายงานประจ� ำปี 2559

25

2559
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ทุนเรือนหุ้น

บุริมสิทธิทั้งหมดมีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี และได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญนับแต่นั้นมา
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้
1 หุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
28

ส�ำรอง

ส�ำรองประกอบด้วย

รายงานประจ� ำปี 2559

การจัดสรรก�ำไร และ/หรือ ก�ำไรสะสม
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ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจ�ำกัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจ�ำนวน
ผลก�ำไร ซึ่งได้รับจากกิจการของบริษัททุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงร้อยละสิบของจ�ำนวนทุนของ
บริษัท เงินส�ำรองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
เผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดินและอาคาร
ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย

การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

29

เงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดครึ่งปีแรกของ
ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผล
ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตรา 4.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 13,597 ล้านบาท โดยได้มกี ารจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดครึ่งปีแรกของ
ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผล
ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

30

สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัดมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

2559

2558

เงินลงทุน
		หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เป็น
			 หลักประกันในธุรกรรมซื้อ (ขายคืน)
		 อื่น ๆ
รวม		

21,570
43,550
65,120

42,636
35,191
77,827

21,570
167
21,737

42,636
272
42,908

รายงานประจ� ำปี 2559

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,296 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
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31

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ามีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

รายงานประจ� ำปี 2559

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- การค�้ำประกันอื่น
- ลูกหนี้ / เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
- อื่น ๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

9,505
19,442
10,403
24,152

5,754
248
8,228
27,775

9,505
18,627
10,403
23,961

5,754
110
8,228
27,567

165,963
165,493
3,972
28,526
427,456

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

165,176
164,386
3,474
23,526
419,058

156,255
176,498
7,383
35,584
417,379

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปิดกิจการตามค�ำสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2540 เป็นจ�ำนวน 3 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท)
32

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หากธนาคาร
และบริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ธนาคารมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการก� ำหนดอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามจ� ำนวน
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในโครงการสวัสดิการซึ่งเป็นไปตามราคาที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับธนาคาร ส่วนการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและ
การคิดราคาส�ำหรับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามการค้าปกติและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ส�ำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้ราคาตลาดในการคิดราคา โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการท�ำธุรกิจ หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
กันไว้ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

32.1 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน
		

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพันที่ให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559
สินเชื่อ*

บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้น
		จากการปรับโครงสร้างหนี้
		ของบริษัทอื่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
		ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้
		มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
		ของธนาคาร
รวม		
* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)

เงินรับฝาก

2558

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน สินเชื่อ* เงินรับฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน

1,907

378

-

-

-

692

-

-

-

10,372

-

2
-

-

8,216

-

1
-

88

514

178

106

11

655

1

107

169
2,164

1,166
12,430

13
191

108

122
133

712
10,275

19
20

108

รายงานประจ� ำปี 2559
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		
สินเชื่อ*

รายงานประจ� ำปี 2559

บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมบริษัทย่อย
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บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้น
		จากการปรับโครงสร้างหนี้
		ของบริษัทอื่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กิจการที่ผู้บริหารหรือกรรมการหรือ
		ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านี้
		มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
		ของธนาคาร
รวม		

เงินรับฝาก

2558

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน สินเชื่อ* เงินรับฝาก

เงินกู้ยืม

ภาระผูกพัน

-

2,126
145
2,271

2,140
2,140

14,938
14,938

-

2,012
460
2,472

1,727
1,727

13,151
13,151

1,907

378

-

-

-

692

-

-

-

10,372

-

2
-

-

8,216

-

1
-

88

514

178

106

11

655

1

107

169
2,164

1,166
14,701

13
2,331

15,046

122
133

712
12,747

19
1,747

13,259

* สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ 1)

32.2 รายได้และค่าใช้จ่าย
			

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

		
รายได้
ดอกเบี้ย

			 บริษัทร่วม
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

2558
ค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ

10
-

ดอกเบี้ย

6
143

รายได้

อื่น ๆ

23

ดอกเบี้ย

-

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ

4,289

ดอกเบี้ย

4
226

อื่น ๆ

22

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		
รายได้
ดอกเบี้ย

			 บริษัทย่อย
			 บริษัทร่วม
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

33

อื่น ๆ

12,617
10
-

ดอกเบี้ย

55
6
143

อื่น ๆ

รายได้
ดอกเบี้ย

2,702
23

14
-

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ

ดอกเบี้ย

12,909
4,289

89
4
226

อื่น ๆ

2,499
22

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ธนาคารได้ขายหุ้นสามัญจ�ำนวน 9,070,600 หุ้นของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ธนาคารถืออยู่ให้แก่ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ราคาขายเป็นราคาอ้างอิงจาก
ตลาด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ เป็นจ�ำนวนเงิน 4.5 พันล้านบาท และก�ำไรจากเงินลงทุนจ�ำนวน 4.3 พันล้านบาทได้ถูกบันทึก
ในปี 2558

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ

ผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการก�ำกับและควบคุมกิจกรรมการด�ำเนินงานต่าง ๆ
ของธนาคารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติซึ่งได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคาร
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2559

1,686
95
1,781

2558

1,617
49
1,666

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

1,389
93
1,482

2558

1,335
46
1,381

รายงานประจ� ำปี 2559

		

7
-

2558
ค่าใช้จ่าย
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สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

สัญญาเช่าด้านผู้เช่า
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าพืน้ ที่ท�ำการสาขา เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พืน้ ทีต่ ิดตัง้ ตูเ้ อทีเอ็ม รถยนต์ อุปกรณ์
ส�ำนักงาน ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่า
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ท�ำการสาขา เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็ม รถยนต์ และ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน เป็นระยะเวลาหลายปี โดยสัญญาดังกล่าวเป็นการเช่าที่ดิน อาคาร ยาพาหนะ และอุปกรณ์ ซึ่งถูกจัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน เนื่องจากค่าเช่าที่จะจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะปรับปรุงตามอัตราค่าเช่าตลาดอย่างสม�่ำเสมอ และธนาคารและบริษัทย่อย
ไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์ที่เช่ายังคงเป็นของผู้ให้เช่า

รายงานประจ� ำปี 2559

(ก) จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ประเภท

ที่ดินและ/หรืออาคาร
		
		
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
รถยนต์
		
		

ระยะเวลา

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

2559

2,046
1,668
219
163
214
562
80

2558

1,974
1,617
192
83
209
617
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

1,951
1,520
219
163
206
551
80

2558

1,850
1,576
192
82
196
599
-

(ข) รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

ค่าเช่าจ่าย		

2559

2,658

2558

2,502

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2,658

2558

2,513

35

ส่วนงานด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนงานด�ำเนินงานประกอบด้วย
ข้อมูลโครงสร้างการด�ำเนินงานของธนาคารและข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�ำปี ธนาคาร
ด�ำเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจและการพาณิชย์ กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มลูกค้าบุคคล รับผิดชอบลูกค้าบุคคล
และธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มธุรกิจพิเศษ รับผิดชอบการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารมีบริษัทย่อยหลักอีก
3 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานเป็นคณะกรรมการบริหาร ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มธุรกิจถูกวัดผล
บนเกณฑ์เดียวกับข้อมูลภายในดังนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

ตามข้อมูลที่ได้แสดงด้านล่าง ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและรายได้จากเงินลงทุนของธนาคาร รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน ไม่ได้ถูกปันส่วนไปยังหน่วยธุรกิจใดเป็นพิเศษได้ถูกรายงานภายใต้หัวข้อ “ประกันชีวิต” และ “อื่น ๆ” ผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจพิเศษได้ถูกปันส่วนกลับไปยังหน่วยธุรกิจที่สินทรัพย์นั้นได้ถูกโอนมา ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมของบริษัทย่อยนั้น
ได้ถูกกระจายเข้าตามหน่วยธุรกิจ (กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม หรือกลุ่มลูกค้าบุคคล)
ในค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน แต่แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ประกันชีวิต” และ “อื่น ๆ” ในการวิเคราะห์ด้านล่างนี้ ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานนั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมในการด�ำเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย รวมถึงการปันส่วนของ
ค่าใช้จ่ายทั่วไปไปยังหน่วยธุรกิจเหล่านี้

(ล้านบาท)
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งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจ

ขนาดกลาง

กลุ่มลูกค้า

ขนาดใหญ่

และขนาดย่อม

บุคคล

ประกันชีวิต

อื่น ๆ

รวม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
16,503
14,794
44,671
8,061
4,420
88,449
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปันผล
		 และรายได้อื่น
9,501
6,206
26,351
3,197
(370) 44,885
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
26,004
21,000
71,022
11,258
4,050 133,334
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
(8,281)
(5,334)
(36,021)
(2,679)
671 (51,644)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญ
		 การด้อยค่าและภาษีเงินได้
17,723
15,666
35,001
8,579
4,721
81,690
หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้						 (34,021)
ก�ำไรสุทธิ						47,669

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจ

ขนาดกลาง

กลุ่มลูกค้า

ขนาดใหญ่

และขนาดย่อม

บุคคล

ประกันชีวิต

อื่น ๆ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
15,847
14,573
41,577
7,154
3,683
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิบวกเงินปันผล
		 และรายได้อื่น
10,035
6,318
26,192
3,784
8,095
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
25,882
20,891
67,769
10,938
11,778
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
(7,334)
(5,352)
(33,644)
(2,438)
(29)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญ
		 การด้อยค่าและภาษีเงินได้
18,548
15,539
34,125
8,500
11,749
หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้						
ก�ำไรสุทธิ						

รวม

82,834
54,424
137,258
(48,797)
88,461
(41,221)
47,240
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน

2559
กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจ

ขนาดกลาง

กลุ่มลูกค้า

ขนาดใหญ่

และขนาดย่อม

บุคคล

708,683
806,011
580,158

364,940
332,260
172,850

ประกันชีวิต

856,276
835,864
1,348,848

7,351
248,340
223,144

อื่น ๆ

รวม

334
334
1,798 1,939,048
690,548 2,913,023
253,725 2,578,725
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
		

2558
กลุ่มลูกค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ *
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธุรกิจ

ขนาดกลาง

กลุ่มลูกค้า

ขนาดใหญ่

และขนาดย่อม

บุคคล

640,876
740,022
604,406

357,193
331,048
159,619

824,319
804,400
1,203,067

ประกันชีวิต

5,487
212,491
191,053

อื่น ๆ

รวม

344
344
5,531 1,833,406
686,348 2,774,309
308,471 2,466,616

36 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคาร
		และตลาดเงินสุทธิ
		 (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2558

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

2,871,674

89,275

247,262
587,405

10,188
3,516

1,847,244
2,015,822

18,575
10,450

99,356
41,265

1,791
65,573

รวม

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

รวม

(47,926) 2,913,023 2,704,384 112,710 (42,785) 2,774,309
(194) 257,256
- 590,921

233,400
536,129

27,620
870

- 1,865,819 1,746,380
- 2,026,272 1,877,221

26,794
13,508

(194) 100,953
- 106,838

130,383
40,615

(77)
-

260,943
536,999

- 1,773,174
- 1,890,729

12,631
80,549

(77)
-

142,937
121,164

รายงานประจ� ำปี 2559
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(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคาร
		และตลาดเงินสุทธิ
		 (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2558

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

2,627,878

81,296

238,481
376,302

5,421
3,516

1,838,463
2,016,678
101,988
40,351

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

รวม

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

รวม

(47,732) 2,661,442 2,497,559 102,575 (42,708) 2,557,426
-

243,902
379,818

224,735
359,974

21,757
867

-

15,679
4,776

- 1,854,142 1,739,314
- 2,021,454 1,877,909

22,914
6,995

- 1,762,228
- 1,884,904

1,791
66,302

-

12,631
81,279

-

103,779
106,653

133,087
40,107

246,492
360,841

145,718
121,386

36.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

2559

รายงานประจ� ำปี 2559

		

244

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
		 และบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจาก
		 การด�ำเนินงานอื่น ๆ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
		 ก่อนภาษีเงินได้

2558

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

รวม

(2,395) 122,443
2,395 (33,994)
88,449

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

121,298
(38,532)
82,766

3,576
(3,508)
68

(2,412)
2,412
-

122,462
(39,628)
82,834

รวม

121,387
(32,990)
88,397

3,451
(3,399)
52

28,336
16,381

78
90

-

28,414
16,471

27,022
27,290

53
59

-

27,075
27,349

(73,870)

(302)

-

(74,172)

(78,447)

(73)

-

(78,520)

59,244

(82)

-

59,162

58,631

107

-

58,738
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

		

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
		 และบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจาก
		 การด�ำเนินงานอื่น ๆ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
		 ก่อนภาษีเงินได้

2558

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

รวม

(2,395) 114,144
2,395 (33,974)
80,170

ธุรกรรม

ธุรกรรม

รายการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ตัดบัญชี

114,007
(38,578)
75,429

3,438
(3,497)
(59)

(2,412)
2,412
-

115,033
(39,663)
75,370

รวม

113,291
(32,986)
80,305

3,248
(3,383)
(135)

31,679
11,379

17
76

-

31,696
11,455

30,703
20,703

(11)
46

-

30,692
20,749

(71,615)

(223)

-

(71,838)

(76,154)

5

-

(76,149)

51,748

(265)

-

51,483

50,681

(19)

-

50,662

37

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
		

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม
38

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

4,206
597
12,230
94,844
10,479
87
122,443

3,687
501
12,372
95,729
10,097
76
122,462

3,794
597
4,831
94,356
10,479
87
114,144

3,280
501
5,733
95,346
10,097
76
115,033

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

2559

2558

2559

2558

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
		 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
		 - อื่น ๆ
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวม

20,225
1,034
8,810

26,463
1,078
8,584

20,220
1,049
8,810

26,505
1,085
8,584

1,835
2,010
59
21
33,994

1,830
1,624
43
6
39,628

1,835
2,039
21
33,974

1,830
1,653
6
39,663

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินรวม

245

39

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

รายงานประจ� ำปี 2559

		

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
		 - การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
		 - บริการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต
			
และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
		 - อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
40

2559

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

1,645

1,272

1,629

1,258

11,965
20,769
34,379
(5,965)
28,414

12,099
19,333
32,704
(5,629)
27,075

11,980
23,000
36,609
(4,913)
31,696

12,115
22,151
35,524
(4,832)
30,692

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิ

รายได้จากธุรกรรมเพื่อค้าสุทธิที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)

246
งบการเงินรวม
		

ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
		 - เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
			
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
		 - ตราสารหนี้
		 - ตราสารทุน
		 - อื่นๆ
รวม		

2559

5,161
1,223
85
245
6,714

2558

7,520
402
326
66
1
8,315

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

5,228
1,223
13
83
6,547

2558

7,126
402
258
13
1
7,800

41

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
		

2559

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขาย
		 - เงินลงทุนเผื่อขาย
		 - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
		 - เงินลงทุนทั่วไป
รวม

2,685
(191)
2
2,496

9,732
(188)
9,544

1,254
2
1,256

8,946
8,946

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
		 - เงินลงทุนเผื่อขาย
		 - เงินลงทุนทั่วไป
		 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

10
29
39
2,535

4
(2)
(156)
(154)
9,390

10
13
23
1,279

4
(2)
(357)
(355)
8,591

42

247

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม
* รวมหนี้สูญได้รับคืน

รายงานประจ� ำปี 2559

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

(26)
18,815
3,739
22,528

(22)
(35)
(19)
29,759
40
29,723

(26)
18,817
3,739
22,530

(22)
(35)
(19)
29,762
40
29,726

43

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

12,081

11,374

9,865

9,183

(588)
11,493

124
11,498

(547)
9,318

142
9,325

รายงานประจ� ำปี 2559

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
    

248

2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

เงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
รวม

2558

ก่อน

รายได้

สุทธิจาก

ก่อน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

(7,906)
(4)
5,823
(628)
(2,715)

1,484
1
(1,165)
126
446

(2,641)
(136)
(53)
(2,830)

531
27
11
569

(2,110)
(109)
(42)
(2,261)

(6,422)
(3)
4,658
(502)
(2,269)
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
    

2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

เงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
รวม

2558

ก่อน

รายได้

สุทธิจาก

ก่อน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

(6,271)
5,728
(589)
(1,132)

1,232
(1,146)
118
204

(122)
(51)
(53)
(226)

24
10
11
45

(98)
(41)
(42)
(181)

(5,039)
4,582
(471)
(928)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2559

2558

อัตราภาษี

		

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้		
20.0
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
		ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ		
รวม
19.4

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

59,162		

58,738

11,832

11,748

20.0

(339)		
11,493
19.6

(250)
11,498

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

อัตราภาษี

		

(ร้อยละ)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้		
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
20.0
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
		ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ		
รวม
18.1

อัตราภาษี

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

51,483		

50,662

10,297

10,132

20.0

(979)		
9,318
18.4

(807)
9,325

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ
อัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2558

2559

2558

410
(2,328)
(1,918)

66
(3,141)
(3,075)

8
(2,186)
(2,178)

2
(2,772)
(2,770)

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

249

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังนี้
(ล้านบาท)

		

งบการเงินรวม

		

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

รายงานประจ� ำปี 2559

ณ วันที่

250

		

ณ วันที่

1 มกราคม

ก�ำไรหรือ

ก�ำไรขาดทุน

31 ธันวาคม

2559

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
130
(69)
10
เงินลงทุน
340
(5)
116
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
409
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
160
464
ทรัพย์สินรอการขาย
119
8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
84
(26)
สินทรัพย์อื่น
317
104
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
279
2
(122)
ประมาณการหนี้สิน
1,443
74
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
36
8
หนี้สินอื่น
673
29
รวม
3,991
589
4
					
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
(311)
(5)
139
เงินลงทุน
(1,206)
(12)
415
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
(449)
(52)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(5,061)
49
11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
(16)
16
สินทรัพย์อื่น
(23)
3
รวม
(7,066)
(1)
565
(3,075)
588
569
สุทธิ

71
451
409
624
127
1
58
421
159
1,517
44
702
4,584
(177)
(803)
(501)
(5,001)
(20)
(6,502)
(1,918)

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม

ก�ำไรหรือ

ก�ำไรขาดทุน

2558

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

		

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ก�ำไรสะสม

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น
รวม

231
376
103
199
1
113
10
108
28
1,444
33
703
3,349

32
(134)
33
57
(80)
(29)
307
(108)
6
(127)
3
(30)
(70)

243
245
126
614

98
98

130
340
409
160
119
1
84
317
279
1,443
36
673
3,991

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
รวม
สุทธิ

(66)
(2,463)
(400)
(3,861)
(21)
(32)
(1)
(6,844)
(3,495)

(1)
16
(49)
(35)
5
9
1
(54)
(124)

(244)
1,241
(1,165)
(168)
446

98

(311)
(1,206)
(449)
(5,061)
(16)
(23)
(7,066)
(3,075)
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(ล้านบาท)

		

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
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ณ วันที่

252

		

ณ วันที่

1 มกราคม

ก�ำไรหรือ

ก�ำไรขาดทุน

31 ธันวาคม

2559

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวม

130
90
409
160
119
84
300
1,375
650
3,317

(69)
464
7
(34)
103
49
26
546

10
23
33

71
113
409
624
126
50
403
1,424
676
3,896

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวม
สุทธิ

(699)
(449)
(4,917)
(22)
(6,087)
(2,770)

3
(52)
48
2
1
547

1

(695)
(501)
(4,858)
(20)
(6,074)
(2,178)

11
12
45

(ล้านบาท)

		

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

		

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ก�ำไรหรือ

ก�ำไรขาดทุน

2558

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ก�ำไรสะสม

2558

					
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
32
98
130
เงินลงทุน
213
(137)
14
90
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
376
33
409
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
103
57
160
ทรัพย์สินรอการขาย
198
(79)
119
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
113
(29)
84
สินทรัพย์อื่น
300
300
เงินรับฝาก
99
(99)
ประมาณการหนี้สิน
1,378
(121)
118
1,375
หนี้สินอื่น
690
(40)
650
3,317
รวม
3,170
(83)
132
98

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวม
สุทธิ

(1,933)
(401)
(3,735)
(31)
(6,100)
(2,930)

16
(48)
(36)
9
(59)
(142)

1,218
(1,146)
72
204

98

(699)
(449)
(4,917)
(22)
(6,087)
(2,770)
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ณ วันที่
1 มกราคม

		

253

44

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�ำนวณได้ดังนี้
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)
งบการเงินรวม
		

2559

2558

2559

2558

47,612

47,182

42,165

41,337

จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

3,399

3,399

3,399

3,399

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

14.01

13.88

12.40

12.16

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (ขั้นพื้นฐาน)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

45.1 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
และผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งมติดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560
45.2 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2565 จ�ำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
45.3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ธนาคารไดดําเนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิจํานวน 89,925 หุน เปนหุนสามัญ
จํานวน 89,925 หุน ตอกระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้น�ำมาใช้ใน
การจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อย และถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อย
ไม่มีแผนที่จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง

การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

256

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
		 (ปรับปรุง 2559)
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุน
		 (ปรับปรุง 2559)		 ขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐาน
				 การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
				พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 (ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทาง
				การเงินและหนี้สินทางการเงิน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 91/2559
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับธุรกิจประกันภัยในการก�ำหนด
				ให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า
				ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคารจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบัติ

ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ทุน
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน
70,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
จ�ำนวน
3,416,174,272 หุ้น
หุ้นสามัญ
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จ�ำนวน
3,583,825,728 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน
33,992 ล้านบาท ประกอบด้วย
จ�ำนวน
3,395,301,898 หุ้น
หุ้นสามัญ
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
3,890,300 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของธนาคาร
หลักทรัพย์ของธนาคารที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมี ดังนี้
1.หุ้นสามัญ
2.หุ้นบุริมสิทธิ
1. หุ้นสามัญ
3,395,301,898 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จ�ำนวน
			
2559
ผู้ออก		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
มีการซื้อขายทั้งบนกระดานหลัก และ
การซื้อขาย
			
กระดานต่างประเทศ โดย
- การซื้อขายบนกระดานหลักใช้อักษร
			
				ย่อ SCB
			
- การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศ
				ใช้อักษรย่อ SCB-F

2. หุ้นบุริมสิทธิ
3,890,300 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ออก		
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 			
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
ลักษณะส�ำคัญของหุ้น เนื่ อ งจากบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ มี
ก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่
บุริมสิทธิ
			
กระทรวงการคลังช�ำระเงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
			
ให้ แ ก่ ธ นาคารในครั้ ง แรก และได้ ค รบ
			
ก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่
			
10 พฤษภาคม 2552 ดั ง นั้ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น
			
บุ ริ ม สิ ท ธิ จึ ง มี สิ ท ธิ เ ป็ น อย่ า งเดี ย วกั บ
			
ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
			
สิ ท ธิ แ ปลงหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น หุ ้ น สามั ญ
			
ได้ ต ามก� ำ หนดเวลาการใช้ สิ ท ธิ แ ละ
			
วิธีการใช้สิทธิตามที่ธนาคารก�ำหนด
หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ
			
สามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ
ไม่มี
ก�ำหนดเวลาการใช้สิทธิ ทุ ก ๆ 3 เดื อ น คื อ วั น ที่ 31 มี น าคม
			
30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
			
ของทุกปี โดย
- การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้ แ สดง
			
				 ความจ�ำนงวันที่ 16 - 30 มีนาคม
- การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดง
			
				 ความจ�ำนงวันที่ 15 - 29 มิถุนายน
			
- การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดง
				 ความจ�ำนงวันที่ 15 - 29 กันยายน
			
- การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดง
				 ความจ�ำนงวันที่ 16 - 30 ธันวาคม
			
ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�ำการของ
			
ธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวัน
			
ท�ำการก่อนวันหยุดนั้น

สถานที่ใช้สิทธิ
			
			
			

(1) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
(2) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น นายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (BROKER)

พันธะผูกพันของธนาคารในการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (NVDR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 3,399,192,198 หุ้น และมีการถือหุ้นธนาคารผ่านบริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 193,128,783 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 5.68 ของหุ้นทั้งหมด โดยถือเฉพาะหุ้นสามัญ จ�ำนวน
193,128,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญ และไม่
ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งนี้ NVDR ได้ออกประกาศแจ้งว่า NVDR จะไม่
เข้าประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน เว้นแต่เป็นการเข้าประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยว
กับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึง่ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบ
จ�ำนวนหุ้นของธนาคารที่เป็น NVDR ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผ่าน Web Site: www.set.or.th/nvdr
หมายเหตุ NVDR คือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ NVDR)
และเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่ถือครองหุ้นแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางที่
ท�ำให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้โดยไม่ติดข้อจ�ำกัดจาก
การควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวตาม
กฎหมายไทย (Foreign Limit)
นโยบายการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
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วิธีการใช้สิทธิ
(1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบ
			
ค�ำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
			
ได้ ที่ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
			
(ประเทศไทย)จ�ำกัดหรือบริษทั หลักทรัพย์
			
ทีเ่ ป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (BROKER)
			
(2) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นค�ำขอ
			
แปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็นหุน้ สามัญต่อบริษทั
			
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
			
จ� ำ กั ด หรื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น
			
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)
			
ภายในเวลาท�ำการ
			
(3) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลง
			
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็นหุน้ สามัญ ต้องยืน่ เอกสาร
			
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
				1. ใบค�ำขอแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็นหุน้
						
สามัญตามแบบที่ธนาคารก�ำหนด
				2. ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้น
					บุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลัก
					ทรัพย์ฯ ก�ำหนด)
				3. กรณีบคุ คลธรรมดา ต้องแนบส�ำเนา
					 บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือส�ำเนา
					หนังสือส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
					หรือหนังสือเดินทางทีล่ งลายมือชือ่
					รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
					กรณี นิ ติ บุ ค คล ต้ อ งแนบส� ำ เนา
					หนังสือรับรองการเป็นนิตบิ คุ คลที่
					ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน
					 1 ปี นับแต่วนั ยืน่ เอกสาร พร้อมกับ
					ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของ
					กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทน
					นิ ติ บุ ค คลที่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
					ส�ำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
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ล�ำดับที่		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		
11
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ชื่อ-สกุล

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่ม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
CHASE NOMINEES LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
ส�ำนักงานประกันสังคม
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
LENDING THAILAND CL AC
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ		

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

785,798,200
781,079,058
193,128,783
186,499,769
174,947,995
141,589,631
52,824,918
51,080,500
39,390,075
38,841,991

-

ยอดรวม คิดเป็นร้อยละ
785,798,200
781,079,058
193,128,783
186,499,769
174,947,995
141,589,631
52,824,918
51,080,500
39,390,075
38,841,991

23.12
22.98
5.68
5.49
5.15
4.17
1.55
1.50
1.16
1.14

950,120,978

3,890,300 954,011,278

28.07

ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว

3,395,301,898

3,890,300 3,399,192,198

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

2,286,468,942
1,108,832,956

3,667,977 2,290,136,919
222,323 1,109,055,279

67.37
32.63

หมายเหตุ: กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญ 3,071,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09			

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราร้ อ ยละ 30-50 ของ
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตาม
ที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและการกัน
ส�ำรองอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ไม่มผี ลขาดทุนสะสมและ
สามารถด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามกฎหมาย

ในปี 2559 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการของ
ธนาคารปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน
5.50 บาทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 18,696 ล้านบาท หรือร้อยละ
39.6 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจ�ำปี 2558 ทั้งนี้ ธนาคาร
จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบ
การของธนาคารปี 2559 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้น
ในเดือนเมษายน 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

กรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือบริษัทที่ธนาคารมิได้มีอ�ำนาจควบคุมอย่างเต็มที่
การก�ำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั นโยบายของบริษทั ย่อย

ทีป่ ระกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล อัตรา
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอาจจะถู ก จ� ำ กั ด จากหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ต้องผ่านหลักเกณฑ์และได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตราสารหนี้ที่ออกมีดังนี้

			
หุ้นกู้เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้เงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555*
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555*
* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด

จ�ำนวน

อัตราดอกเบี้ย

ครบก�ำหนด

1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ
750 ล้านเหรียญสหรัฐ
20,000 ล้านบาท

3.375%
3.50%
4.5%

กันยายน 2560
เมษายน 2562
2565

20,000 ล้านบาท

4.65%

2567

รายงานประจ� ำปี 2559

กรณีที่ธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ๆ อย่างเต็มที่และ
บริษัทย่อยนั้นมิได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจาก
ก�ำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายหรือในอัตราที่
เหมาะสมตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้น

261

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นที่
ที่เรียกชำ�ระแล้ว ออกจำ�หน่าย
(บาท)

จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือ มูลค่าเงิน
ที่ถือ
หุ้น*
ลงทุน
(บาท)*

1 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
หุ้นสามัญ US$57,500,000
575,000
575,000
100.000% 1,284,364,385
		 26 Monivong Rd., Sangkat Phsar Thmei 2,
		 Khan Daun Penh,							
		 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia							
		 โทร. 001-855 (23) 426-145, 213-601-2							
		 โทรสาร 001-855 (23) 426-116							
2 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทบริหาร
หุ้นสามัญ
25,000,000
2,500,000 2,500,000
100.000% 25,000,000
		 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
		 โทร. 0-2544-2477
		 โทรสาร 0-2544-2165							
3 บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
ให้บริการเรียก
หุ้นสามัญ
1,000,000
100,000
100,000
100.000%
1,000,000
		 1060 อาคาร 3 ชั้น 9, 10
เก็บหนี้
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) 							
		 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
		 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400							
		 โทร. 0-2792-3800 โทรสาร 0-2255-1565							
4 บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
ศูนย์ฝึกอบรม
หุ้นสามัญ 549,000,000
5,490,000 5,490,000
100.000% 389,504,400
		 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�ำนักงานใหญ่)						
		 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
		 โทร. 0-2544-1702,1704,1707							
		 โทรสาร 0-2544-1701							
บริหารอาคาร
หุ้นสามัญ
66,949,000
669,490
669,490
100.000% 88,168,273
5 บริษัท มหิศร จ�ำกัด (1)
		 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสต์ ชั้น 2
		 เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
		 โทร. 0-2937-5400 โทรสาร: 0-2937-5437							
6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ 2,100,000,000 240,000,000 240,000,000
100.000% 2,207,396,410
		 เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101
		 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 							
		 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
		 กรุงเทพฯ 10900							
		 โทร. 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001							
ธุรกิจเงินร่วม
หุ้นสามัญ 103,750,000
4,000,000 4,000,000
100.000% 103,750,000
7 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด (2)
		 96 อาคารมหานคร คิวบ์ ชั้น 2 (L2-02)
ลงทุน
		ถนนนราธิวาสราชนครินทร์						
		 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500							
		 โทร. 02-061-6166 							
8 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
จัดการกองทุน
หุ้นสามัญ 100,000,000 20,000,000 20,000,000
100.000% 221,573,983
		 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
		 เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
		 ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
		 โทร. 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501							
9 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
หุ้นสามัญ 665,000,000 66,500,000 65,948,600
99.171% 12,539,502,275
		 อาคารไทยพาณิชย์ (ชิดลม) อาคาร 1
		 ชั้น 4-10 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
		 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400							
		 โทร. 0-2655-4000 โทรสาร 0-2256-1666							
ศูนย์จ�ำนองและ
หุ้นสามัญ
10,000,000
1,000,000 1,000,000
100.000% 10,000,000
10 บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (3)
		 เลขที่ 18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์
ประเมินราคา
		 อาคารเอ ชั้น 3 โซนเอ ถนนรัชดาภิเษก
ทรัพย์สิน							
		 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
		 โทร. 0-2795-1800							

11
		
		
		
		
		
		
12
		
		
		
		
13
		
		
		
		
14
		
		
		
15
		
		
		
		
16
		
		
		
		
17
		
		
		
18
		
		
		
19
		
		
		
20
		
		
		
		

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นที่
ที่เรียกชำ�ระแล้ว ออกจำ�หน่าย
(บาท)

จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการถือ มูลค่าเงิน
ที่ถือ
หุ้น*
ลงทุน
(บาท)*

บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน) (3)
การพาณิชย์
หุ้นสามัญ
- 597,423,062 595,883,972
99.742% 582,731,604
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) เลขที่ 9 ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 							
ชั้น 19 โซนซี ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
โทร. 0-2544-2301-4 โทรสาร 0-2544-3317							
ให้บริการเรียก
หุ้นสามัญ 5,677,975,020 567,797,502 564,336,277
99.390% 1,533,329,032
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เก็บหนี้
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 22 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 					
โทร. 0-2949-1800 โทรสาร 0-2949-1900							
บริการสื่อสารผ่าน
หุ้นสามัญ 112,500,000 11,250,000 9,182,012
81.618%
บริษัท สยามแซ็ทเน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (2) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ดาวเทียม
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 21
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
ที่ปรึกษาและวาง
หุ้นสามัญ
30,000,000
3,000,000 2,249,993
75.000%
1
บริษัท สยาม เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ำกัด (1) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ระบบสารสนเทศ
ทาวเวอร์ 1 เวสท์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
หุ้นสามัญ 700,000,000
7,000,000 2,333,800
33.340%
1
บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (3) ธุรกิจด้านลงทุน
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 17 - 22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900							
ธุรกิจศูนย์ข้อมูล
หุ้นสามัญ 1,410,000,000 200,000,000 50,000,000
25.000% 352,500,000
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (1)
18-19 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อีสต์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม 10900							
โทร. 0-2544-2301 โทรสาร 0-2544-3317							
บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
ให้บริการระบบ
หุ้นสามัญ
50,000,000
500,000
99,000
19.800% 13,775,030
5/13 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
การช�ำระเงิน
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120							
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566							
อุตสาหกรรม
หุ้นสามัญ 193,750,000 25,000,000 2,500,000
10.000% 19,375,000
บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด (3)
39/98 หมู่ที่ 2 ถ.พระราม 2 ต�ำบลบางกระเจ้า
ฟอกหนัง
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 			
74000 โทร. (034) 490-082-7							
บริษัท นวุติ จ�ำกัด
ธุรกิจเกษตร
หุ้นสามัญ
60,000,000
600,000
60,000
10.000%
6,000,000
เลขที่ 920/4 หมู่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110							
โทร. (053) 767-015 โทรสาร (053) 767-077							
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
หุ้นสามัญ
10,000,000
20,000
2,000
10.000% 61,753,160
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 11
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�ำริ 				
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330							
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381							

หมายเหตุ					
* ในกรณีที่มีการลงทุนทางอ้อมโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนที่ธนาคาร และบริษัทที่ธนาคาร
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ลงทุนรวมกัน (ภายใต้มาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)					
(1) บริษัทที่ลงทุนโดยธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป 					
(2) บริษัทที่ลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป 					
(3) บริษัทหยุดด�ำเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี					
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1. นายอานันท์ ปันยารชุน
- นายกกรรมการ
		(กรรมการอิสระ)

- B.A. (Hons) in Law, Trinity College,
University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.01%

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น
		 สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
2533-ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
		ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2539-ปัจจุบัน - ทูต องค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย
2539-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส
		 พี รอมูโล
2542-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ
		 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2543-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใส
		นานาชาติ
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันอู ถั่น
2546-ปัจจุบัน - เฟลโลว์ โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน ประเทศ
		อังกฤษ
2549-ปัจจุบัน - Consultant บริษัท เชฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จ�ำกัด
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
2556-ปัจจุบัน - ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ มู ล นิ ธิ อ งค์ ก ร
		ต่อต้านคอร์รัปชัน
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้
2559-ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษากรรมการสภาสถาบันวิทย
		สิริเมธี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2535-2555
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
		จ�ำกัด
2551-2558
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

71

อายุ
(ปี)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Engineering), University of
California, Berkeley ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Management), Graduate
School of Management, UCLA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Ph.D., Graduate School of Management,
UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต			
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล		

รายงานประจ� ำปี 2559

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
2540-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สิน
		ส่วนพระมหากษัตริย์			
2542-ปัจจุบัน - กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี		
2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สมาคมแต้จิ๋ว		
2549-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
		 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเผยอิง
2550-ปัจจุบัน - กรรมการกิตติมศักดิ์ สนามกอล์ฟอมตะ
		สปริงคันทรีคลับ			
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท เอ็ก-เซลล์ ไบโอเทค จ�ำกัด

2549-2555
2551-2558

ไม่มี

-

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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- B. Sc. (Hons.) in Economics,
London School of Economics,
University of London ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Economics), Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย
- Role of the Chairman Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต		
- รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
2530-ปัจจุบัน - กรรมการและผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทรัพย์สิน
		ส่วนพระมหากษัตริย์		
2530-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย
		 จ�ำกัด (มหาชน)		
2531-ปัจจุบัน - เหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
		ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2533-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพระดาบส
2534-ปัจจุบัน - เลขาธิการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2535-ปัจจุบัน - เลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง		
2535-ปัจจุบัน - เลขาธิการ มูลนิธิสายใจไทยใน
		พระบรมราชูปถัมภ์		
2541-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา		
2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด
2544-ปัจจุบัน - กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ		
2545-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิอิศรางกูร
2549-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สิน
		ส่วนพระมหากษัตริย์		
2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
2550-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
		(มหาชน)		
2555-ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559-ปัจจุบัน - เลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง

2530-2559
2551-2559

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
		 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ
(ปี)

266

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
- B.A. (Natural Sciences and Economics),
University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
- M.A. (Natural Sciences and Economics),
University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
- M.A. (Economic Development), Williams
College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial
Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation and Execution of
Strategy สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)
71

-

ไม่มี

รายงานประจ� ำปี 2559

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
2549-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
		 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
		วิกรมพระบรมราชชนก
2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ
		 บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
2555-ปัจจุบัน - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
		ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2556-ปัจจุบัน - กรรมการและเหรัญญิก สภากาชาดไทย
2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิสังคมสุขใจ
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
		(ประเทศไทย)
2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2554-2556
		กรรมการบริษัทไทย
2554-2556
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน
		บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
2546-2557
- กรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
2556-2557
- กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการและ
		 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551-2559
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกิจกรรม
		เพื่อสังคม
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

267

64

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		 กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
		 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน - นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี ในคณะกรรมการ
		ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการ
		 ทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
2557-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ำกับดูแลกิจการและ
		 นโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2558-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง
		บริษทั ทีม่ กี ารวางแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทุจริต
2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ�ำ
		 มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการบริหาร
2551-2555
		 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จ�ำกัด
2554-2557
- อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี
		ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554-2557
- ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการ
		 สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556-2557
- คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG
		 Scorecard สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
		บริษัทไทย
2556-2558
- กรรมการอิสระ บริษทั น�ำ่ เฮงคอนกรีต (1992) จ�ำกัด
- อนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2557-2558
		 และประเด็นอืน่ ด้านเศรษฐกิจ สภาปฏิรปู แห่งชาติ
- นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์
2555-2559
		 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
2556-2559
		 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Management Program, Ivey
School of Business University of
Western Ontario ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services Firms,
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)
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ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

77

อายุ
(ปี)
- B.Sc. (Business Administration),
Indiana University Bloomington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

รายงานประจ� ำปี 2559

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวุติ จ�ำกัด
2538-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิถันยรักษ์ใน พระบรมราชูปถัมภ์
		สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
		ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวุตะยายุ จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
		หลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ
2553-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทอง
		หลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ
2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิรากแก้ว
2554-ปัจจุบัน - ทีป่ รึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
2555-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
		พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2557-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
2558-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียม
		ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
2559-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา มูลนิธิแพทย์อาสา
		สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2557
- กรรมการ Japan-American Institute of
		 Management Science (Hawaii, U.S.A.)
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
2515-2558
		ในพระบรมราชูปถัมภ์
2535-2558
- กรรมการ มูลนิธิขาเทียม
		ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2544-2558
- ประธานกรรมการ
		มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพและ
		 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา
2550-2558
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2545-2559
- กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
2528-2559
- กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสา
		สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

6. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
- กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. (Finance), West Virginia
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (Finance), University of
Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน - กรรมการด�ำเนินงาน
		 มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน - ทีป่ รึกษา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		กองทุนประกันสังคม
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ สภาวิทยาลัยเซ้าท์อีสท์ บางกอก
2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
		การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
		 บริษัท โทเทิล อินตัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษทั ส�ำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2554-2555 - กรรมการ Asia-Pacific Advisory Council
2553-2556 - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2556 - กรรมการ Global Foundation for Management Education
2556-2558 - อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์
		 และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-2559 - กรรมการ มูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงพิจติ รจิราภา เทวกุล
2553-2559 - ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
2556-2559 - อนุกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงาน
		 ทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ
(ปี)

270

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

71

62

8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

9. นายเกริก วณิกกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ*

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
		 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานบริหารและ
		 พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
2552-2557
		ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2555-2558
- ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557-2558
2557-2558
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงาน
		คณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2558-2559
		 บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
		 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

* นายเกริก วณิกกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

- นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) 0.00%
ไม่มี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- 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 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Course สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Improving the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ประธานกรรมการ
2547-2558
		 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- A.B. (Magna Cum Laude) in Economics,
ไม่มี
Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Finance), Harvard Graduate
School of Business Administration
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

อายุ
(ปี)
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- B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial
College, University of London
ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial
College, University of London
ประเทศอังกฤษ
- Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

63

-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

* ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
2548-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
		ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		สยามบรมราชกุมารี
2559-ปัจจุบัน - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ
		กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ�ำ
		 มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2559-ปัจจุบัน - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
2553-2559
		และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ*

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

อายุ
(ปี)
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รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- LL.M., University of Pennsylvania Law
School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Director Certification Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Executive Director Course สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)

อายุ
(ปี)
58

-

ไม่มี

รายงานประจ� ำปี 2559

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สาราสินี จ�ำกัด
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยักษา จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
		 บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ Frasers Centrepoint Limited
		ประเทศสิงคโปร์
2557-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน - กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
		(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2556
- กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2556
- กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์
		 เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิง้ จ�ำกัด
2539-2557
2539-2557
- ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์
		 และเพียงพนอ จ�ำกัด (ชือ่ เดิม บริษทั ไวท์ แอนด์
		 เคส (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
2549-2557
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2557
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2557
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557
- กรรมการอิสระ Frasers and Neave Limited
		ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		และบรรษัทภิบาล
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45

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
		รัฐวิสาหกิจ
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2553-2555
- อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
		ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555-2557
- รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2557-2558
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
		ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 		

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
ไม่มี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Economics / Policy Economics),
University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (Economics / Macroeconomics
and International Finance), Claremont
Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Financial Statements for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Role of the Nomination & Governance
Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		และบรรษัทภิบาล

อายุ
(ปี)
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ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

61

อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

รายงานประจ� ำปี 2559

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
		(มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
		พัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
		(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2549-2558
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2547-2559
- ประธานกรรมการ บริษัท กฎหมายเอสซี จ�ำกัด
2558-2559
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
		 จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
ไม่มี
ไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S. (Engineering), Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S. (Management), Georgia Institute
of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP),
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

13. นายกานต์ ตระกูลฮุน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

275

57

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A., Angelo State University, Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
		(มหาชน)
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ปิน่ ทองอินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน - อธิบดี กรมธนารักษ์
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์
		จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2555
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2555-2557
- รองปลัด กระทรวงการคลัง
2555-2558
- ประธานกรรมการ
		 บริษทั เหมืองแร่โปแตซอาเซีย่ น จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2559
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2559
- กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและ
		 ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ
(ปี)
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ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

69

อายุ
(ปี)
- B.B.A. (Business), University of
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program
(AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.00%

ไม่มี

49

รายงานประจ� ำปี 2559

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
ไม่มี
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรมระดับสูง
ส�ำนักกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2558
- ประธานกรรมการ
		 บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2552-2558
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ
		 การลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2558
- รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม
2557-2558
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
		(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2558-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ และประธานที่ปรึกษา
		 คณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2546-2555
- กรรมการที่ปรึกษา MasterCard International
		 (Asia Pacific Region)
2550-2558
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาค
		 โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2550-2558
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้
		 โลหิต สภากาชาดไทย
2552-2558
- กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2555-2559
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
		มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2540 - 2559 - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน
		 สายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
		(มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ไม่มี
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA in Accounting, University of Illinois,
Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยา
การตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการค้า
- Role of the Nomination and
Governance Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Role of Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

17. นางกิตติยา โตธนะเกษม
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Financial Officer

58

อายุ
(ปี)
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ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

64

อายุ
(ปี)
- Old Swan Technical College
ประเทศอังกฤษ
- Anfield Comprehensive
ประเทศอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

55

รายงานประจ� ำปี 2559

- Bachelor of Finance, San Francisco
ไม่มี
State University ประเทศอเมริกา
- MBA in Financial and International
Business, University of Chicago
ประเทศอเมริกา
- Director Certification Program,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- CFA, CFA Institute
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

19. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Risk Officer

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- General Manager & Chief Investment Officer, AIA

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
		 กองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการลงทุน
		 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด

2542 - 2558

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2553 -2559 - Executive Vice President, Operations and Program
		 Delivery, ANZ Bank

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

18. นายโคลิน ริชาร์ด ดินน์
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Technology Officer

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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58

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.B.A., Ohio University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลั ก สู ต รการป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2007)
- International Management Program,
MIT Sloan Management

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.00%

ไม่มี

51

- Diploma of Economics, Rheinische
ไม่มี
Friederich Wilhelms 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 ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

21. นายเย็น ลอทเนอร์
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Strategic Officer

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2551 - 2555 - Director (Senior Partner), Financial Services
		 Sector, McKinsey & Company
2555 - 2558 - Senior Partner and Managing Director,
		 The Boston Consulting Group

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
		 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รัตนาคอร์ท จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
		 บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ค�ำเที่ยงพัฒนา จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สารภีกสิกรรม จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
		ธนาคารไทยพาณิชย์

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2553
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษ
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

20. นายศรัณย์ทร ชุติมา
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

อายุ
(ปี)

280

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2548 - 2557 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
		สายงานก�ำกับและบริหารงานกฎหมาย
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

รายงานประจ� ำปี 2559

* คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท สนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท”

22. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง*
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Legal and Control Officer

54

อายุ
(ปี)

ไม่มี
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M. in International Banking Law,
Boston University, USA (Scholarship),
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Thai Listed Companies Association,
Corporate Secretary Development
Program
- Public Director Institute
(PDI), Corporate Governance for
Directors and Senior Executives of State
Enterprises and Public Organizations
- หลักสูตร Financial Institution Governance
Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- The Securities and Exchange Commission,
Compliance Knowledge for Head of
Compliance
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง วิทยาลัยการยุคธิ รรม
ทางปกครอง (บยป.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง วิทยาลัยการยุตธิ รรม (บยส.)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

281

ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2554
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 บริษัท พีเค การ์เมนท์ จ�ำกัด
2555 - 2556 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		(สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง)
		 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ�ำกัด(มหาชน)
2556 - 2558 - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จ�ำกัด
2558 - 2559 - ที่ปรึกษาอาวุโส Digital Venture
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- MBA Finance and Strategy Kellogg
School of Management, Northwestern
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Stanford Executive Program, Stanford
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-

ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

47

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2550 - 2554 - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
		 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด(มหาชน)

-

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

24. นายวรวัจน์ สุวคนธ์
- รองผู้จัดการใหญ่
		 Chief People Officer

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA Washington State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)
- หลักสูตรผู้น�ำยุคใหม่ในระบบ
ประชาธิปไตย สถาบัน
พระปกเกล้า

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด

47

23. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
- รักษาการ
		 Chief Marketing Officer

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

อายุ
(ปี)

282

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

43

25. นายอารักษ์ สุธีวงศ์
- รองผู้จัดการใหญ่
		 Chief Strategy Officer

- Bachelor of Science in Electrical
& Computer Engineering, Carnegie
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science in Electrical &
Computer Engineering, Carnegie
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph. D. in Electrical Engineering,
Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program,
Wharton School, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Top Executive Program in Commerce
and Trade, Commerce Academy

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

รายงานประจ� ำปี 2559

2549 - 2553

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

อายุ
(ปี)

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

283

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- Engagement Manager, Mckinsey & Company

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

284

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2543 - 2551 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ
		 บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
		 จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		 บมจ. ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ (กรุ๊ป)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
ไม่มี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.),
University College London
ภายใต้ทุนรัฐบาลอังกฤษ
- Company Secretary Program
Thai Institute of Directors
- Director Certification Program
Thai Institute of Directors
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.)
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

53

2. นายนพดล มังกรชัย
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		ผู้บริหารสูงสุดก�ำกับและ
		ควบคุม

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Financial Executive Development
Program (FINEX) สมาคมสถาบัน
การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- Advanced Management Program,
Wharton School, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ		

51

อายุ
(ปี)

1. นายเกรียง วงศ์หนองเตย
- รองผู้จัดการใหญ่
		ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายละเอียดการเป็นกรรมการในบริษัทต่าง ๆ ของผู้บริหารของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1		 นายศรัณย์ทร ชุติมา
กรรมการ
			รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ
			 ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
กรรมการ
					
				
กรรมการ
				
ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ
				
กรรมการ
				
กรรมการ
				
กรรมการ
				
ประธานคณะกรรมการ

ชื่อบริษัท
บจ. นันทวัน แมเนจเมนท์
บจ. นันทวัน
บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
บจ. พรีมัส (ประเทศไทย)
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
บจ. ค�ำเที่ยงพัฒนา
บจ. รัตนาคอร์ท
บจ. สารภีกสิกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

		2 นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
			รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 		
และขนาดย่อม
			 Chief Financial Officer						
		3 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
กรรมการ
			รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายสาขา		
4		
			
			
			
			

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
กรรมการ
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
กรรมการ
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
Wealth Segment ผู้บริหารสูงสุด
กรรมการ
บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส
Wealth Products และผู้บริหารสูงสุด
Retail Banking Solutions			

		5 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
			รองผู้จัดการใหญ่
			 ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ
				
				

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช�ำระบัญชี
ประธาน

บลจ. ไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บมจ. ส.อ.ก.
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม

		6 นายเกรียง วงศ์หนองเตย
ผู้ช�ำระบัญชี
บจ. สยามมัลติมีเดีย
			รองผู้จัดการใหญ่			
			ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
7		 Dr. Ellen Nora Ryan
กรรมการ
			 ผู้บริหารสูงสุด Group Risk Strategy 		

บลจ. ไทยพาณิชย์

		8 นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
			รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการ
			ป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน 		

บมจ. ทีโอที
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ล�ำดับ

ชื่อกรรมการ

รายงานประจ� ำปี 2559

		9 นายกมัลกาลต์ อิชวาอาล อากาวาล
			รองผู้จัดการใหญ่ 	
			ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจต่างประเทศ
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ต�ำแหน่ง
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการช�ำระบัญชี
กรรมการ

ชื่อบริษัท
ASEAN Finance Corporation Ltd.
ธนาคารวีนาสยาม
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์

10 นางสาววรดา ตั้งสืบกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
			รองผู้จัดการใหญ่
			 Investment Banking Coverage 		

บล. ไทยพาณิชย์

11 นายกิรดิศ อารมย์ดี
กรรมการ
			รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 		

บจ. สายเมฆ

12 นายวศิน ไสยวรรณ
กรรมการอิสระ
		 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			 Commercial Banking Solutions 		

บลจ. ไทยพาณิชย์

13 นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
กรรมการอิสระ
			รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			วาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน 		

บล. ไทยพาณิชย์

14 นางภิมลภา สันติโชค
กรรมการ
			รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			 Multi-Corporate Segment 		

บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น

15 นายอารักษ์ สุธีวงศ์
กรรมการ
			 รองผู้จัดการใหญ่ Chief Strategy Officer 		

บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส

16 นางสาวศรัณยา เวชากุล
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			 Financial Planning and Analysis

บลจ. ไทยพาณิชย์
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

17 นายรังสิ วงษ์กิจบัญชา
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
			 Corporate Segment - MNC 		

บจ. ยู ดี ดรักสโตร์ (2001)

18 นายสมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
			สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค 		

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

19 นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน 		

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์

ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

20 นายอรรถพงศ์ พรธิติ
กรรมการ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Investment Banking 2 		

บจ. พรีเที่ยมแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตรท์

21 นายเอกพล อภินันทร์
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานคดี
				
				

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บจ. มหิศร
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บจ. สยามพิธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

22 นายไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง 		

บจ. สยามพิธิวัฒน์

23 นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
			 Multi-Corporate Segment 5 		

บจ. คุโมะ บิสซิเนส เซอร์วิส

24 นายอารภัฏ สังขรัตน์
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
			 Retail Segment Strategy 		

บจ. ซานฟรานซิสโก แอนด์ โค

25 นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			ผู้บริหารสายลูกค้าธนบดีธนกิจ 		

บจ. เดอะเครสเซนต์

26 นางวิรัสนา บุญญาสัย
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			 ผู้บริหารสายธุรกิจพิเศษ Corporate Account 		

บจ. บริหารสินทรัพย์รัชโยธิน

27 นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			 ผู้บริหารสูงสุด Corporate Office 	

บจ. เกลอแก้วก่อกิจ
บจ. กระบี่เงินฟู๊ดส์

กรรมการ
กรรมการ

28 นางสาววิภาศิริ ฉันทานุมัติ 	
กรรมการ
			ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			 ผู้บริหารสาย Corporate Segment - Thai 2 		
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บจ. วี พี โปรเฟสชั่นนั่ล

หมายเหตุ ผู้บริหารของธนาคารตามตารางข้างต้นไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ธนาคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายอานันท์ ปันยารชุน										
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา											
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม									 X		
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล													
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย													
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์													
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม													
นายเอกกมล คีรีวัฒน์													
นายประสัณห์ เชื้อพานิช													
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ									//				
นายเกริก วณิกกุล
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล												
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ													
นายทวีศักดิ์ กออนันตกุล													
นายกานต์ ตระกูลฮุน														
นายอาทิตย์ นันทวิทยา							X							
นายศรัณย์ทร ชุติมา		X												
นางกิตติยา โตธนะเกษม														
นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง 														
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์							
// X //				
Mr. Jens Lottner														
Mr. Colin Dinn														
นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
//

หมายเหตุ :		 X = ประธานกรรมการ // = กรรมการ						
(1)
		 / = ผู้ช�ำระบัญชี
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี		
				

บริษัท นันทวัน จำ�กัด			

บริษัท นวุติ จำ�กัด

บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท ส.อ.ก. จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำ�กัด (1)

บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำ�กัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท มหิศร จำ�กัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำ�กัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำ�กัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำ�กัด

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำ�กัด
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รายชื่อบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท ส.อ.ก จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำ�กัด (1)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำ�กัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท มหิศร จำ�กัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำ�กัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำ�กัด

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม									X		
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ									//			
นายวีระชัย ตันติกุล									//			
นายอาทิตย์ นันทวิทยา							X				
นายศรัณย์ทร ชุติมา		X						
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ 							//
X
//		
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์			
X
X
X 			
//			
/
/
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง									//			
Mr. Kamalkant Agarwal
//						
Dr. Ellen Nora Ryan						
//		
//				
นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์						X						
นางสาววรดา ตั้งสืบกุล						//			
นายวศิน ไสยวรรณ						//				
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์								//				
นายอารักษ์ สุธีวงศ์							//					
นายณรงค์ ศรีจักรินทร์			 //				//		//			
นางสาวศรัณยา เวชากุล			//					//			
นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
//					//			
นายเอกพล อภินันทร			// //
//					 /
/
/
นางวิรัสนา บุญญาสัย		//				
นายชลิตติ เนื่องจ�ำนงค์						//		//				
นายณัฐวุฒิ พันธุ์ภักดี					 //			
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำ�กัด

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำ�กัด

รายชื่อบริษัทย่อย
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท ส.อ.ก จำ�กัด (มหาชน) (1)

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำ�กัด (1)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำ�กัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

บริษัท มหิศร จำ�กัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำ�กัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำ�กัด

รายชื่อกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำ�กัด

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำ�กัด
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รายชื่อบริษัทย่อย

นายสมภพ อมรรัตนศักดิ์		//		//						 /		
นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
//							
นายเสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา										/		
นายธีรพล ตันสัจจา				//
//					
นางสาวดารากร พิพัฒนกุล				//				
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
X							
นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
//							
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
//							
นายมนตรี โชติกประคัลภ์											/		
นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา									//			
นายธนา เธียรอัจฉริยะ							//		
นายธีรเมศร์ ศศิรวีโรจน์												/
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร							//		
นายอุทิศ ธรรมวาทิน									//			
นายสมิทธ์ พนมยงค์								//				
หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่					//		
นางพาจนา รุจิเรข
//							
นางสาวพัชรินทร์ สุงสุวรรณ 			
//					
นางศศิธร เชาว์ไว				//								

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
/ = ผู้ช�ำระบัญชี

// = กรรมการ
= หยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท, อยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

(1)

รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนหุน้ จ�ำนวนหุน้ รวม เปลีย่ นแปลง
เพิม่ /(ลดลง)
ทีถ่ อื โดย ทีถ่ อื
กรรมการ/ โดยผู้
ผูบ้ ริหาร เกีย่ วข้อง*

58,127 402,966 461,093

58,127 402,966 461,093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,480

50,480

-

50,480

50,480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ณ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวนหุน้ จ�ำนวนหุน้ รวม
ทีถ่ อื โดย ทีถ่ อื
กรรมการ/ โดยผู้
ผูบ้ ริหาร เกีย่ วข้อง*
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14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
17. นายศรัณย์ทร ชุติมา
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
18. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Legal and Control Officer
19. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer
20. นายเย็น ล็อทเนอร์
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Transformation Officer
21. นายคอลิน ริชาร์ด ดินน์
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Technology Officer
22. นางกิตติยา โตธนะเกษม
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Financial Officer

ณ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวนหุน้ จ�ำนวนหุน้ รวม
ทีถ่ อื โดย ทีถ่ อื
กรรมการ/ โดยผู้
ผูบ้ ริหาร เกีย่ วข้อง*

ณ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนหุน้ จ�ำนวนหุน้ รวม เปลีย่ นแปลง
เพิม่ /(ลดลง)
ทีถ่ อื โดย ทีถ่ อื
กรรมการ/ โดยผู้
ผูบ้ ริหาร เกีย่ วข้อง*

-

-

-

-

-

-

-

53,000

-

53,000

53,000

-

53,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,040

4,310

5,350

1,040

4,310

5,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ * ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร หมายถึง
(1)		คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
(2) 		นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และ (1) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
(3) 		นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
		 ทั้งหมดของนิติบุคคล
(4) 		นติ บิ คุ คลทีม่ บี คุ คลตาม (3) เป็นผูถ้ อื หุน้ ต่อไปเป็นทอด ๆ เริม่ จากผูถ้ อื หุน้ ในนิตบิ คุ คลตาม (3) และแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของ
		จ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว

เครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ

ณ 31 ธันวาคม 2559				

ส�ำนักงานเขตพื้นที่		
ส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ		
524 แห่ง
646 แห่ง

ส�ำนักงานสาขาต่างประเทศ		
1 ธนาคาร
ธนาคารในเครือ
ส�ำนักงานผู้แทน		
ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดกลาง		
ส�ำนักงานธุรกิจ: ธุรกิจขนาดย่อม		
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ		
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
กรุงเทพฯ
แหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

5 แห่ง
4 สาขา
2 แห่ง
42 แห่ง
37 แห่ง
47 แห่ง
109 แห่ง

56 แห่ง
53 แห่ง

รายงานประจ� ำปี 2559

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด

46 แห่ง
1,170 แห่ง
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เครื่องเอทีเอ็ม		
9,745 เครื่อง
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด

2,835 เครื่อง
6,910 เครื่อง

สาขาต่างประเทศ

สาขาฮ่องกง
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:
E-Mail:

นายธีรพันธ์ นันทพลพัฒน์
Suite 3209, 32/F, Jardine House,
1 Connaught Place, Central, Hong Kong
+852-2524-4085
+852-2845-0293
SICOHKHH
theerapa@scb.co.th

สาขาสิงคโปร์
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:
E-Mail:

นางสาวธิรา นันทเมธา
61 Robinson Road #10-03,
Robinson Centre, Singapore 068893
+65-6536-4338
+65-6536-4728
SICOSGSG
thira.nuntametha@scb.co.th

รายงานประจ� ำปี 2559
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สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ผู้จัดการสาขา:
นายกนก สกุลคู
ที่อยู่:
117 Lanexang-Samsenthai Road,
		
Ban Sisaket, Muang Chanthaburi,
		
Vientiane, Lao People
+856-21-213-501
โทรศัพท์:
โทรสาร:
+856-21-213-502
Swift:
SICOLALA
E-Mail:
kanok@scb.co.th

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาเสียมเรียบ
ผู้จัดการสาขา:
นายสุริยะ เติมเลิศมนัสวงษ์
ที่อยู่:
No. 130 Sivatha Road, Mondol 1,
		
Sangkat Svay Dangkum,
		
Siem Reap District,
		
Siem Reap Province
โทรศัพท์:
+855-63-964-392
โทรสาร:
+855-63-380-154
E-Mail:
suriyah@ccb.com.kh

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:
E-Mail:

Ms. Chau Man Lai
P.O. Box 705 George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
+852-2524-4085
+852-2845-0293
SICOKYKY
wendy.chau@scb.co.th

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาสีหนุวิลล์
ผู้จัดการสาขา:
Mr. Sophy Nuon
ที่อยู่:
242 Ekareach Street, Sangkat 2,
		
Khan Mittapeab, Sahanouville Province
โทรศัพท์:
+855-34-934-777
โทรสาร:
+855-34-934-999
E-Mail 	
sophy.nuon@ccb.com.kh

สาขานครโฮจิมินห์
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:
		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:
E-Mail:

นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์
Room 605-609, floor 6, Kumho Asiana
Plaza, Saigon, 39 Le Duan Street , District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
+848-6285-6600
+848-3822-6550
SICOVNVX
saranya.skontanarak@scb.co.th

ธนาคารในเครือ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ - พนมเปญ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป: นางพาจนา รุจิเรข
ที่อยู่:		 26 Monivong Road, Sangkat Phsar Thmei 2,
			 Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์:		 +855-23-213-601,+855-23-213-602
โทรสาร:		+855-23-426-116
Swift:		SICOKHPP
E-Mail:		pachana.rujirek@scb.co.th
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาพระตะบอง
ผู้จัดการสาขา:
Mr. Chhin Chou
ที่อยู่:
116/117 20 Ausapher Village, Svay Por,
		
Battambang
โทรศัพท์:
+855-53-953-313 to 5
โทรสาร:
+855-53-952-266
E-Mail:
chhin.chou@ccb.com.kh

ส�ำนักงานผู้แทน

ส�ำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง
หัวหน้าส�ำนักงานผู้แทน: นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
ที่อยู่:
Room# 1565, 15F China World Tower 3,
		
No.1 Jianguomenwai Ave., Chaoyang
		
District, Beijing 100004, P.R. China
โทรศัพท์:
+86-10-5737-2681
E-Mail:
tatchapong.thamputthipong@scb.co.th
ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

หัวหน้าส�ำนักงานผู้แทน:
ที่อยู่:
		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
E-Mail:

นางสาววิทิตา ถิระพร
17/A Kabar Aye Pagoda Road,
Golden Valley Ward II, Bahan Township,
Yangon, Myanmar
+95-1-540-229
+95-1-543-667
vitita.theeraporn@scb.co.th

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียน
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9476

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
		

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
		

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 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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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000102
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536
โทรศัพท์
0-2544-1000
โทรสาร
0-2937-7721
www.scb.co.th
Website
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
0-2777-7777
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
0-2722-2222
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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

ผู้สอบบัญชี
นายวินิจ ศิลามงคล
หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

สรุปต�ำแหน่งรายการที่ก�ำหนดตามแบบ 56-2

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า

12, 34-35, 40-44

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

38-49

3. ปัจจัยความเสี่ยง

52-62

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

262-263, 295-296

5. ผู้ถือหุ้น

258-261

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

260-261

7. โครงสร้างการจัดการ

34-35, 79-95

8. การก�ำกับดูแลกิจการ

65-95

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน
12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

อ้างถึงรายงานความยั่งยืน
69-70, 72-74, 99-101
71-72
120-121, 127-139
102-117
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