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นับจากปี 2557 น้ีไป ด้วยความเป็นผู้นำาในระดับสากล การบริหาร
จัดการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และฐานะการเงินที่มั่นคง
ของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จึงควรมั่นใจได้ว่าผลการ
ดำาเนินงานของกรุงศรีจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าสภาพแวดล้อมใน
การดำาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง หรือกรณีภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและหรือต่างประเทศที่อาจไม่เอื้ออำานวย

ด้วยความมั่นใจในจุดแข็งของ MUFG ที่เข้ามาผสานกับ
กรุงศรี โดยเฉพาะในเรื่องสำาคัญเช่น เครือข่ายธุรกิจในระดับ
โลก ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนค่านิยมองค์กรใน
การให้ความสำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก วัฒนธรรมการทำางาน
อย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
หลักบรรษัทภิบาล รวมถึงกลุ่มลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่  
ภายหลังจากโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 
จำากัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคารตามนโยบายสถาบันการเงิน 
1 รูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจะเป็นพลังสำาคัญให้
กรุงศรีไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และมีความพร้อมใน
การเริ่มศักราชใหม่สู่ความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอมอบความปรารถนาดีและขอต้อนรับกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ/  
ธนาคารแห่งโตเกียว- มิตซูบิชิ เพื่อเริ่มศักราชใหม่ของความสำาเร็จ
ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรุงศรีก้าวต่อๆ ไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่าน 
ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่และ
ผลักดันให้เกิดความสำาเร็จได้ตลอดเส้นทางอันสำาคัญทั้งที่ผ่านมา
และต่อไปในอนาคต

สารจากประธานกรรมการ

ณ จุดนี้ กรุงศรีมีประวัติการดำาเนินงานที่ดีเยี่ยม มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง มีทีมบริหารที่มีความสามารถ มีความเป็นเลิศ
ด้านนวัตกรรม ตลอดจนได้รับรางวัลมากมายหลายสาขา
ทั้งทางด้านวิชาชีพและจากต่างประเทศ 

เรามีความพร้อมในทุกด้านที่จะพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสม
ที่สุด เราจึงเล็งไปท่ีธนาคารแห่งโตเกียว–มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 
ซึ่งเป็นสมาชิกหลักของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 
(MUFG) แต่มีเพียงประเด็นเดียวที่กลุ่มรัตนรักษ์ต้องขบคิด
ก็คือกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารโดย
สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ที่จะเปิดทางให้ธนาคาร 
แห่งโตเกียว- มิตซูบิชิถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และกลายเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่สุดที่มีอำานาจในการบริหารกรุงศรี

กลุ่มรัตนรักษ์สามารถปฎิเสธความต้องการของธนาคาร
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ท่ีจะเข้าทำาคำาเสนอซ้ือหุ้นสามัญโดยสมัครใจ
และเลือกพันธมิตรรายอื่นที่พอใจจะเข้าซื้อหุ้นในส่วนของ จีอี 
แคปปิตอล คือเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น แต่หลังจากการพิจารณา
วิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์ในระยะยาวต่อธนาคาร 
สรุปได้ว่าการมีธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
อำานาจในการบริหารเพียงผู้เดียวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคารในอนาคต ดังนั้น กลุ่มรัตนรักษ์จึงยอมเสียสละลดฐานะ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่ และสนับสนุนธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ
ในกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญโดยสมัครใจ โดย
กลุ่มรัตนรักษ์ไม่ได้ขายหุ้นแม้แต่หุ้นเดียว และยินดีที่จะเป็นเพียง
ผู้ถือหุ้นกลุ่มรองที่มีความสำาคัญและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
และการเติบโตของกรุงศรีในระยะยาว

การเข้ามาถือหุ้นของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิในกรุงศรี 
จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในอาเซียน ทั้งนี้ 
ในบรรดาบริษัทในเครือของ MUFG การลงทุนในกรุงศรีผ่าน
บริษัทลูกของ MUFG คือธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ เป็น
การลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นการลงทุน
สูงอันดับสองทั่วโลก โดยเป็นรองจาก UnionBanCal 
Corporation ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี  2556 นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญสำาหรับโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กรุงศรี) เมื่อมองย้อนหลังใน
ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา บนเส้นทางที่เปี่ยมด้วยความฝัน วิสัยทัศน์ 
และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสถานะและเสริมสร้าง
กรุงศรีให้คงเป็นสถาบันการเงินชั้นนำาตลอดทาง เส้นทางนี้ไม่ได้
ผ่านมาโดยง่าย ไม่ใช่เส้นทางที่ประปรายด้วยแผ่นทอง แต่
กรุงศรีสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความเสียสละ ความอดทน 
และความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งท้ายสุดได้ผลลัพธ์คือ
ความสำาเร็จตามเป้าหมาย ความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจโดยทีม
มืออาชีพที่มีความซื่อตรงต่อภารกิจได้มอบให้อย่างมีศักดิ์ศรี 

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของกรุงศรีเริ่มขึ้นหลังวิกฤต
การเงินเอเชียในปี 2540 ซึ่งเราต้องประสบความยากลำาบากจาก 
วิกฤตต้มยำากุ้งในขณะนั้นทำาให้กรุงศรีต้องตัดสินใจคร้ังสำาคัญว่า
จะรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือระดมเงินทุนเอง 
กลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำานาจในการบริหารได้เลือก
ภารกิจที่ท้าทาย ด้วยความมั่นใจในความสามารถของผู้บริหาร
และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะรักษาธนาคารไว้ให้ได้ 

ในการดำารงไว้ซึ่งความเพียงพอของเงินกองทุน กลุ่มรัตนรักษ์ได้
ปรับโครงสร้างทรัพยากรของกลุ่มใหม่เพื่อรองรับภารกิจที่สำาคัญนี้ 
ซึ่งในที่สุดก็ได้ประสบความสำาเร็จ โดยสามารถก้าวข้ามลิขิต
ทีเ่ลวร้ายไปได้ อย่างไรก็ดี ฐานะการเงินของกรุงศรียังคงเปราะบาง 
และไม่สามารถเติบโตได้เทียบเท่ากับสถาบันการเงินในระดับเดียวกัน 

จึงมีความจำาเป็นต้องพิจารณาเรื่องโครงสร้างเงินทุน เพื่อให้
ธนาคารเติบโตต่อไปได้ ไม่ด้อยกว่าสถาบันการเงินอื่น 

บทที่สองของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกรุงศรีจึงได้เริ่มขึ้น
เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกรุงศรีได้คิดแผนการที่จะทำาให้
ธนาคารสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเพื่อสร้างผลกำาไรและ
เงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกลุ่มรัตนรักษ์สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา การเปิดรับสถาบันการเงินที่ต้อง
การร่วมเป็นพันธมิตรในการถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ในธนาคารจึงเริ่มขึ้น
อย่างสร้างสรรค์

บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นหนึ่งใน
รายชื่อพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์ด้วยความเข้มแข็งด้านธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และ
ทีมบริหารคุณภาพ จึงเป็นการผสานกำาลังกันกับกรุงศรีอย่าง
ลงตัว ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งและ
ราคาหุ้นที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ระยะเวลา 7 ปีแห่งความสำาเร็จของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
ได้สิ้นสุดลงเมื่อ จีอี แคปปิตอล ได้ทบทวนนโยบายการลงทุน
และตัดสินใจขายสินทรัพย์บางส่วนออก ซึ่งรวมถึงการถือหุ้น
ในกรุงศรี กลุ่มรัตนรักษ์เข้าใจความจำาเป็นของ จีอี แคปปิตอล 
และสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว แม้ว่าจะต้องพิจารณาสรรหา
หุ้นส่วนใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วน
อย่างถาวรมากขึ้น
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เชิงกลยุทธ์รายใหม่ของธนาคาร ด้วยการถือครองหุ้นจำานวน
ร้อยละ 72 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด จึงเป็นโอกาสที่จะผนวกพลัง
ความเข้มแข็งของกรุงศรีกรุ๊ป ที่มีความเป็นผู้นำาด้านสินเชื่อ SME 
และสินเชื่อรายย่อย กับ BTMU ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขนาดใหญ่
และมีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลกในปีหน้านี้

เราย่างเข้าสู่ปี 2557 ด้วยความมั่นใจ  และความมุ่งมั่นที่จะได้
ต้อนรับผู้ถือหุ้นใหม่ และผสานรวมสินทรัพย์ ธุรกิจ และทีมงาน
ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ กับกรุงศรีกรุ๊ปในช่วงหลังของปี 2557
กรุงศรีและ BTMU  มีวัฒนธรรมองค์กรที่หยั่งลึกด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายการให้

สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ที่สนับสนุนพัฒนาการในระบบธนาคารพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ไทยต่อไป

ท้ายสุดนี้ เราขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุน
เราด้วยดี  และขอบคุณพนักงาน และผู้บริหารธนาคารที่เป็น
ส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมของเรา

เราจะเติบโตในปี 2557 และต่อไปในอนาคตด้วยความยั่งยืน   
ภายใต้ภารกิจ“ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย”

เจนิส แวน เอ็กเคอเรน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากปีแห่งรางวัลเกียรติยศ สู่อนาคตอันสดใส

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่กรุงศรีกรุ๊ปมีผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่ง 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวจากอุปสงค์ในประเทศที่แผ่วลง 
และความล่าช้าในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

2556 ยังเป็นปีแห่งเกียรติยศสำาหรับกรุงศรีกรุ๊ปซึ่งได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติหลากหลายจากองค์กรสาขาวิชาชีพที่มีชื่อเสียง
ต่างๆ สะท้อนถึงความยอมรับในความเป็นผู้นำาในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล  การให้บริการชั้นนำา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  ทั้งนี้  รางวัลสุดยอด
องค์กรที่น่าทำางานแห่งปี (Gallup Great Workplace Award) นับ
เป็นที่สุดของรางวัลอันทรงเกียรติที่กรุงศรีได้รับในปีนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงความทุ่มเทที่เรามีต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ
ที่สุดของเรา

กรุงศรีกรุ๊ปได้เริ่มศักราชใหม่ของพัฒนาการและการเติบโต  
ด้วยการมีผู้ถือหุ้นใหญ่เชิงกลยุทธ์รายใหม่คือ ธนาคาร
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด (The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd.- BTMU) ที่จะร่วมมือกันในพันธกิจทำา 
“เรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” สำาหรับลูกค้าของเรา เพื่อก้าวบันได
สู่ความสำาเร็จขั้นต่อไปสำาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ในปี 2556 กรุงศรีกรุ๊ปสามารถขยายธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ชะลอลง โดยมีสภาพคล่องที่เพียงพอและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี
ต่อเนื่อง

สินเชื่อขยายตัวในอัตราร้อยละ 13.7 ในขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.2 โดยการขยายตัวของสินเชื่อครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้า
รายย่อย  สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของธนาคารในการกระจาย
ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

กรุงศรีกรุ๊ปได้ต้ังสำารองพิเศษเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน  2.55 พันล้านบาท
ในเดือนมิถุนายน  เพื่อรองรับวัฎจักรภาวะเศรษฐกิจขาลง ทั้งนี้ 
จากการตั้งสำารองพิเศษดังกล่าว ทำาให้สัดส่วนเงินสำารองต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มสูงขึ้น

แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษในเดือนมิถุนายน 
แต่ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวดีขึ้น และ
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก ทำาให้กรุงศรีมี
กำาไรสุทธิ 12.0 พันล้านบาท

รางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำางานแห่งปี 2556” (2013 Gallup 
Great Workplace Award) ที่กรุงศรีกรุ๊ปได้รับในปี 2556 ถือเป็น
เกียรติยศที่สำาคัญจากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ผลงานชั้นนำาของโลก  กรุงศรีกรุ๊ปเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในไทย 
จาก 32 องค์กรทั่วโลกที่ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำางาน
แห่งปี”  โดยรางวัลนี้ยกย่องสุดยอดองค์กรที่ผู้นำาตระหนักและ
ให้ความสำาคัญในเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงาน 
เราเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด  และจะยังคงเป็น
พลังที่สำาคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของเราอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รางวัลสำาคัญอื่นๆ ที่ได้รับในปี 2556 ประกอบด้วย กรุงศรี ออโต้ 
ได้รับการยกย่องในฐานะแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจ
ของผู้บริโภค (Superbrand)  รางวัลแห่งเกียรติยศในด้าน
บรรษัทภิบาล  ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านเงินตราต่างประเทศ และนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ 

ในปี 2556 ธนาคารเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรกที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติและรับประกาศนียบัตร เป็นบริษัทที่ผ่าน
การรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

เราภูมิใจที่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรก ที่มีความพร้อม
ตามพันธกิจของการเป็นสมาชิก CAC ทั้งในส่วนของหลักการใน
การดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดรูปแบบของโครงสร้างองค์กร 
ความรับผิดชอบโดยรวม ในการจัดให้มีกระบวนการต่างๆ ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

จากความสำาเร็จในการดำาเนินการตามกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อ
หุ้นสามัญของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ 
VTO) โดย BTMU ในช่วงปลายปี 2556 และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
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พันธกิจ
มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำาระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลก 
ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์
ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว พร้อม 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นกลุ่ม 
การเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

ค่านิยม
1.ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน  ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ
สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลัก
กฎหมาย และหลักจริยธรรม

2. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำา  ร่วมทำางานเป็นทีม ด้วยความคิด
และจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าและกรุงศรี 

3. ลูกค้าคือคนสำาคัญ  ให้ความสำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก  
จะเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อม
ตอบสนองด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

4. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  มุ่งมั่นด้วยจิตสำานึกในการสร้าง
ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด

5. ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  ตั้งใจทำาสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน โดย
เปิดรับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ใหม่ที่จะก่อประโยชน์
อันเป็นธรรมให้แก่ลูกค้าและกรุงศรี 

6. ก้าวสู่เวทีระดับโลก  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ
กลุ่มสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

จึงทำาให้เราสามารถยอมรับได้อย่างสนิทใจ เมื่อวัฒนธรรมที่ฝังลึก
ของกรุงศรีผสานพลังกับค่านิยมหลัก คือ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ทำาให้กรุงศรีเป็นผู้นำาในกลุ่มลูกค้า
และผลิตภัณฑ์การเงินในหลายประเภท  อีกทั้งได้รับการยอมรับ
จากแวดวงการเงิน และองค์กรสาขาวิชาชีพทั้งระดับประเทศและ
ระดับสากล  และในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการที่เข้ามา
รับหน้าท่ีใหม่ เราเช่ือว่าค่านิยมขององค์กรเหล่าน้ีเป็นแรงขับเคล่ือน
ที่สำาคัญในความผูกพันที่พนักงานมีต่อกรุงศรี 

ทั้งนี้ เราได้มีการเชื่อมต่อพันธกิจของเราให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของ MUFG/BTMU  ในฐานะสถาบันการเงินช้ันนำาของโลก รวมถึง
การเพิ่มอีกหนึ่งค่านิยมหลักองค์กรคือ ก้าวสู่เวทีระดับโลก 
วัฒนธรรมองค์กรและมาตรฐานค่านิยมเป็นรากฐานของความสำาเร็จ
และมีความสำาคัญยิ่งต่อความเป็นกรุงศรี ในการไปสู่จุดมุ่งหมาย
ตามภารกิจการนำาเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศระดับ
สากล ด้วยการรวมกำาลังกันและด้วยความแข็งแกร่งของ 
MUFG/BTMU

ความกลมกลืนที่แสดงให้เห็นจากภาพหน้าปกของรายงาน
ประจำาปีฉบับนี้ สะท้อนถึงการผสานพลังของทั้งสององค์กร 
ท่ีจะต่อยอดศักยภาพของเราในอนาคต โดยเราขอแสดงความช่ืนชม
ต่อความสำาเร็จของทีมงานปัจจุบันและประวัติศาสตร์อันน่า
ภาคภูมิใจของกรุงศรี

ด้วยความเชื่อมั่นในอนาคตที่สดใส กอปรกับความมุ่งมั่นต่อ
พันธสัญญาในการ “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย”  และทีมงาน
มืออาชีพที่เป็นหนึ่งเดียวของกรุงศรี เราพร้อมแล้วสำาหรับการ
เดินทางสู่ความสำาเร็จขั้นต่อไปของกรุงศรี ในการเป็นสถาบัน
การเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า 

นับเป็นเกียรติและด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเดินทาง
สู่ความสำาเร็จขั้นต่อไปของกรุงศรี

โนริอากิ โกโตะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ตั้งแต่ 2 มกราคม 2557)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สู่เวทีระดับโลก ด้วยสปิริตกรุงศรี และผู้นำาที่เป็นแบบอย่าง

และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นเลิศ 
พวกเราทั้งสี่คนได้เข้ามาร่วมในการเดินทางของกรุงศรีสู่การเป็น
สถาบันการเงินชั้นนำาในภูมิภาคที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ที่มุ่งมั่นให้
บริการทางการเงินที่สนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคม

เราจะต่อเติมและเสริมสร้างจากพื้นฐานทางการเงินและ
บรรษัทภิบาลท่ีม่ันคงของกรุงศรี ซ่ึงเม่ือผนวกรวมกับความแข็งแกร่ง
และหลากหลายของผลิตภัณฑ์ระดับสากล เครือข่ายที่ครอบคลุม
ไปทั่วโลก และความเชื่อมโยงกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของ 
MUFG/BTMU แล้ว จะทำาให้เราเป็นทีมที่น่าเกรงขามมาก

สู่จุดหมายนี้ เราจะร่วมปกป้องวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
ของกรุงศรี นั่นคือ ลูกค้าคือคนสำาคัญ  รวมถึงรักษาความเป็นเลิศ
ในด้านความซ่ือสัตย์ การทำางานร่วมกันเป็นทีม และความภาคภูมิใจ
ในองค์กรของเรา ซึ่งเป็นค่านิยมที่ช่วยให้กรุงศรีกลายเป็นสถาบัน
การเงินที่ได้รับการยอมรับนับถือและมีชื่อเสียงอย่างที่เป็นอยู่ใน
วันนี้  อีกทั้งเป็นค่านิยมที่เชื่อมต่อกับค่านิยมของ MUFG/BTMU 

คณะกรรมการใหม่ทั้ง  4 ท่าน รวมถึงผมซึ่งมาจากธนาคาร
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด  (BTMU) บริษัทในเครือของ
กลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่พวกเราได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวกรุงศรี 
ด้วยความยินดีและภูมิใจรวมทั้งความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังรอเรา
อยู่ข้างหน้า

ในวันนี้ กรุงศรีเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและทันสมัย 
ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม โดดเด่น และการบริหารงานแบบ
มืออาชีพที่รอบคอบด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ทำาให้เราสามารถมองย้อนกลับ
ไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย”  เป็น
ปรัชญาการทำางานที่โดนใจในยุคที่ชีวิตมีแต่ความซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอน  ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ผมและคณะกรรมการ
ใหม่จะสานต่อด้วยความมุ่งมั่น  พวกเราจะเป็นผู้นำาที่เป็นแบบ
อย่าง และแบ่งปันประสบการณ์ ในแนวทางปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล การบริหารความเสี่ยง
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องค์กรของเรา

กลุ่มงานธุรกิจ
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกรรมการเงิน
• กลุ่มงานเครือข่ายการขาย
• กลุ่มงานบริหารการเงิน

กลุ่มงานธุรกิจ

• กลุ่มงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

• กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

กลุ่มงานสนับสนุน

• กลุ่มงานปฎิบัติการ

• กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กลุ่มงานตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กลุ่มงานสนับสนุน
• กลุ่มงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
• กลุ่มงานการเงิน
• กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
• กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
• กลุ่มงานปฏิรูปธุรกิจองค์กร
• กลุ่มงานกฎหมายและกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร*

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

* งานด้านการกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร กำาหนดให้รายงานตรงคณะกรรมการธนาคาร

โครงสร้างองค์กร 
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นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคาร
(พ.ศ. 2557)

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายโนริอากิ โกโตะ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโกะ วาตานาเบะ
กรรมการ

นายคาเนทสุกุ มิเกะ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

นายทาเคชิ โอกาซาวารา
กรรมการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคาร
(พ.ศ. 2556)

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายพรสนอง ตู้จินดา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง
กรรมการ

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
กรรมการ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
กรรมการ
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นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน

นายตรรก บุนนาค
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารการเงิน

นายฐากร ปิยะพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
เซอร์วิสเซส จำากัด

นายชานดาเชการ์ 
สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน)

นายกฤษณ์ จันทโนทก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุน
ประกันภัยและธนบดี

นายทาคาโนริ ซาซากิ
ประธานสำานักวางแผนกลยุทธ์และ
รองประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน 
(มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557)

นางวรนุช เดชะไกศยะ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านเครือข่ายการขาย

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจ SME

นายพรสนอง ตู้จินดา
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 ต่างประเทศ

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านทรัพยากรบุคคล

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวภาวนา เนียมลอย
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านกฎหมาย

นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 
ด้านปฏิบัติการ

นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านตรวจสอบ

นายโรหิท คันนา
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิรูปธุรกิจองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง
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    2556 2555 2554 2553 2552
 
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)     

สินทรัพย์  1,179,582 1,071,965 947,797 869,834 780,132
สินเชื่อ  943,502 830,008 719,507 648,960 603,508
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  38,986 31,029 31,279 33,953 38,600
สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs)  13,308 11,835 18,763 23,832 32,370
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)  27,014 21,292 29,536 38,149 52,080
หนี้สิน  1,057,934 958,479 845,102 770,730 687,547
เงินรับฝาก  764,050 687,159 560,540 576,479 520,515
ส่วนของเจ้าของ  121,648 113,486 102,696 99,104 92,585
      
ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1/

รายได้ดอกเบี้ย  71,381 64,640 56,428 47,275 38,183
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  26,442 24,687 18,963 12,647 13,138
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  44,939 39,953 37,465 34,628 25,045
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  14,552 12,735 10,787 10,080 7,193
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ค่าธรรมเนียม  9,010 8,501 7,052 6,819 4,775
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น  33,614 30,798 27,477 26,796 18,636
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  18,959 11,385 12,214 12,391 10,216
กำาไรสุทธิ 2/  11,867 14,625 9,264 8,793 6,659
      
อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)  (%) 1.05  1.45  1.02  1.07  0.87 
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)      (%) 10.11  13.53  9.18  9.17  7.44 
กำาไรสุทธิต่อหุ้น                       (บาท) 1.95  2.41  1.53  1.45  1.10 
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 1/          (%) 49.07  50.33  49.68  52.00  50.35 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 3/                            (%) 14.68  16.94  16.29  15.84  14.15 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1  3/                         (%) 10.17  10.94  11.85  11.54  11.55 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น                            (บาท) 20.03  18.68  16.91  16.32  15.24 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก                             (%) 123.49  120.79  128.36  112.57  115.94 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน   (%) 104.40  102.87  96.89  98.98  99.78 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ 4/    (%) 1.33  1.34  2.41  3.48  5.18 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ  5/      (%) 2.67  2.39  3.74  5.45  8.08 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 145.05  146.19  106.20  89.09  74.12 
      
      
1/ แสดงตามประเภทรายการในรูปแบบงบการเงินใหม่ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.11/2553     
2/ การแบ่งปันกำาไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร      
3/ ธนาคาร (ในเกณฑ์ BASEL III) สำาหรับปี 2556 และธนาคาร (ในเกณฑ์ BASEL II) สำาหรับปี 2552 – 2555
4/ สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ หารด้วยสินเชื่อที่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หักด้วยสำารองของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
5/ สินเชื่อด้อยคุณภาพ หารด้วยสินเชื่อที่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      

งบการเงินรวมข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
(งบการเงินรวม)

11.55%
11.54%
11.85%
10.94%
10.17%

2.60%
4.30%
4.44%

6.00%
4.51%

603.51 
648.96 

719.51 
830.01 

943.50 (+14%) 

52.1
38.1

29.5
21.3

27.0 

3.57%
4.60%

4.51%
4.33%
4.37% 

9.41 
12.90 

13.84 
16.43 

18.77 (+14%) 

6.65 
8.82 

9.30 
14.67 

11.99 

14.68%
16.94%

16.29%
15.84%

14.15%

2.7%
2.4%
3.7%
5.5%
8.1%

(-18%)

74%
89%

106%
146%

145%

2/

1/

2556
2555
2554
2553
2552

เงินใหสินเชื่อ
(พันลานบาท)

สวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยสุทธิ 

(NIM) 
รอยละ (%)

เงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพและ

อัตราสวนเงินสำรอง
ตอสินเช่ือ

ดอยคุณภาพ
(พันลานบาท)

เงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง

รอยละ (%)

รายไดจาก
คาธรรมเนียม

และบริการ
(พันลานบาท)

กำไรสุทธิ
(พันลานบาท)

2556
2555
2554
2553
2552

2556
2555
2554
2553
2552

2556
2555
2554
2553
2552

2556
2555
2554
2553
2552

2556
2555
2554
2553
2552

สินเช่ือดอยคุณภาพ (% ตอสินเช่ือ)
อัตราสวนเงินสำรองตอสินเช่ือดอยคุณภาพ (%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 

เงินกองทุนขั้นต่ำตามเกณฑ ธปท.

1/ ธนาคาร (ในเกณฑ์ BASEL III ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556)
2/ รวมยอดผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษจำานวน 2.6 พันล้านบาทไตรมาสที่ 2 ปี  2556  

 เพื่อรองรับวัฎจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลง  
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Product Excellence in Payment Innovation

กรุงศรีได้รับรางวัล Banking & Payments Asia Trailblazer 
Award 2013 ประเภท “Product Excellence in Payment 
Innovation” ในฐานะที่กรุงศรีได้พัฒนาเทคโนโลยีการชำาระเงิน 
กรุงศรี Quick Pay ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก ซึ่งสามารถเปลี่ยน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้เป็นจุดชำาระเงินเคลื่อนที่ (Mobile 
Point of Sale – mPOS) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับสถาบัน
การเงินที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม 
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

Best for FX Product and Services in 
Thailand 2013

นิตยสาร Asiamoney นิตยสารด้านตลาดการเงินชั้นนำาในเอเชีย
มอบรางวัล “Best for FX Product and Services in Thailand 
2013” ให้กับกรุงศรี  สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธนาคารใน
ฐานะผู้นำาในด้านผลิตภัณฑ์และบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้งผลงานอันโดดเด่นในการให้บริการลูกค้า 

Top 50 for Investor Relations in South 
East Asia

กรุงศรีได้รับการจัดอับดับเป็นหนึ่งใน 50 องค์กรที่มีความโดดเด่น
ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จาก IR Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนเพียงฉบับเดียวที่ให้
ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและนักลงทุน โดย
การจัดอันดับดังกล่าวผ่านการสำารวจความคิดเห็นของนักลงทุน
และผู้จัดการกองทุนทั่วโลก

Western Union Agent of the Year

กรุงศรีได้รับรางวัล “Western Union Agent of the Year”  จาก 
Western Union จากผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฐานะ
เครือข่ายตัวแทน ทั้งในด้านยอดขายและการขยายสาขา  
การตรวจสอบบัญชี ณ จุดขาย โดยกรุงศรีได้รับรางวัลเป็นปีที่สอง
ติดต่อกันคือ 2555-2556

Asia Pacific Property Awards (Office Interior)

กรุงศรีและ Concept International Design ได้รับรางวัล 
Asia Pacific Property Awards 2013-2014 สำาหรับผลงาน
การออกแบบตกแต่งภายในใหม่สำาหรับสาขาของธนาคาร 
เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ของกรุงศรี  

Best Business Leader of the Year in the 
Innovative Channel

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้รับรางวัล “Best Business Leader of the 
Year in the Innovative Channel” จาก Visa International Asia 
Pacific สำาหรับบริการ กรุงศรี Quick Pay ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้เป็นจุดชำาระเงินเคลื่อนที่ 
ช่วยให้ร้านค้าพันธมิตรและลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการ
ชำาระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

Superbrands Thailand

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำาสินเชื่อ
ยานยนต์ครบวงจรได้รับรางวัล 
“Superbrand 2013” จาก
ซุปเปอร์แบรนด์ (Thailand 
Superbrands Council) 
ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล
ดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 2 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จ
ด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับ
การยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค

Consumer Protection Board Office 
(CPB) Award

กรุงศรี ออโต้ได้รับรางวัลโครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทาง
โทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ประจำาปี 2556 จากภาพยนตร์โฆษณาชุด 
‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) จัดขึ้นโดยสำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมและยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจที่คำานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นธรรมและสิทธิของผู้บริโภค

Best Marketing Campaign in Asia 
(Silver) Award

ถือเป็นปีแห่งความสำาเร็จของงานด้านการตลาด โดยเราได้รับ
รางวัล “สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งเอเชีย” (Best Marketing 
Campaign in Asia - Silver Award) จาก APPIES 2013 ใน
เทศกาลแนวคิดชั้นนำาทางการตลาดแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันแห่งการโฆษณาในสิงคโปร์  สำาหรับแคมเปญการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “มีแต่ได้” ที่มีส่วนผลักดันให้
กรุงศรีก้าวขึ้นเป็นผู้นำาตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ที่ให้ผลตอบแทนสูง อีกทั้งยังทำาให้คะแนนชี้วัดความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อบริการของกรุงศรี และความชื่นชอบในแบรนด์กรุงศรี 
(Net Promoter Score - NPS) สูงขึ้นด้วย

Advertising Campaign of the Year

กรุงศรีได้รับรางวัล “Advertising Campaign of the Year” จาก
เวทีระดับภูมิภาค Asian Banking and Finance Awards 2013 
สำาหรับความสำาเร็จของแคมเปญโฆษณาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์ “มีแต่ได้” ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์เงินฝากดังกล่าวประสบความสำาเร็จอย่างสูง 

Online Banking Initiative of the Year

กรุงศรีได้รับรางวัล “Online Banking Initiative of the Year” จากเวที
ระดับภูมิภาค Asian Banking and Finance Awards 2013  สำาหรับ
นวัตกรรม Krungsri Mobile Application ธนาคารบนมือถือท่ีมอบ
ประสบการณ์ใหม่ในการทำาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกท่ีทุกเวลา

Excellence in Mobile Banking

เราได้รับรางวัล “Excellence in Mobile Banking” จากงาน 
Financial Insights Innovation Award 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบัน IDC Financial Insights ในฐานะที่ Krungsri Mobile 
Application มีรูปแบบ all-in-one ครอบคลุมทุกการใช้งาน ทั้งใน
ด้านไลฟ์สไตล์และบริการทางการเงินจากหลากหลายผลิตภัณฑ์
ของกรุงศรีกรุ๊ป 

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

นับเป็นอีกปีแห่งความสำาเร็จของ 
กรุงศรีกรุ๊ป ด้วยหลากหลายรางวัล 
จากทั้งเวทีระดับประเทศและระดับสากล 
ที่ให้การยอมรับความโดดเด่นของกรุงศรี 
ทั้งในด้านความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล 
การสร้างความผูกพันกับพนักงาน
ความคิดริเริ่มในการสร้างแบรนด์และ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม
ของวงการ 

2013 Gallup Great Workplace Award

กรุงศรีได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำางานแห่งปี 2556” 
(2013 Gallup Great Workplace Award) จาก Gallup บริษัท
วิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำาระดับโลก โดยมีเพียง 32 องค์กร
ทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ขณะที่กรุงศรีเป็นองค์กร
หนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลนี้พิจารณา
มอบให้องค์กรที่ผู้นำาตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่อง
การสร้างความผูกพันกับพนักงาน ซึ่งมีส่วนสำาคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จประจำาปี 
2556 (SET Award 
of Honor for 2013)

กรุงศรีให้ความสำาคัญกับการ
ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และได้รับ “รางวัล
เกียรติยศแห่งความสำาเร็จประจำา
ปี 2556”  (SET Award of Honor 
for 2013) ซึ่งเป็นผลจากการที่
ธนาคารได้รับ “รางวัลด้านการ

รายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” (Top Corporate Governance 
Report Awards) ติดต่อกัน 3 ปี ระหว่างปี 2554-2556 ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รางวัลดังกล่าวมอบโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
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จับมือพันธมิตรใหม่
ที่พร้อมนำาทาง
ขยายโอกาสทางธุรกิจ สู่เวทีระดับโลก
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ก้าวสู่อนาคตที่สดใส
รวมสุดยอดสองแบรนด์ บนหนึ่งค่านิยมองค์กรที่เป็นเลิศ
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มีวิสัยทัศน์
มุ่งสู่จุดหมายที่แน่นอน
ก้าวเริ่มของการเดินทางสู่ความสำาเร็จยิ่งขึ้น
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ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจปี 2556

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราตำ่ากว่าที่คาด เนื่องจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้า  และผลจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลังเหตุการณ์นำ้าท่วมใหญ่
ในปี 2554 แผ่วลง ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากปี 2555 ที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลและการเร่งฟื้นฟูและบูรณะหลังนำ้าท่วม

ในระหว่างปี การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากทั้งเศรษฐกิจ
โลกที่ฟื้นตัวอ่อนแอกว่าที่คาด และเศรษฐกิจของประเทศใน
เอเชียท่ีชะลอลง โดยเฉพาะจีน นอกจากน้ี การท่ีมีเงินทุนไหลเข้าใน
ปริมาณสูงซึ่งเป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินทั้งจาก
สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ทำาให้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนมากเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรก และได้ส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยด้วย อย่างไรก็ดี 
ในช่วงคร่ึงหลังของปี เงินทุนได้เร่ิมไหลออก หลังจากท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน 
(Quantitative Easing: QE) ทำาให้ราคาสินทรัพย์ ความมั่งคั่ง และ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียชะลอลง เพราะนักลงทุน
หันกลับไปลงทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแล้วได้เริ่มฟื้นตัวก็ช่วยให้การส่งออกของไทยปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยในไตรมาสที่สี่  

ภาวะซบเซาของเศรษฐกิจไทยยังเป็นผลจากการชะลอตัวของ
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากหนี้
ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น และแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่
แผ่วลง (อาทิ การคืนภาษีสำาหรับผู้ซื้อรถคันแรกและการปรับ
เพิ่มค่าจ้างขั้นตำ่าเป็น 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ) รวมทั้งราคา
สินค้าเกษตรท่ีอยู่ในระดับตำา่  สำาหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
ตามการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและการส่งออกท่ีซบเซา ตลอดจน
ผลจากฐานสูงในปีก่อนหน้าซ่ึงเป็นช่วงฟ้ืนฟูและบูรณะหลังนำา้ท่วม  
ขณะที่โครงการบริหารจัดการนำ้าของภาครัฐเกิดความล่าช้า 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขาดแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง

นอกจากนี้ พัฒนาการทางการเมืองในประเทศที่ถูกจุดชนวน
จากการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในช่วงท้ายปีมี
ส่วนซำ้าเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งถูกกดดันจากทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น ในปี 2556 เศรษฐกิจไทย
จึงชะลอตัวลงมาก โดยเติบโตเพียงร้อยละ 2.9 เทียบกับ 
ร้อยละ 6.5 ในปี 2555 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 2 ครั้งมาสู่ระดับร้อยละ 2.25 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2557

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้เพราะแรงหนุนจาก
การฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลก แม้ว่ายังมีความไม่
ชัดเจนของทิศทางการลงทุนและการชะลอตัวของการบริโภคใน
ประเทศ 

กำาลังซื้อที่แผ่วลงจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับตำ่าและ
แรงกระตุ้นทางการคลังที่ลดลงในหลายช่องทาง (เช่น ความ
ไม่แน่นอนของวงเงินโครงการจำานำาข้าว) จะทำาให้การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคชะลอลง ขณะที่การลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงอาจ
ทำาให้ค่าครองชีพสูงขึ้น อีกทั้งปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังต้อง
อาศัยเวลาอีกนานในการแก้ไข  แม้กระนั้น ยังมีปัจจัยด้านบวก
ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบเหล่านี้และประคองให้การบริโภค
ภาคเอกชนเติบโตได้บ้าง ได้แก่ อัตราการว่างงานที่ตำ่าใกล้ศูนย์ 
การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และความเจริญขึ้นของเมืองต่างๆ 

สำาหรับภาคต่างประเทศ คาดว่าการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจโลกซึ่งนำาโดยประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
และญี่ปุ่น จะช่วยเพิ่มอุปสงค์โลกในปี 2557 ขณะที่การปรับ
ลดวงเงินในมาตรการ QE หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 
อาจสร้างความผันผวนต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย และอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงกับเศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนา ซึ่งเคยเติบโต
ร้อนแรงภายใต้แรงหนุนจาก QE มาราวคร่ึงทศวรรษ อย่างไรก็ตาม 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกผนวกกับพลวัตการเติบโตของ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย รวมท้ังเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่า 
จะส่งผลให้  การส่งออกของไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีข้ึนสู่ร้อยละ 
4-6 ในปี 2557 จากที่หดตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2556 

ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะมาจากภาค
ส่งออกเป็นหลักแทนที่จะเป็นภาคการลงทุนดังที่หลายฝ่าย 
คาดหวังไว้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำาให้การใช้จ่าย 
ภาครัฐมีความล่าช้า โดยเฉพาะการใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อ
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านบาท และ
โครงการบริหารจัดการนำา้วงเงิน 350 พันล้านบาท ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 
ดังนั้น ภาคเอกชนจึงมีแนวโน้มชะลอการขยายการลงทุน เพื่อรอ
ความชัดเจนของสถานการณ์ดังกล่าว

เศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
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วัฏจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลง ทำาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 157.2 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 168.3 ในปี 2556

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคาร
มีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ จากเดิมที่มาจากรายได้
ดอกเบี้ยเป็นหลัก โดยการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและจาก
ธุรกรรมบริหารความมั่งคั่ง ณ สิ้นปี 2556 รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการคิดเป็นร้อยละ 24.9 ของรายได้ทั้งหมดของ
ธนาคารพาณิชย์

โดยภาพรวม ธนาคารพาณิชย์ไทยมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 214.9  
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 41.1 พันล้านบาท จากปีที่ผ่านมา 
ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งสำารองพิเศษในปี 2556 และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) 
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) ปรับตัวดีขึ้น
อยู่ที่ร้อยละ 2.6 และ 1.3 ตามลำาดับ กำาไรสะสมที่อยู่ในระดับสูง
มาตลอดส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 
ratio) อยู่ที่ร้อยละ 15.7 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Tier-1 ratio) อยู่ที่ร้อยละ 12.6 ซึ่งเกินกว่าระดับ
เงินกองทุนขั้นตำ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด และมีสัดส่วน
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับในภูมิภาคเอเซีย

แนวโน้มธุรกิจในปี 2557

แนวโน้มการดำาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557  
น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี
ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความล่าช้าของการลงทุนในภาครัฐ และ
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เปราะบาง และอาจถูกซำ้าเติมจาก
สถานการณ์การเมืองในประเทศ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียม จะยังคง
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
และบริการจะขยายตัวตามการเติบโตของสินเชื่อ ทั้งนี้ สัดส่วน 
การถือครองผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริหารความมั่งคั่งที่
ค่อนข้างตำ่าสำาหรับประเทศไทย ก็จะทำาให้รายได้ค่าธรรมเนียมยัง
สามารถเติบโตได้ดี

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวน
ของระบบการเงินโลกจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลด
วงเงินในมาตรการ QE และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในการระดม
เงินทุน ท้ังจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
โดยการแข่งขันระดมเงินฝากนั้น ยังคงมาจากการระดมเงินทุน
เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมี
ความต้องการเงินทุนเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและใช้ใน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาจทำาให้สภาพคล่องในระบบ
ลดลง

หลังจากปี 2557 เป็นต้นไป การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี 2558  ไม่เพียงแต่จะทำาให้มีผู้เล่นรายใหม่ในระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยเท่านั้น แต่อาจช่วยทำาให้เกิดการเปิดเสรีข้าม
พรมแดนของบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึง การควบรวม 
สถาบันการเงินในภูมิภาคอีกด้วย 

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ประกาศเงื่อนไขในการอนุญาตให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศไม่เกิน 5 ราย 
โดยได้ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการเพิ่มการแข่งขันของสถาบันการเงิน

การควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยได้เริ่มมาตั้งแต่
ปี 2555 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ความแข็งแกร่ง 
และความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน   
ในปี 2556 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้อนุญาตและผ่อนผันให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีสัดส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของธนาคาร และให้ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  
ยูเอฟเจ จำากัด  สามารถเข้าซื้อและถือหุ้นของกรุงศรีได้ ดังนั้น 
จึงคาดว่าอาจมีการควบรวมในระบบสถาบันการเงินต่อไป
ตามการผ่อนผันของทางการ ประกอบกับการแข่งขันในระบบ
ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มข้นขึ้น

แม้จะมีปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ท้าทาย
ต่อการดำาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2557  แต่คาดว่า
ธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ 
ด้วยแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่า 
สินเชื่อในระบบจะเติบโตร้อยละ 8-10

ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาว อันได้แก่ 
• การขยายธุรกิจเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียนในปี 2558 ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จากที่ตั้งทาง 
 ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
• การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และที่เชื่อมโยง
 กับเศรษฐกิจที่สำาคัญในภูมิภาคนี้ อาทิ จีน 

เม่ือพิจารณาปัจจัยข้างต้นแล้ว เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 2.5-3.0 ในปี 2557  แม้อัตราดอกเบี้ยโลกอาจ
อยู่ในทิศทางขาขึ้นอันเป็นผลจากการทยอยปรับลดวงเงินใน
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐฯ แต่เงินเฟ้อในประเทศ
ยังไม่มีแรงกดดันมากนักและอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้ม 
อ่อนแออาจทำาให้คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.25 มาสู่ระดับร้อยละ 2.00 เพื่อ
บรรเทาความเสี่ยงที่มีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 
2556 และแนวโน้มปี 2557

ภาพรวมในปี 2556 ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ในปี 2556 ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง
และมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง  สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยและเงินฝากขยายตัวร้อยละ 11.0 และ 9.3 ตามลำาดับ ทั้งนี้
เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 จาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยหมดอายุลง 
โดยเฉพาะโครงการรถยนต์คันแรก  รวมทั้งการชะลอตัวของ
ภาคการส่งออก ท่ีส่งผลให้ภาคการธนาคารและเศรษฐกิจโดยรวม
ชะลอตัวกว่าท่ีคาด

สินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวร้อยละ 10.2  โดยมีแรงผลักดันจาก
การลงทุนของภาคเอกชน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการที่เพิ่มขึ้น สินเชื่อที่มีการขยายตัวสูงสุดคือสินเชื่อ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค การค้า ก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรม ส่วนสินเชื่อสำาหรับธุรกิจ SME ขยายตัวร้อยละ 14.9 
ในขณะที่ สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 12.9 ตามการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภค และการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นตำ่าทั่วประเทศที่
มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ชะลอตัวลง
อยู่ที่ร้อยละ 8.4 เป็นผลจากการสิ้นสุดการคืนภาษีสำาหรับ
ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก

เงินฝากขยายตัวร้อยละ 9.3 สะท้อนการแข่งขันในการระดมเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และ
การคาดการณ์ว่าสภาพคล่องจะตึงตัวขึ้นในระยะต่อไป ขณะที่
ตั๋วแลกเงินยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2556 โดยลดลง 
ร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า การขยายตัวของสินเชื่อส่งผลให ้
สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ตึงตัวข้ึนตลอดท้ังปี แต่ยังคงอยู่
ในระดับท่ีเพียงพอ โดยสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (รวมต๋ัวแลกเงิน)
อยู่ท่ีร้อยละ 96.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 93.1 ในปีก่อนหน้า แม้
ธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้คาดว่าดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในปี 2556 แต่ก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการนำาเสนอหุ้นกู้และ
เงินฝากระยะยาวเพื่อควบคุมต้นทุนด้านดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ปรับลดลงร้อยละ 0.5 เนื่องจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการลดความเสี่ยงในกรณีที่
เศรษฐกิจชะลอตัวกว่าที่ควร

ด้านคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยสัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 2.3 ในปี 2555 มาอยู่ท่ีระดับ
ร้อยละ 2.2 ในปี 2556 ท้ังน้ี สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อ
รวมในกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 จาก
ร้อยละ 1.9 ในปี 2555 จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง  ทั้งนี้ ในปี 
2556 ธนาคารพาณิชย์มีการกันเงินสำารองเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
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เกี่ยวกับเรา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) (กรุงศรี) เปิดทำาการ
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 โดยเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
และได้เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ต่อมาได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 กันยายน 2520 
ธุรกิจของธนาคารได้รุดหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรุงศรีมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
75,741 ล้านบาทและทุนชำาระแล้ว 60,741 ล้านบาท

วันนี้ กรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ
ด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก

กรุงศรีมีความมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา ด้วยการให้บริการทางการเงิน
อย่างครบวงจรและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายท้ังสามกลุ่ม คือ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้า
ธุรกิจ SME และลูกค้าบุคคล นอกจากนี้ เรายังให้บริการทางการ
เงินท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทร่วม ท้ังในด้านการ
บริหารความม่ังค่ัง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง
ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำาระ

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสำาคัญในประวัติของกรุงศรี
กล่าวคือ ธนาคารได้เข้าเป็นบริษัทในเครือของธนาคารแห่งโตเกียว-
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
: BTMU) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ กลุ่ม
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Mitsubishi UFJ Financial 
Group: MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็น
หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายใน
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สุดในโลก

สรุปเหตุการณ์สำาคัญในการท่ี BTMU ร่วมเป็นพันธมิตรกับกรุงศรี
ได้ดังนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ
ยูเอฟเจ จำากัด (BTMU) และจีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล
โฮลดิ้ง (GECIH) ได้ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของกรุงศรี
ท่ี GECIH ถืออยู่ โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว BTMU จะทำาคำาเสนอ
ซ้ือหุ้นสามัญท้ังหมดของกรงุศรีโดยสมัครใจ (Voluntary Tender
Offer-VTO) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 39 บาท และ GECIH จะขาย
หุ้นสามัญของกรุงศรีที่ถืออยู่ทั้งหมดจำานวน 1,538,365,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกรุงศรีให้แก่ BTMU

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 กรุงศรีได้รับอนุมัติจากกระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่างชาติได้มากกว่าร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

วันที่ 18 กันยายน 2556 กรุงศรีได้ประกาศแผนการซื้อ
กิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกรุงศรี
ได้อนุมัติการควบรวมกิจการของกรุงศรีและ BTMU สาขา
กรุงเทพฯ โดยการซ้ือและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ
มายังกรุงศรี รวมทั้งการเข้าทำาสัญญาซื้อขายกิจการระหว่าง
กรุงศรี (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ท้ังหมด ซ่ึงเป็นการทำารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ นอกจากน้ี ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก
70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาท และได้อนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 60,741,437,470 บาท
เป็น 75,741,437,470 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือตอบแทน และ/หรือ แลกกับ
สินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556 หลังเสร็จสิ้นการทำาคำาเสนอ
ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกรุงศรีโดยสมัครใจ (VTO) BTMU ได้
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มรัตนรักษ์แทนที่ GECIH โดย BTMU 
มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.01 ขณะที่กลุ่มรัตนรักษ์มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 25 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ภายหลังจาก BTMU เสร็จสิ้นกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้น
สามัญของธนาคารโดยสมัครใจ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับสากล ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ สแตนดาร์ด 
แอนด์ พัวส์ ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือสากลของธนาคาร
จากระดับ Baa2 เป็น Baa1 และระดับ BBB- เป็น BBB+ 
ตามลำาดับ อีกทั้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทย ทริสเรทติ้ง ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ
ธนาคารจากระดับ AA- เป็น AAA

พัฒนาการที่สำาคัญครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของกรุงศรี และ
BTMU เพื่อผลักดันให้กรุงศรีก้าวสู่ตำาแหน่งผู้นำาของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ BTMU เป็นธนาคาร
ระดับโลก โดยมีโครงข่ายกิจการครอบคลุมกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก 
การร่วมเป็นพันธมิตรกับ BTMU จึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กรุงศรีในฐานะผู้นำาธุรกิจการเงินเพื่อรายย่อยทั้งในประเทศไทย
และในระดับภูมิภาคจากการขยายฐานลูกค้าออกไปในวงกว้าง
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่ง
ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย

ความสามารถในการแข่งขัน

“2556 นับเป็นปีที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งของกรุงศรี เมื่อเข้าเป็น
บริษัทในเครือของกลุ่มสถาบัน
การเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น”
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ประสบความสำาเร็จได้อย่างต่อเน่ือง ในปีท่ีผ่านมา เราได้ผลักดัน
การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ผ่านกิจกรรมและ
โครงการริเร่ิมต่างๆ โดยอาศัยแนวคิด ‘Krungsri P R I D E’ 
คือ บุคลากร (People) ระบบ (Right System) ซ่ือสัตย์ (Integrity) 
การพัฒนาพนักงาน (Development) และเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วม (Engaged Culture) โดยแนวคิด PRIDE ครอบคลุม
การพัฒนาบุคลากร การมีข้ันตอนและส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสม การมุ่งปลูกฝังให้พนักงานยึดถือในเร่ืองซ่ือสัตย์ปฏิบัติ
ถูกต้อง การพัฒนาพนักงานกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูง และการเปิด
โอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร

คุณภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการภายใต้
แนวคิด Krungsri PRIDE รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรและการ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรทำาให้กรุงศรีได้รับรางวัลต่างๆ 
อย่างมากมาย รวมถึงรางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำางาน  (Gallup 
Great Workplace Award) จากบริษัท Gallup ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรึกษาชั้นนำาระดับโลก โดยมอบรางวัลให้เพียง 32 องค์กรจาก
ทั่วโลก และกรุงศรีเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ
รางวัลน้ี รางวัลดังกล่าวมอบให้องค์กรช้ันนำาซ่ึงเล็งเห็นความสำาคัญ
ของการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรและประสบความสำาเร็จในการดำาเนินนโยบายดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินให้สะดวกต่อการใช้งาน
และเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำาของตลาดมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการ
บรรลุพันธสัญญา “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” ของกรุงศรี ในปี 

2556 ที่ผ่านมาเราประสบความสำาเร็จในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
“ธนาคารบนมือถือ” ให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่าง
ดีเยี่ยมจากลูกค้า รวมถึงบริการต่อไปนี้:

กรุงศรี Quick Pay – การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำาให้
ร้านค้าสามารถรับชำาระเงินด้วยบัตรเดบิต / เครดิตผ่าน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการต่อพ่วงได้ทุกที่ 

กรุงศรี Mobile Application – แอพพลิเคช่ันในการทำาธุรกรรม
ทางการเงินท่ีครบวงจรบนมือถือแห่งแรกของเอเชีย ท่ีครอบคลุม
ทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกรุงศรีกรุ๊ปผูกโยงให้สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าด้วย โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชี การจ่ายเงินบัตรเครดิต การซ้ือกองทุนรวมและบริการอ่ืนๆ 
ซ่ึงลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมการเงินได้ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยความ
สะดวกง่ายดายในการใช้งาน กรุงศรี Mobile Application จึงได้รับ
การดาวน์โหลดกว่า 600,000 คร้ังภายในเวลา 6 เดือน และมีการ
ทำาธุรกรรมกว่า 3 ล้านคร้ังต่อเดือน  จนได้รับรางวัลจาก Financial 
Insights Innovation Awards (FIIA) 2013 และ Asian Bankers 

วีซ่า payWave – บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส นับเป็นบัตรเครดิตแรก
ในประเทศไทยท่ีนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ในการชำาระเงินแบบ
ไร้สัมผัส โดยลูกค้าสามารถชำาระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ต้อง

นำาบัตรเครดิตไปรูดหรือสอดผ่านเข้าในเคร่ืองรับบัตร  เพียงถือ
บัตรเครดิตใกล้กับเคร่ืองอ่านบัตร ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
สามารถชำาระเงินได้ในเวลาไม่ถึงวินาที ท่ีสาขาเทสโก้ โลตัสทุกแห่ง

Electronic Receipt Management (ERM) – เทคโนโลยีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม โดยช่วยร้านค้าในการจัดเก็บข้อมูลการขายและ
ลายเซ็นต์ลูกค้าในระบบข้อมูลของบริษัทโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ร้านค้า
พันธมิตรไม่ต้องเก็บเซลล์สลิป ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ตลอดจนลดระยะเวลาเรียกเก็บเงินจาก
บริษัท ซึ่งเดิมเฉลี่ยนาน 7 วันทำาการเหลือเพียง 1 วันทำาการ 

ความสามารถในการแข่งขันอันโดดเด่นเหนือใครของเรานั้น
ฝังรากลึกและแข็งแกร่งขึ้นด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจที่
ยึดหลักธรรมาภิบาล พันธสัญญาในแบรนด์กรุงศรี พนักงาน และ
ผลิตภัณฑ์อันเป็นผู้นำาตลาด ไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความเช่ือม่ัน
และไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ฝากเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุน
เท่านั้น หากยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเรา
ในโลกแห่งพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง 

ความสามารถในการแข่งขัน

ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของเรา
ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ปต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณที่มีมาตรฐานสูงสุดและการดำาเนิน
ธุรกิจต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ด้วยเราตระหนักดีว่าเราได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้ให้เกียรติมาฝากเงินและลงทุนกับเรา 

ตลอดปีที่ผ่านมา เรายังคงทำาตามพันธสัญญาที่มีต่อลูกค้าในการ 
“ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” เรามุ่งมั่นในการทำาให้ผลิตภัณฑ์
และบริการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำาหรับลูกค้า ในทุก
จุดให้บริการของกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต ผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน หรือที่สาขาของกรุงศรี 
ทั้งนี้ การนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาผนวกใช้กับ
ความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิค
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารสามารถ
บรรลุเป้าหมายและทำาตามพันธสัญญานี้ได้ 

เมื่อผสานความแข็งแกร่งด้านบรรษัทภิบาลของกรุงศรี และความ
สามารถในการทำาตามพันธสัญญาในการทำาเรื่องเงินให้เป็น
เรื่องง่าย ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารมีความเชื่อมั่นใน
การทำาธุรกิจกับเรามากขึ้น และทำาให้เราเป็นที่ยอมรับและได้รับ

รางวัลต่างๆ ที่ได้รับนี้เป็นผลมาจากความพยายามปรับปรุงการ
กำากับดูแลกิจการของเราให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับ
สูงสุด และความมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเรา
อย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นเสียงส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นหลัก 
ทั้งนี้ การเพิ่มความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจก็เป็นส่วนสำาคัญ
ของการมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วย ในปี 2556 กรุงศรีมีความภูมิใจที่
เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรกที่ผ่านการรับรองและ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พนักงาน
พนักงาน เป็นสินทรัพย์ท่ีมีความสำาคัญท่ีสุดขององค์กร พนักงาน
เป็นช่องทางสำาคัญในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า 
ดังน้ันการสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานและการ
พัฒนาทักษะต่างๆ ของพนักงานเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะช่วยให้กรุงศรี

รางวัลที่หลากหลายทั้งในระดับสากล ภูมิภาค และระดับประเทศ
ตลอดปี 2556 นอกจากเทคโนโลยีจะมีบทบาทที่ทำาให้กรุงศรี
ประสบความสำาเร็จเหล่านี้ พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และการยึดมั่น
ในการดำาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของกรุงศรีเช่นกัน

ความเป็นเลิศในด้าน
บรรษัทภิบาล
กรุงศรีได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of 
Honor) ประจำาปี 2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นผลจากการที่กรุงศรีได้รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม 
(Top Corporate Governance Report Award) ติดต่อกัน 3 
ปี ระหว่างปี 2554-2556 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำาเกี่ยวกับการ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

รางวัลน้ีแสดงให้เห็นว่ากรุงศรีในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนมี
ความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ในด้าน
การรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ แบบแสดงข้อมูลประจำาปี 
รายงานประจำาปี เว็บไซต์ และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงศรียังได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) 
และรางวัล Best Corporate Social Responsibility (CSR) 
company awards จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 
และการได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ในอาเซียนจากนิตยสาร IR Magazine ซึ่งเป็น
นิตยสารชั้นนำาของโลกเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์

“ความสามารถในการแข่งขัน
ของกรุงศรียิ่งเด่นชัดขึ้น 
ด้วยพลังผลักดันจากความเข้มแข็ง
ด้านบรรษัทภิบาล แบรนด์ที่โดดเด่น 
พนักงานที่ยอดเยี่ยม 
และผลิตภัณฑ์ที่นำาตลาด”
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ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัท
ไทยขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้ง
บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มีรายได้
ต่อปีเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยธนาคารได้มอบหมายให้
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ
เป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านสินเช่ือและบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย
ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  โดยรวมถึง 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านบริหารเงินสด (Cash 
Management) ผลิตภัณฑ์ประกันความเสี่ยง (Hedging)  และ
วาณิชธนกิจ เป็นต้น  แม้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัว ในปี 2556 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการนำาเสนอบริการที่ตอบโจทย์
ลูกค้าอย่างลงตัว ส่งผลให้เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 

ภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ ธุรกิจด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม  การเกษตร  วัสดุก่อสร้าง  ยานยนต์  ปิโตรเคมี  
และพลังงาน  นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
คือ โครงการขยายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
บริเวณใกล้เคียง และธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต เช่น  
โครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน  ทั้งจากแหล่งพลังงานแสง
อาทิตย์ ลม และชีวมวล

ในปี 2556 กรุงศรียังคงรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำาหน่ายหุ้นกู้
เอกชนในอันดับ 5 ไว้ได้ โดยธนาคารได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ผู้สนับสนุนการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้เพื่อระดมทุนของลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี 
ออลล์ จำากัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน) 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส
โกรท เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท 

กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการจัดตั้งกลุ่มงาน
ใหม่เพื่อดูแลลูกค้าที่มียอดขายอยู่ระหว่าง 500-3,000 ล้านบาท 
หรือ Middle Market Enterprise เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเริ่ม
อย่างเป็นทางการในปี 2558 กรุงศรีได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้
ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าของพัฒนาการที่สำาคัญ ทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้  เรายัง
ได้ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าใจโอกาส
และความท้าทายที่จะมีผลต่อธุรกิจมากขึ้น   

กลยุทธ์ของกรุงศรีที่มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับลูกค้า ทำาให้
เรามีการพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
รู้และทักษะที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ และยังมีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความชำานาญเพื่อเสริมสร้างทีมงานให้มีความ
แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

แผนกลยุทธ์ธุรกิจปี 2557

การมีพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ คือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ
ยูเอฟเจ จำากัด และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น จะส่งผลต่อ
การเติบโตของสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแข็งแกร่ง 
ในปี 2557  นอกจากนี้ กรุงศรียังสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็น
บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาดำาเนินธุรกิจในไทยและบริษัทที่เป็นเครือข่าย
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ด้าน 
สินเช่ือ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างประเทศใหม่ๆ อีกด้วย

ในปี 2557 กรุงศรีจะสามารถเพิ่มการสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่
ของไทยที่ต้องการขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านภายใต ้
กรอบความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 
จำากัด ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจอยู่ทั่วภูมิภาค

ธนาคารยังมุ่งมั่นเร่งสร้างการเติบโตต่อไปในปี 2557 ด้วยการนำา
เสนอบริการให้ครอบคลุมลูกค้าทุกประเภทในกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่ ด้วยการผสานจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 
ภายในกรุงศรีกรุ๊ปเข้าด้วยกัน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและความพึงพอใจของลูกค้า  การบริการที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และสะดวกง่ายดาย จะเป็นกลยุทธ์หลักในการ
ดำาเนินธุรกิจตลอดปีนี้

ลูกค้าธุรกิจ SME
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของกรุงศรีคือการคิดนอก
กรอบทฤษฎี  เรามุ่งเน้นการประสานกลยุทธ์และร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดข้ามกลุ่มงานหรือองค์กร เพื่อให้สามารถนำาเสนอบริการ
และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ ซึ่งการทำางานร่วมกันอย่างไร้
รอยต่อเช่นนี้มักทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การเติบโตของธุรกิจและผลกำาไร

แนวคิดน้ีเป็นท่ีมาในการสร้างกลยุทธ์ “ธุรกิจโตง่ายๆ กับกรุงศรี 
SME”  เพื่อช่วยมองหาโอกาสทางธุรกิจและสร้างความเติบโตให้
ธุรกิจอย่างเต็มที่ เพราะจากการวิจัยการตลาดและลูกค้า ทำาให้
เราทราบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากที่สุดและ
ใช้เวลามากที่สุดคือการขยายตลาดและการหาคู่ค้าทางธุรกิจ 

ความสามารถในการแข่งขัน
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ของกำานัลที่หลากหลาย โครงการนี้ได้ช่วยเพิ่มยอดใช้สินเชื่อ  
เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและสร้างความผูกพันกับ
แบรนด์กรุงศรีในกลุ่มลูกค้า SME ด้วย ซ่ึงมีส่วนทำาให้ผลการสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือ NPS (Net Promotor Score) ใน
กลุ่มลูกค้า SME ในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 38 คะแนน

เราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ “ธุรกิจโตง่ายๆ กับกรุงศรี SME” จะส่งเสริม
ให้ธุรกิจของลูกค้า SME ของธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคารได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้กรุงศรีผงาดขึ้นเป็น 1 ใน 3 ธนาคารที่
ผู้ประกอบการ SME เลือกใช้มากที่สุด  ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์กับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด ซึ่งมี
ความแข็งแกร่งทางด้านสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจก็จะยิ่งช่วยทำาให้
กรุงศรีเติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น 

กลุ่มงานลูกค้าธุรกรรมการเงิน
กรุงศรีได้จัดตั้งกลุ่มงานลูกค้าธุรกรรมการเงิน (Transaction 
Banking Group) ขึ้นในปี 2555 เพื่อให้บริการทางการเงินที่
หลากหลายและครบวงจรแก่ลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก รวมถึงภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  กลุ่มงานใหม่นี้ได้
ช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ธุรกรรมการเงินที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ สำาหรับลูกค้าธุรกิจ

บริการด้านธุรกรรมการเงินครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ บริการ
การค้าต่างประเทศ (Trade Services) บริการบริหารเงินสด 
(Cash Management Services) และบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Services) บริการทั้ง 3 ด้านนอกจากจะได้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน  ลดงานด้านเอกสาร และความ
ผิดพลาดในข้ันตอนต่างๆ แล้ว ยังทำาให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินงาน  โดยสามารถให้เวลากับการขยายธุรกิจได้มากข้ึน
เน่ืองจากกรุงศรีได้ช่วยดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจน้ันๆ

บริการการค้าต่างประเทศ (Trade Services) 

กรุงศรีพร้อมให้บริการด้านการค้าต่างประเทศอย่างครบวงจร 
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ซึ่งครอบคลุมทั้งบริการ
และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade 
Finance) รวมถึงบริการให้คำาแนะนำา เพ่ือตอบโจทย์ด้านสินเช่ือ 

ทั้งธุรกิจด้านการนำาเข้า ส่งออก และการค้าภายในประเทศ  
ด้วยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ และ
ศูนย์บริการการค้าต่างประเทศที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึง
ธนาคารพันธมิตรทั่วโลก ในปีนี้ ธนาคารได้เพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์บริการการค้าต่างประเทศให้สามารถให้บริการได้รวดเร็ว
ขึ้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเอกสาร 
นอกจากนี้ธนาคารยังมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  Krungsri Trade 
Link ที่ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

บริการด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศของกรุงศรีครอบคลุม
การชำาระเงินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เลตเตอร์ออฟเครดิต 
(L/C), บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร (B/C), บริการเงินโอน 
(Remittance) รวมถึงธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการนำาเข้าและส่งออก  
อาทิเช่น Trust Receipt และ Packing Credit  นอกจากนี้  
ในปี 2556 ธนาคารยังให้บริการการชำาระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินหยวน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารสกุลเงินหยวนของลูกค้าธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยบริการด้านการค้าต่างประเทศที่ครบถ้วนดังกล่าว ทำาให้ในปี 
2556 มูลค่าการนำาเข้าและส่งออกที่ลูกค้าทำากับธนาคารขยายตัว
จากปี 2555  ถึงร้อยละ 16 ในขณะท่ีมูลค่าการนำาเข้าและส่งออก
ของประเทศไทยไม่มีการขยายตัว

บริการบริหารเงินสด (Cash Management 
Services) 

กรุงศรีสามารถรองรับระบบการรับเงินและจ่ายเงินของบริษัท
อย่างครบวงจร  รวมทั้งช่วยวางแผน ควบคุมและบริหารสภาพ
คล่องให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด โดยช่วยลดขั้นตอนของ
งานด้านเอกสาร ลดความซำ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล และทำาให้
ลูกค้ามีเวลาในการตรวจเช็คยอดข้อมูลมากขึ้น

ธนาคารมีช่องที่หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ มากกว่า 5,000 
จุดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น สาขา เครื่องเอทีเอ็ม หรือ เคาน์เตอร์
บริการการชำาระเงินโดยเช็ค รวมไปถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
Krungsri Cash Link  ที่อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าใน
การทำาธุรกรรมและตรวจสอบข้อมูล ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากเราจะมีบริการครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมบริหารเงินสด  กรุงศรียังเสนอบริการในลักษณะของ 
Package ที่รวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่นบริการจ่ายเงินเดือน
พนักงาน ท่ีเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสวัสดิการและผลประโยชน์
ของพนักงานบริษัทนั้น อาทิ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ
ส่วนบุคคล บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์การลงทุน 

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินแล้ว 
ธนาคารยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Unique Solution) ด้วย หนึ่งในนวัตกรรม
ที่สำาคัญคือ การพัฒนาระบบบริหารเงินสดสำาหรับลูกค้าสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นการให้บริการครบวงจรทั้งด้านการรับและ
จ่ายเงิน เงินฝาก เงินกู้ เงินปันผล การซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการชำาระ

ความสามารถในการแข่งขัน

เราจึงตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยการช่วยผู้ประกอบการหาคู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสและสร้างความเติบโต
แก่ธุรกิจผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย เสริมเข้ากับ
ความแข็งแกร่งที่กรุงศรีมีอยู่แล้วทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการทำางาน ช่องทางเครือข่าย และบริการของบริษัทใน
กรุงศรีกรุ๊ป อาทิ กรุงศรีออโต้ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ศรีสวัสด์ิเงินติดล้อ 
ที่มีพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 15,000 ราย 

กลยุทธ์ของ “ธุรกิจโตง่ายๆ กับกรุงศรี SME” คือ 

โมเดล 4 P 

PARTNERSHIP 
ง่าย...ด้วยคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

กรุงศรีได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเติบโต ต่อยอดและ
ขยายโอกาสทางธุรกิจของลูกค้า

POWER OF KRUNGSRI SYNERGY 
ง่าย...ด้วยช่องทางบริการและพลังสนับสนุนจากธุรกิจในเครือ 

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอสินเชื่อหรือบริการด้านธุรกิจ SME 
ได้ที่ 610 สาขาทั่วประเทศ และศูนย์ธุรกิจกรุงศรี SME 44 ศูนย์
ทั่วทุกภูมิภาคที่ดูแลธุรกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้
ประโยชน์จากการเป็นธนาคารครบวงจรภายใต้เครือข่ายธุรกิจ
ของกรุงศรีกรุ๊ปได้อีกด้วย 

PRODUCT 
ง่าย...ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันหลากหลายของกรุงศรี SME สามารถ
ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
ขยายธุรกิจ  นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถขยายธุรกิจให้เติบโต
ด้วยกันทั้งห่วงโซ่ด้วยโครงการกรุงศรี Value Chain Solutions 
ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจและ
เงื่อนไขพิเศษแก่ลูกค้าด้วย

PROCESS 
ง่าย...ด้วยกระบวนการทำางานที่รวดเร็ว 

ในปี 2556 ธนาคารยังคงลงทุนในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาระบบและลดข้ันตอนการทำางาน  เพ่ือท่ีจะอนุมัติสินเช่ือ
ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งทำาให้ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการสินเช่ือในวงเงินท่ีสูงได้ นอกจากน้ี เรายังเป็นธนาคารแรก
ที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถรับชำาระเงินค่าสินค้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบริการกรุงศรี Quick Pay

โครงการสร้างคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 
SME

แนวคิดเรื่องคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (PARTNERSHIP) ใน 
โมเดล 4P ได้รับการพัฒนามาสู่โครงการ “ลับคมธุรกิจ ต่อยอด 
SME”  ในปี 2556 เพื่อแสวงหาโอกาสและสร้างความเติบโตให้
กับผู้ประกอบการด้วยการขยายคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ  
ผ่านกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจที ่
แท้จริง การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
ประกอบด้วยโครงการ Open House Networking คือการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และต่อยอดธุรกิจ จากการเย่ียมชม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น อิชิตันกรุ๊ป บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  
ซิสเทม จำากัด (เทสโก้ โลตัส) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด เพื่อศึกษากลยุทธ์
และวิธีบริหารจัดการจากองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

นอกจากน้ี ในระหว่างปีเรามีการจัดสัมมนาทางธุรกิจและงานเล้ียง
รับประทานอาหารกลางวันให้กับลูกค้าธุรกิจ SME เพื่อเป็น
การเสริมความรู้เชิงลึกจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ชั้นนำา
ระดับประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิด
ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ
และท้ายสุดกิจกรรม  Business Matching  คือ การจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย ช่วยลูกค้ากรุงศรี SME ขยายตลาด
ในประเทศและเพิ่มโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

ในปีนี้ กรุงศรียังได้ผนึกกำาลังกับพันธมิตรรายใหญ่จากทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเพิ่มโอกาส
ทางการค้าและสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการ 
SME โดยพันธมิตรดังกล่าวประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นโซโก้ จำากัด
และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

สร้างความผูกพันกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หลายปีที่ผ่านมากรุงศรีไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
SME ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ในปี 2556 กรุงศรีได้จัดตั้งโครงการ 
Loyalty Program ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำาเรื่องเงินให้เป็น
เรื่องง่าย โดยทุกครั้งที่ลูกค้าทำาธุรกรรมต่างๆ กับกรุงศรี ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) การโอนเงิน หรือซื้อประกัน  
จะได้รับคะแนนสะสม  Krungsri Yellow Points  เพื่อนำามาแลก
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ธุรกิจลูกค้าบุคคล 
บริการบริหารความมั่งคั่ง  เงินฝาก  
และการลงทุน

ที่กรุงศรี การพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดยังคง 
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็น
สำาคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดี
ที่สุดในระบบการเงิน ทั้งบริการทางการเงินแก่ลูกค้าทั่วไปและ 
คำาแนะนำาในการบริหารเงินสำาหรับลูกค้าท่ีมีสินทรัพย์สูง  เรานำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกตาม
ความสามารถในการรับความเสี่ยงและความต้องการทางการเงิน
ท่ีแตกต่างกัน โดยลูกค้าท่ีรับความเส่ียงได้สูง สามารถเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มอัตรผลตอบแทนได้

ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์จัดให้  
ที่ให้ความสะดวกในการชำาระค่าสินค้าและบริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายถึง 5 รายการต่อเดือน รวมถึง การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม
ของทุกธนาคารทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ยังคงได้รับ
ความนิยมจากลูกค้าอย่างมากหลังจากการเปิดตัวในปี 2555 
ดังนั้น เรายังคงส่งเสริมและจัดกิจกรรมสำาหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้
อย่างต่อเนื่อง

ปี 2556 เป็นปีที่สำาคัญอีกปีหนึ่งสำาหรับสายงานธุรกิจเงินฝาก 
การลงทุน ประกันภัย และธนบดี เนื่องจากเราได้ลงนามเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน
จำากัด เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการ และ
สร้างโอกาสในการลงทุนให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีมีสินทรัพย์สูง นอกจากน้ี 
เรายังคงนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงศรี จำากัด อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
กระจายการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนจาการลงทุนอีกด้วย

การเข้ามาของ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่จะช่วยขยายฐานลูกค้าที่
ใช้บัญชีของธนาคารเป็นบัญชีหลัก รวมถึงบัญชีเงินเดือนของ
พนักงานบริษัทญี่ปุ่นต่างๆ ซึ่งจะทำาให้เราสามารถลดต้นทุน
ทางการเงิน จากการขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้แก่ เงินฝาก หุ้นกู้ 
กองทุนรวม รวมถึงผลิตภัณฑ์บัตรต่างๆของธนาคาร

ความสามารถในการแข่งขัน

• การซื้อขายพันธบัตรและตราสารหนี้ของกรุงศรีกับลูกค้า 
 มีปริมาณสูงข้ึน โดยส่วนแบ่งตลาดเติบโตจากร้อยละ 8 ในปีท่ีแล้ว 
 มาอยู่ที่ร้อยละ 11 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.75 มาอยู่ที ่
 ร้อยละ 2.5 ต่อปี ในเดือน พฤษภาคม 2556 ส่วนหนึ่งเพื่อ 
 บรรเทาแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาท ทั้งนี้ นักลงทุน 
 สถาบันที่ต้องแสวงหาผลตอบแทนที่สูงจากตราสารหนี้และ 
 ตลาดทุนในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมของทีมงาน
 ค้าผลิตภัณฑ์การเงินเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอันดับที่ 2 เลื่อนขึ้นมา 
 จากอันดับที่ 4 สำาหรับพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะสั้น

• ในเดือน พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิน  
 (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่ 2 จาก
 ร้อยละ 2.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยกนง. มีความกังวล
 เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเสถียรภาพทางการเมือง
 มากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ปรับสูงขึ้น เงินบาทแข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 
 ปรับลดลง นอกจากนี้ ลูกค้าหลายรายยังได้ปรับแผนการลงทุน 
 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงด้วย

• การระดมเงินจากผู้เล่นรายใหญ่ (Wholesale funding) ผ่าน
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน ยังเป็นช่องทาง
ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับกลยุทธ์การระดมเงินทุนของกรุงศรี
ตลอดทั้งปี 2556 โดยทีมงานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน 
ได้มีการวางแผนการระดมเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามระเบียบของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ลงทุนของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นและทันกาล

• ด้านการระดมเงินตราสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency 
Funding) กรุงศรีได้เบิกใช้เงินกู้ระยะยาวเต็มจำานวน 200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ International 
Finance Corporation (IFC) เพื่อสนับสนุนความต้องการของ
ลูกค้าธุรกิจ SME ท่ีได้รับผลกระทบจากนำา้ท่วมใหญ่เม่ือปี 2554

• ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้านธุรกิจตลาดทุนใน 
Capital Market Investment Portfolio ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Market Benchmarks) สะท้อนกลยุทธ์การลงทุน 
ของธนาคาร รวมทั้งการได้รับประโยชน์จากกระแสเงินลงทุนที่
ไหลเข้ามาในประเทศไทย 

สำาหรับในปี 2557 กลุ่มงานบริหารการเงินมั่นใจว่าจะสามารถ 
ยกระดับศักยภาพในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการขึ้นสู ่
ระดับสากล (Global Market Level) จากการผนึกกำาลังกับ
พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ของกรุงศรี คือ ธนาคารแห่งโตเกียว- 
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ในทุกสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ ทุกแห่งในโลก และทุกสถานการณ์

เงินกู้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการและการบริหารสำาหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
การขยายสาขา เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์สามารถใช้บริการ
ฝาก ถอน กู้เงินผ่านสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร หรือ
เครื่องเอทีเอ็มพูลของทุกธนาคารได้  จึงเท่ากับเป็นการลดปริมาณ
ธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์  อีกทั้งยังช่วยลด
ความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสดจำานวนมากไว้ที่สหกรณ์เพื่อ
รอการเบิกถอนจากสมาชิกด้วย ในส่วนของสมาชิกเองก็มีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้บริการ โดยสามารถทำาธุรกรรมผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงระบบ
กรุงศรีออนไลน์ที่สามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

ด้วยจุดเด่นและบริการที่ครบวงจรของบริการบริหารเงินสดและ
สภาพคล่อง กรุงศรีสามารถระดมเงินฝากลูกค้านิติบุคคลที่เติบโต
อย่างก้าวกระโดด โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 25 
มากกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณเงินฝากลูกค้านิติบุคคลของ
ประเทศ

บริการธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Services)   

กรุงศรีเร่ิมให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์มาต้ังแต่ปี 2540  ด้วยทีมงาน
มืออาชีพที่มีประสบการณ์และความทุ่มเท ทำาให้เรากลายเป็น 
1 ใน 3 ของผู้ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์หลักของประเทศ ทั้งนี้ 
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบที่ทันสมัยและปลอดภัย 

บริการธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารที่สำาคัญประกอบด้วย
• บริการตัวแทนต่างๆ (Agent Services) 
• บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
• บริการดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Fund Supervisory)
• บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Securities Registrar)
• บริการตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond/Debenture Holders’ 
 Representative)

จุดเด่นของการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ของกรุงศรี คือการที่เรา
สามารถให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าในขณะที่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบต่างๆ ของทางการได้อย่างเคร่งครัด  โดยกรุงศรียัง
เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมที่
ลงทุนในทองคำาแท่ง (Physical Gold Bar) ในต่างประเทศ

กลุ่มงานบริหารการเงิน
กลุ่มบริหารการเงินมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมตลาดเงิน 
ตลาดทุน การค้าและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก คือ การบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของกรุงศรีกรุ๊ปผ่านการ
ทำาธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และ
ตลาดตราสารอนุพันธ์

แม้ว่าภาวะตลาดเงินในปี 2556 จะเผชิญกับความผันผวนสูง  
ทั้งจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้าย
เงินทุน แต่นับว่าเป็นอีกปีแห่งความสำาเร็จของกลุ่มบริหารการเงิน 
โดยความสำาเร็จที่สำาคัญๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

• กรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เป็น ธนาคารในประเทศที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดในปี 2556 สำาหรับการเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการสำารวจของนิตยสาร 
Asiamoney (Best Domestic Provider for FX Products & 
Services in Thailand in the Asiamoney Poll 2013)

• ทีมงานฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริหารการเงิน ทำาสถิติ
สูงสุดสำาหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับ
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจ SME ในหลากหลาย 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Spot, Forward Exchange, 
Currency Options, Interest Rate Swap และ Cross Currency 
Swap ภายใต้สภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
อันเนื่องมาจากนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา และกระแส
เงินทุนเคลื่อนย้าย โดยทั้งปี ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนอยู่
ในช่วงกว้างตั้งแต่ 28.555 ถึง 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  
ทั้งนี้ ปริมาณการค้าเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 13 จากปีที่แล้ว

• กรุงศรีให้ความสำาคัญกับเงินสกุลภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย 
 ซ่ึงปัจจุบันได้รับความนิยมมากข้ึนในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
 ที่ต้องการไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เช่น เงินสกุลกีบของลาว 
 ท่ีธนาคารมีปริมาณธุรกรรมผ่านสาขาเวียงจันทน์และสาขา
 สะหวันนะเขตมากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ธนาคารยัง
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลูกค้าป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
 แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยสำาหรับสกุลเงินที่ต้องส่งมอบ
 เป็น USD และสภาพคล่องตำ่า เช่น อินโดนีเซียรูเปีย เป็นต้น

“กรุงศรีคว้ารางวัล 
Best Domestic Provider 
for FX Products & Services 
in Thailand จากผลสำารวจของ
นิตยสาร Asiamoney”
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การอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในการพัฒนาระบบคัดกรองคุณสมบัติ 
และความสามารถในการกู้เบ้ืองต้นของลูกค้าก่อนย่ืนใบสมัครด้วย 
กรุงศรียังได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีไม่ต้องการใช้บริการ 
ผ่านช่องทางการขายเดิมๆ โดยการขยายช่องทางการขายออนไลน์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
กว่าผ่านทางช่องทางสาขาของธนาคารเพียงอย่างเดียว 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการ “ธนาคารบนมือถือ” โดยลูกค้าสามารถทำาธุรกรรม
การเงินได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นหัวใจสำาคัญของพันธสัญญาในการ 
“ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย”  กรุงศรีประสบความสำาเร็จในการนำา
เสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำาใหม่ๆ หลายบริการที่ได้รับการตอบรับอย่าง
ดีจากลูกค้า เราได้รับรางวัลในภูมิภาคอย่างมากมายในด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม  โดยขณะนี้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้
บุกเบิกการทำาธุรกรรมและชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์
มือถือในประเทศไทย

ผู้ใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ มีการทำาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2556 ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าที่
ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 2.6 ล้านราย เพ่ิมข้ึนจาก 
1.6 ล้านราย หรือร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า โดยมียอดการทำา
ธุรกรรมถึง 60 ล้านรายการ ที่มีมูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี

เทคโนโลยีดิจิทัลจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้  ขณะนี้เรามีธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย

• กรุงศรี Mobile Application  การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือกับกรุงศรีกรุ๊ปที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนิน
ชีวิตของลูกค้า  มีการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ถึง 600,000 ครั้ง
ในเวลา 6 เดือน  และมียอดการทำาธุรกรรมกว่า 3 ล้านรายการ
ต่อเดือน  ทั้งนี้ เราได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลในด้านนวัตกรรม
ทางการเงินที่เน้นการใช้งานที่สะดวกง่ายดายจาก  Financial 
Insights Innovation Award และ Asian Bankers

• กรุงศรี Mobile Application for iPad  กรุงศรีเป็นธนาคารแรก
ในประเทศไทยที่นำาเสนอการทำาธุรกรรมผ่านเครื่อง iPad โดยมี 
application เฉพาะสำาหรับ iPad 

ความสามารถในการแข่งขัน

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao (BCEL) แห่ง
สปป.ลาว ในการทำาธุรกรรมทางการเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม 
ของท้ัง 2 ธนาคารด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บริการในราคาพิเศษ 

• เปิดให้บัตรยูเนียนเพย์ ซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินในต่างประเทศ 
 ท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  
 สามารถทำาธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ บริการสอบถามยอดเงิน 
 คงเหลือ และบริการเบิกถอนเงินสด ได้ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มของกรุงศรี

• ผู้ใช้บัตรอีซี่พาส ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถ 
 เติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร คือ กรุงศรีเอทีเอ็ม  
 กรุงศรีออนไลน์ และ กรุงศรีโฟน 1572 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยชะลอตัวในปี 2556 ทั้งในส่วน
ของอุปทานและอุปสงค์ จากหลายๆ  ปัจจัย เช่น การที่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวตำ่ากว่า 
ที่คาด ขณะที่ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น  ความผันผวนของราคา
ก๊าซ LPG ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายที่ชะลอตัว  
นอกจากนี้  ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำาให้ภาระหนี้สูงขึ้น โดย
เฉพาะผู้กู้ที่มีรายได้ตำ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน  ปัจจัยต่างๆ 
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ
ที่อยู่อาศัย  อีกทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และสถาบันการเงินก็ได้
มีความระมัดระวังในการทำาธุรกิจมากขึ้น 

กลยุทธ์ด้านการตลาดของสินเชื่อบ้านกรุงศรีในปี 2556 จึงให้
ความสำาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและลูกค้า โดยธนาคารได้นำา
เสนอเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านทาง 610 สาขาของกรุงศรีทั่วประเทศ และทีมงานขายตรง
จำานวน 100 คน ท่ีเข้าบริการประจำาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และความร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ทำาให้ธนาคารสามารถรักษาระดับส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ ในภาวะที่
ตลาดสินเขื่อบ้านโดยรวมชะลอลงและมีการแข่งขันสูง และด้วย
การทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำาท่ี
เป็นท่ีรู้จักดีในประเทศและภูมิภาค  ประกอบกับข้อเสนอท่ีจูงใจและ
บริการหลังการขายท่ีดี ทำาให้สินเช่ือบ้านขยายตัวสูงกว่าเป้าหมาย
โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ17 ในปี 2556

นอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อบ้านเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่มี
คุณภาพแล้ว กรุงศรียังมีวิธีรักษาคุณภาพของสินเชื่อ  โดยบริการ
วางแผนป้องกันปัญหาการลืมการผ่อนชำาระ ซึ่งจะส่งเสริมวินัย
ที่ดีแก่ลูกค้าอีกด้วย อาทิ ส่งใบแจ้งยอดบัญชีล่วงหน้าเพื่อเตือน
วันถึงกำาหนดชำาระ การรณรงค์ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการหัก
บัญชีอัตโนมัติเพื่อชำาระค่างวดสินเชื่อ รวมถึงนำาเสนอโครงการ 
“สบายใจ ขายบ้านต่อ”  ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้ลูกค้าเก่า
แนะนำาลูกค้าใหม่มาใช้สินเชื่อบ้านกรุงศรี และมีสิ่งจูงใจให้ทั้ง
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ
ของสินเชื่อและโอกาสในการขาย ธนาคารได้จับมือกับผู้ประกอบ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ในปี 2556 เรายังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาเร็จรูป
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราอย่างต่อเนื่อง  โดยกรุงศรีได้รวม
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็น “PA Extra Prompt” ซึ่ง
เป็นแพคเกจที่คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปที่ดีที่สุดในตลาด โดยให้
ความคุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันๆ ละ 
1,000 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยนำาเสนอใน
ราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้น 

สำาหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เราได้เตรียมความพร้อมสำาหรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยเริ่มจากการ 
ปรับเง่ือนไขการรับประกัน เพ่ือให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ สปป.ลาว (ในพ้ืนท่ีจังหวัด เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต จำาปาศักด์ิ
และบ่อแก้ว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่าข้ีเหล็ก)
และพื้นที่ในอำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยลูกค้าที่มี
คุณสมบัติตามท่ีกำาหนด สามารถสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิตเพ่ือรับ
ความคุ้มครองยาวนานถึง 20 ปี ในวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท 

การเป็นพันธมิตรกับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 
จะช่วยต่อยอดธุรกิจจากการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ให้กับบริษัทญี่ปุ่นต่างๆ อาทิ ประกันภัยทรัพย์สินสำาหรับสรรพภัย 
(Industrial All Risks) รวมถึงการประกันภัยขนส่งทางทะเล เป็นต้น

บริการธนบดี 

ตลอดท้ังปี 2556 เราได้สรรสร้างประสบการณ์พิเศษเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการเงินและไลฟ์สไตล์   
เริ่มจากในไตรมาสที่ 1 เราได้เริ่มให้บริการ “ที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนทางโทรศัพท์”  ซึ่งลูกค้าสามารถปรึกษาเรื่องการ
ลงทุน  ข้อมูลตลาด  และรับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ของเราได้
อย่างสะดวก ในช่วงไตรมาสที่ 2 กรุงศรีได้ปรับโฉม Krungsri 
Exclusive Wealth Focus โดยวารสารใหม่นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านการลงทุนในหลายรูปแบบ รวมถึงข่าวสาร
กิจกรรมทางการตลาดและสิทธิประโยชน์จากคู่ค้าที่มีชื่อเสียง  
ที่เรารังสรรค์มาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก
ไลฟ์สไตล์ ในไตรมาสที่ 2 และ 3 กรุงศรีได้จัดงานสัมมนาสำาคัญ 
2 งาน ได้แก่ งาน “Exploring Buffettology with Mary Buffet” 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ Money Channel พร้อม

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงาน “Mid-Year 
Outlook 2013” ซึ่งเป็นการให้มุมมองด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของกรุงศรี  สุดท้ายในไตรมาสที่ 4 เราได้จัดงาน “The 
Exclusive Night” ซึ่งเป็นงานปาร์ตี้สุดอลังการที่จัดขึ้นเพื่อ
ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนธนาคารมาโดยตลอด พร้อมทั้ง
เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ให้ลูกค้าอีกด้วย

บริการบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

ในปีนี้ กรุงศรีได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาบริการ
สำาหรับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของกรุงศรีเป็น
ผลิตภัณฑ์ชั้นนำา ที่ตอบสนองต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรามุ่งเน้นเพิ่มความสะดวกและสร้างความคล่องตัวใน
การทำาธุรกรรมการเงิน ลดเวลาและขั้นตอนให้สามารถตอบสนอง
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์บัตรในปี 2556 ประกอบด้วย 

• “การเปิดบัญชีได้ทุกที่” บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 อย่างง่ายๆ สำาหรับลูกค้ากรุงศรีกรุ๊ปเพียงแสดงบัตรประชาชน 
 เท่าน้ัน เราเร่ิมให้บริการน้ีแก่ลูกค้าบริษัทอยุธยา แคปปิตอล 
 ออโต้ ลีส จำากัด มหาชน เป็นกลุ่มแรก

• “บัตรของขวัญกรุงศรี พัทยา” เป็นบัตรที่อำานวยความสะดวก 
 และให้ความปลอดภัยในการชำาระสินค้าและบริการ พร้อม 
 สิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายสำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
 ที่มาจังหวัดชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือของเรา เมืองพัทยา  
 และบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

• “บัตรเดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” เป็นบัตรพิมพ์ลาย 
 ใหม่ฉลองการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่ 20 ของสโมสร 
 ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ
 โลกของธนาคาร  การออกบัตรใหม่ครั้งนี้นอกจากเพื่อกระชับ
 ความสัมพันธ์กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม 
 ความผูกพันต่อแบรนด์กรุงศรีที่เป็นแฟนบอลชาวไทยด้วย

• “พันธมิตรกับบริษัท อีดีที จำากัด” เป็นการร่วมมือกับบริษัท  
 อีดีที จำากัด  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำาด้านการสร้าง 
 เครือข่ายรับส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหาร และสปาชั้นนำาของ 
 ประเทศ เพ่ือเสนอสิทธิประโยชน์และส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 70  
 จากร้านค้าท่ีร่วมรายการ เม่ือลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีเดบิต 
 ได้อีกด้วย 

ในปี 2556 เราได้ขยายเครือข่ายเอทีเอ็มเพื่อรองรับการทำาธุรกรรม
ทางการเงินและการชำาระเงินระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อความหลากหลายในบริการและเตรียมความพร้อมสำาหรับ
ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และได้
ร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติในการนำาเสนอบริการใหม่ๆ  ดังนี้

• การอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของทั้งกรุงศรีและธนาคาร 
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• กรุงศรี Quick Pay การทำาให้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ กลายเป็นจุดชำาระเงินเคลื่อนที่ในการชำาระค่าสินค้า
อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีน้ีสามารถทำาให้ผู้ขายรับ
การชำาระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเดบิตและเครดิตได้ และสามารถ
เรียกดูรายงานการชำาระบัญชีและสลิปค่าใช้จ่ายได้ทุกที่  
ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการชำาระเงินมีลักษณะคล้าย
กับ EDC กรุงศรี Quick Pay ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
สำาหรับนวัตกรรมการชำาระเงินจาก Banking & Payment Asia 
Trailblazer Awards 2013

• กรุงศรี ePayment นวัตกรรมสำาหรับการชำาระเงินที่ปลอดภัย
เมื่อซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต การเป็นพันธมิตรกับ 
CyberSource บริษัทที่บริหารการชำาระเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลก และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทวีซ่า ทำาให้ลูกค้า
เราสามารถใช้บัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี ที่
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศทั่วโลกเพื่อชำาระค่าสินค้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของ 
CyberSource 

• Social Media Content ธนาคารได้ปรับปรุงการส่ือสารกับลูกค้า
 ผ่าน Facebook และ Instagram ให้ทันสมัยและมีสไตล์ขึ้น

• Portal Website Design เราได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
 หลายช่องทางผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งตอบสนองความต้องการ 
 ของลูกค้าหลักทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

ด้านการตลาด
ในปี 2556 กรุงศรียังคงเน้นภารกิจ “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” 
โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างสะดวกและใช้งาน
ได้ง่าย ท่ีสำาคัญคือ Krungsri Mobile Application และ Krungsri 
Quick Pay ท่ีตอบโจทย์ด้านการชำาระเงิน โดยผู้ค้าสามารถรับชำาระ
ค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตได้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่ง
มั่นของกรุงศรีที่จะทำาให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้น ด้วยบริการผ่าน 
“ธนาคารบนมือถือ” นอกจากนี้ เราได้จัดตั้งโครงการ Branch 
Ambassador เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการให้
บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผลใน
แบบสอบถามของสาขาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมี
คำาถามเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการรอรับบริการ ทักษะและความรู้
ของพนักงาน และความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะแนะนำาผลิตภัณฑ์
และบริการของกรุงศรีต่อผู้อื่น

ทีมด้านการตลาดของเราได้รับรางวัลมากมายสำาหรับผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้จัดทำามาตลอดท้ังปี รางวัลด้านการตลาด 
APPIES จาก Institute of Advertising Singapore ได้จัดให้
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “มีแต่ได้” ของเราเป็น 1 ใน 15 
แคมเปญที่ดีที่สุดในเอเชีย และแคมเปญนี้ยังได้รับรางวัล Best 
Advertising Campaign Award 2013 จากนิตยสาร Asian 
Banking and Finance 

การเป็นพันธมิตรกับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 
นับเป็นก้าวสำาคัญก้าวหน่ึงของกรุงศรี ตลอดระยะเวลา 68 ปีท่ีผ่านมา 
กรุงศรีได้รับการยอมรับในฐานะธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและ

ชั้นนำาของธนาคารในไทย ดังนั้น การที่เรามีโอกาสได้ผนึกกำาลัง
กับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด จะทำาให้ได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์อันเป็นเลิศ และจะสามารถนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดต่อลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นได้ด้วย

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

กรุงศรียังคงพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ของการบริการที่ดีที่สุด ในขณะที่
ทีมงานด้านการตลาดได้พัฒนาความสามารถในการขาย
ผลิตภัณฑ์ข้ามประเภท เพื่อเพิ่มยอดขายและให้บริการลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เราได้ขยายกลไกด้าน
การตลาดให้ครอบคลุมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งเอทีเอ็ม 
และการทำาธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งทำาให้เราทราบพฤติกรรมของ
ลูกค้าและสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าและในเวลาที่เหมาะสมด้วย ทำาให้การขายผลิตภัณฑ์
ข้ามประเภทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45 ทั้งนี้ การใช้ Krungsri Mobile 
Application ก็ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านทุกช่องทางการให้บริการ

ทีมงานด้านการตลาดทำางานร่วมกับทีมที่ดูแลด้านผลิตภัณฑ์เพื่อ
ออกแบบโครงการขายผลิตภัณฑ์ข้ามประเภทที่มีรายละเอียด
เฉพาะสำาหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น Life-Cycle Management 
สำาหรับลูกค้า SME และโครงการ Plan Your Money สำาหรับ
ลูกค้าที่มีรายได้สูง มีการจัดทำาแบบจำาลองเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าในอดีตและคาดการณ์ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งทำาให้การขายผลิตภัณฑ์ข้ามประเภท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 นอกจากนี้ เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการบริหารโครงการ ทำาให้ขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กรุงศรีได้มุ่งเน้นบริการหักค่าชำาระเงินโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยลูกค้า 
บริหารการชำาระเงินอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนในการลงทะเบียนสำาหรับทุกช่องทาง 
การให้บริการ ทั้งสาขา เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ระบบเสียงตอบอัตโนมัติ ซึ่งทำาให้อัตราการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 
จากปีที่แล้วเกือบสองเท่า นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้ Business 
Intelligence Portal เพื่อรวบรวมผลการดำาเนินธุรกิจและข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความรวดเร็วและแม่นยำา
มากขึ้น ทีมงานด้านการตลาดสามารถทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์
และการปฏิบัติการ

นอกจากการขายข้ามผลิตภัณฑ์ กรุงศรียังดำาเนินโครงการสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เช่น การอวยพร
วันเกิด และโครงการขอบคุณลูกค้าคนสำาคัญ โดยจัดของขวัญ
พิเศษที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มจำานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าถือครองจากเฉลี่ย 2.8 ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า  
ในปี 2555 เป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ณ สิ้นปี 2556

ความสามารถในการแข่งขัน
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ระบบการเงินและการบัญชีเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะขยาย 
การดำาเนินการไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

• การอนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบงานทรัพยากร
บุคคลด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อเอื้อให้สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนดำาเนินการด้านการจัดการ
ธุรการส่วนตัวได้เองในระบบออนไลน์ ผ่านระบบงานที่เรียกว่า 
People Soft Self Service เช่น การขออนุญาตลาหยุดงาน การ
จัดทำาเป้าหมายงาน และการประเมินผลการดำาเนินงาน

• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการให้
บริการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงานในกรุงศรีกรุ๊ป 
ตลอดจนคุณภาพและความทันสมัยของเนื้อหาการเรียนรู้

การส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำา

กรุงศรีได้มีการปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร กระบวนการ
ทำางาน และเทคโนโลยี อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะ
สามารถรักษาความเป็นผู้นำาในระบบสถาบันการเงินไทยไว้ได้
อย่างต่อเน่ือง โดยโครงการต่างๆ ท่ีได้ดำาเนินการในปี 2556 มีดังน้ี

• วิถีกรุงศรี (WiTi Krungsri) เป็นแนวทางการดำาเนินงานของ
สาขาที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน  
ซึ่งได้ถูกนำามาใช้กับสาขาของกรุงศรีทั่วประเทศตั้งแต่เดือน
เมษายน

• การจัดทำาวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ
 ขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ โดยการ 
 กำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำาหรับ 
 แต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสามารถ 
 แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ได้แก่

• การกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความเหมาะสมกับ
 สภาวะเศรษฐกิจและระดับความเสี่ยง
• การปรับปรุงรูปแบบการขายและการให้บริการ เพื่อให้
 สอดรับกับความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยกำาหนดขอบเขตการให้บริการให้เหมาะสมกับความ 
 เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
• การปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้สอดคล้องกับ
 ความต้องการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 
 แต่ละกลุ่ม

• การก้าวเข้าสู่การมีกระบวนการทำางานที่ไร้กระดาษ โดยมี
การพัฒนาความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของระบบ e-Document ของเครือข่ายสาขาของธนาคาร

นวัตกรรมสำาหรับลูกค้า

• ระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Krungsri Mobile 
Application) – ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดตัว
แอพพลิเคช่ันการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน ท้ังท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ 
iOS และ Android โดยลูกค้าสามารถใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว
ทำาธุรกรรมทางการเงินได้เต็มรูปแบบ รวมถึงมีบริการอื่นๆ ที่
ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
จากลูกค้า โดยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ธนาคารได้เปิดตัว 
แอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับผู้ใช้งานบนเครื่อง iPad 

• ระบบการชำาระเงิน Krungsri Quick Pay – ซึ่งเป็นระบบการ
ชำาระเงินสำาหรับธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของ
ลูกค้าธุรกิจ SME โดยสามารถดำาเนินการผ่านสมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการต่อพ่วงสำาหรับการรับ
ชำาระเงิน

การผนึกกำาลังทางธุรกิจระหว่างกรุงศรีและ
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 

กลุ่มงานด้านการปฏิรูปธุรกิจองค์กรได้ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
ทีมงานของ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด ในการ
สนับสนุนการดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในการควบรวม เพื่อ
ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ โดยที ่
การควบรวมดังกล่าวจะดำาเนินการในสามขั้นตอนหลัก ได้แก่  
การควบรวม (Consolidation Phase) การผสานการทำางาน 
(Integration Phase) และการผนึกกำาลัง (Synergy Phase) ทั้งนี้ 
กรุงศรีจะเริ่มดำาเนินการควบรวมทางบัญชีในปลายปี 2556 
จนถึงต้นปี 2557 ก่อนที่จะเริ่มดำาเนินการเพื่อผสานการทำางาน
ให้รวมเป็นหนึ่งเพื่อให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2558  
ส่วนการผนึกกำาลังเพื่อเพิ่มประโยชน์จากกิจกรรมทางธรุกิจนั้น  
จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นไป

ความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการปฏิรูปธุรกิจองค์กร 
กลุ่มงานด้านการปฏิรูปธุรกิจองค์กร ทำางานร่วมกับทุกกลุ่มงาน
ทางธุรกิจ ตลอดจนบริษัทในกรุงศรีกรุ๊ปในการสนับสนุนและผลักดัน 
การปฏิรูปธุรกิจองค์กร เพื่อรักษาพันธสัญญาที่เรามีต่อลูกค้า 
ในการ “ทำาเร่ืองเงินให้เป็นเร่ืองง่าย” ผ่านการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง 
ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำาเนินการต่างๆ 
ภายในองค์กร

นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรุงศรีได้ดำาเนินโครงการเพื่อปฏิรูป
ธุรกิจองค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะดำาเนินการ 
แล้วเสร็จในช่วงปี 2556 – 2559 ทั้งนี้ โครงการบางส่วนที่ได้
ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้นและ ได้เริ่มส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์
ตลอดทั้งปี 2556 ที่ผ่านมา อาทิ

• การปรับปรุงระบบการจัดเก็บบริหารข้อมูล (Enterprise 
Data Management) – ในเดือนเมษายน กรุงศรีได้ติดตั้ง
และเริ่มใช้ระบบ Teradata ซึ่งเป็นระบบการบริหารและ
ประมวลผลข้อมูลองค์กรชั้นนำาของโลกที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพสูง โดยขณะนี้ ธนาคารกำาลังอยู่ระหว่างการ 
ถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ  
ธนาคารมั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

• การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร 
(Enterprise Content Management) – นับตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมเป็นต้นมา ธนาคารและกลุ่มงานหลักต่างๆ อาทิ 
กลุ่มงานสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ ได้นำาระบบการจัดการ
ข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการ
ทำางานต่างๆ 

• การพัฒนาและติดตั้งระบบการอนุมัติสินเชื่อ (Loan 
Origination System) สำาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ
ลูกค้าธุรกิจ SME – ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ กรุงศรีได้
พัฒนาและติดตั้งระบบดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ให้มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถนำาระบบงานนี้มาใช ้
สำาหรบักระบวนการพจิารณาและอนมุัตสิินเชื่อไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ภายในไตรมาสแรกของปี 2557

• การติดตั้งระบบการบริหารเงินสด (Cash Management 
System) – ณ สิ้นปี 2556 ธนาคารได้ติดตั้งระบบการบริหาร
เงินสดใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นนำาขั้นสูง เพื่อช่วยให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วย
สนับสนุนการทำางานของระบบงานหลักและรองรับการขยาย
ฐานลูกค้าของธนาคารในอนาคต นอกจากนี้ ศักยภาพที่สูงขึ้น 
ของระบบงานดังกล่าว ยังจะช่วยรองรับความต้องการของ
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึง
การให้บริการรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การให้บริการการชำาระเงิน
แบบ Host-to-Host การอนุมัติธุรกรรมทางการเงินทุกวันโดย 
ไม่จำากัดเวลา การทำาธุรกรรม STP Transactions การรองรับ
การส่งไฟล์แบบหลายไฟล์ในครั้งเดียว การจัดทำารายงาน 

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการจัดทำาบิลเรียกเก็บแบบ
ยืดหยุ่น (Flexi-Billing) ทั้งนี้ ข้อมูลของลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้
บริการจะถูกถ่ายโอนมายังระบบใหม่ภายใน 2 ปี

การปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบงาน
สารสนเทศ (IT Infrastructure)

กรุงศรีได้ทำาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบงาน
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยและความ
มั่นคงของระบบงานต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต โดยในปี 2556 ธนาคารได้ทำาการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

• ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำานวน 2,176 เครื่อง รวมถึง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ อีกกว่า 2,732 รายการ สำาหรับการให้บริการ 
ที่สาขา ตลอดจนเปลี่ยนระบบสำารองไฟ (UPS) และเครื่อง
ปั่นไฟใหม่ ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

• ติดตั้งและเปลี่ยนเครื่องเอทีเอ็มใหม่ จำานวน 452 เครื่อง 
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสำารองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

เมนเฟรม จากการใช้ระบบเทปเป็นระบบไร้เทป (Tapeless) 
ซึ่งทำาให้ธนาคารสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ อีกทั้ง
เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสำารองข้อมูล

• ติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลขั้นสูง เพื่อปกป้องฐาน 
 ข้อมูลลูกค้า ตลอดจนข้อมูลทางธุรกิจของธนาคาร

การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่า กรุงศรีสามารถทำาตามเป้าหมายการเติบโตที่ได้
ต้ังไว้ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจ 
รายใหม่ๆ เราได้ริเร่ิมวางรากฐานแนวคิดและนำาเทคโนโลยีลำา้สมัย 
มาปรับใช้กับระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องในปี 2556 เช่น

• การวางรูปแบบการให้บริการภายใต้กรุงศรีกรุ๊ป (Service 
Delivery Model) เป็นแนวคิดในการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) เพื่อเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาธุรกิจต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริการร่วม (Share Service 
Center) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่มีปริมาณสูง  
โดยการลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างมาตรฐานในการ 
ให้บริการอันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ ในระยะสองปีข้างหน้า 
ธนาคารจะมุ่งเน้นปรับปรุงระบบงานทรัพยากรบุคคล และ

“เราติดตั้งระบบ Teradata ที่
สามารถบริหารและประมวลผล
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ระบบหนึ่งของโลก เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจ”
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ด้านทรัพยากรบุคคล

กรุงศรีภูมิใจในพนักงานทุกคน

ที่ร่วมทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย

พันธกิจหลักของกรุงศรีมิใช่เพียงแค่การเป็นผู้นำาในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึง 
การมุ่งสู่การเป็นท่ีทำางานในอุดมคติ หรือ Employer of Choice ด้วย 
ดังนั้น การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำางานที่เป็นมืออาชีพ จึงเป็นเรื่อง 
ที่กรุงศรีให้ความสำาคัญมาก 

ในปี 2556 ธนาคารได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำางาน” 
(Gallup Great Workplace Award) จาก Gallup ซึ่งเป็นบริษัท 
ทีป่รึกษาชั้นนำาระดับโลก โดยธนาคารเป็นเพียงองค์กรเดียว 
ในประเทศไทย อีกท้ัง เป็นหนึ่งใน 32 องค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับ
รางวัลน้ี ซ่ึงนับเป็นก้าวแห่งความสำาเร็จของงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ที่เราภาคภูมิใจยิ่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
กรุงศรีไปสู่การเป็นสถานท่ีทำางานท่ีพนักงานทุกคนอยากมีส่วนร่วม 
และมีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
โดยแนวคิดหลักที่เราใช้คือ Krungsri P R I D E 

P-People หรือบุคลากร เป็นหัวใจหลักของกรุงศรี ดังนั้น เราจึง 
วางแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยพนักงาน 
แต่ละคนจะมีแผนพัฒนาบุคคลท่ีออกแบบข้ึนมาเฉพาะตัว ตามแผน 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ซึ่งในปี 2556 เราได้เน้น
เรื่องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำาของผู้บริหารระดับสูง 
ของธนาคารเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ 
องค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำาระดับประเทศและระดับสากล อาทิ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดหลักสูตรอบรมจำานวน 
39 หลักสูตร สำาหรับพนักงานในตำาแหน่งบริหารกว่า 1,200 ราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำาที่เป็นแบบอย่างที่จะสามารถ
สรา้งแรงจงูใจในการทำางานให้เพ่ือนพนักงานและทีมงาน มุ่งม่ัน
สร้างสรรค์งานท่ีเป็นเลิศ

R-Right System หรือการพัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการเติบโต
ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี เช่น การนำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ซับซ้อนภายใต้แนวคิด “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” โดยในด้าน 
การจัดการทรัพยากรบุคคล เราได้พัฒนาระบบ Krungsri People  
ขึ้นมา เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้เอง นอกจากน้ี เรายังได้ริเร่ิมรูปแบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อทำาให้บทเรียนมีความแปลกใหม ่
น่าสนใจ ตลอดจนเพ่ิมความสะดวกสบายแก่พนักงานในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองด้วย 

I-Integrity หรือ การยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นสิ่งที่พนักงาน
กรุงศรีทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพื่อแสดง
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาคำามั่นสัญญานี้ พนักงาน 
ทุกคนได้ลงนามใน “ปรัชญาและสำานึกในการปฏิบัติงาน”  
(The Spirit & The Letter) ของธนาคาร ซ่ึงได้มีการประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการดังกล่าวแก่พนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือการเรียนที่หลากหลาย

D-Development หรือการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ 
ของบุคลากร เป็นอีกปัจจัยสำาคัญที่กรุงศรีส่งเสริมเพื่อให้พนักงาน
เติบโตและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผ่านโครงการ Talent 
Management ซึ่งเป็นการกำาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพฤติกรรม
ตามค่านิยมกรุงศรี และการประเมินภาวะความเป็นผู้นำา 
นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่เราให้ความสำาคัญและได้ดำาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องคือ การจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงาน ซึ่ง
เป็นการกำาหนดแนวทางและแผนการดำาเนินการในการคัดเลือก 
ผู้สืบทอดตำาแหน่งงานภายในธนาคาร ตลอดจนบริษัทในเครือ 
โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีศักยภาพสูง  
รวมถึงมีความพร้อม ที่จะได้รับการพัฒนาในบทบาทหน้าที ่
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในตำาแหน่งสำาคัญ และ
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เหมาะสมในการเข้ามาสืบทอด
ตำาแหน่งงานนั้นๆ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 กรุงศรี
ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
พนักงานสาขากว่า 500 คน ในสาขายุทธศาสตร์ที่อยู่ในทำาเลที่ตั้ง
ที่จะมีความสำาคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น
ในอนาคต

ความสามารถในการแข่งขัน

“เราสร้างผู้นำาจากรุ่นสู่รุ่น 
ผู้บริหารกว่า 1,200 คนเข้า
รับการอบรมหลักสูตรผู้นำา
ที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้าง
ผลงานที่เป็นเลิศสู่ลูกค้า”

“เพิ่มจำานวนคอมพิวเตอร์ 
2,176 เครื่องและอุปกรณ์เสริม 
2,732 รายการที่สาขากรุงศรี 
เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า”

สำาหรับการให้บริการเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้านั้น กรุงศรีได้
เปิดศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมในทำาเลที่ตั้ง 
ที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งได้ขยายการให้บริการและผลิตภัณฑ์
เพื่อเตรียมรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 
และ AEC+2 ซึ่งรวมจีนและอินเดียไว้ด้วย โดยธนาคารได้เปิด
ให้บริการ China Union Pay เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว 
ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่ต้องการทำารายการ
โอน/รับเงินจากต่างประเทศผ่านบริการของ Western Union  
โดยได้เปิดให้บริการผ่านทางโทรศัพท์และเครื่องเอทีเอ็ม (Call for 
Western Union/ATM for Western Union) เป็นอีกช่องทางใน
การให้บริการ

การมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางการขายที่หลากหลายอย่างไม่หยุดยั้ง 
ได้ทำาให้ยอดขายของกรุงศรีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขาย
โดยหน่วยงานขายทางโทรศัพท์  (Telesales)  ผู้แทนการขาย
อิสระ (Direct Sales Agents) และตัวแทนขายที่สาขา (Branch 
Commission Sales) ทำาให้ปริมาณยอดขายรวมในปีนี้เติบโต
ร้อยละ 29 จากปีที่แล้ว นอกจากนั้น ธนาคารได้พัฒนาศักยภาพ
การให้บริการของทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี 
(Relationship Manager) โดยทำาหน้าที่เป็นเหมือนดั่งที่ปรึกษา
การลงทุนให้กับลูกค้า

ท้ายที่สุด สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคาร โดยเฉพาะพนักงานสาขา ซึ่งเราได้มุ่งเน้นการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กรุงศรีครองความเป็นเลิศในระบบสถาบันการเงิน โดยเรามีการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึง 
พนักงานในทุกระดับ โดยครอบคลุมทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่
ทักษะการบริหารและการให้บริการลูกค้า ไปจนถึงความรอบรู ้
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเทคนิคการขาย ซึ่งเราได้จ้างสถาบัน 
ฝึกอบรมชั้นนำาระดับสากลมาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ด้วย เช่น Cohen Brown ท่ีเน้นการ
สร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรมในการทำางาน อีกทั้งพัฒนา
ศักยภาพในการขายอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้เล็งเห็น 
ความสำาคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่มงานเครือข่ายการขายกับพนักงานสาขา จึงได้ริเริ่ม 
การจัดประชุมโต๊ะกลม Sales Roundtable ขึ้นมา เพื่อเป็น 
ช่องทางในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
นอกจากนี้ เรายังพยายามปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในการทำางาน
ให้แก่พนักงานสาขาของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
แก่ลูกค้า ผ่านโครงการคิดบวก (Think +) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว

กลุ่มงานเครือข่ายการขาย 
กลุ่มงานเครือข่ายการขายมีหน้าท่ีดูแลการให้บริการและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ศูนย์บริการลูกค้า Krungsri Exclusive 
ศูนย์แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ ศูนย์ให้บริการส่ง-รับ
เงินโอน Western Union นอกจากน้ี เรายังให้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ผู้แทนการ
ขายอิสระ (Independent Sales Agents) และ ตัวแทนขายท่ีสาขา 

การพัฒนาการให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่องนับเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เรามียอดขายที่สูงขึ้นตลอดทั้งปี โดยเมื่อ
เทียบกับยอดขายปีก่อนหน้า ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตโดดเด่น 
ได้แก่ กองทุนรวม ซึ่งขยายตัวร้อยละ 51 สินเชื่อที่อยู่อาศัย  
ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 26 สินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 15 
และประกันภัยธนพัทธ์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 14 ทั้งนี้ ทำาเลที่ตั้งของ
สาขามีความสำาคัญมากในการตอบโจทย์ความต้องการของ 
คนรุน่ใหม่ท่ีต้องการวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ท่ีสะดวกสบายเป็นหลัก  
ดังน้ัน เราจึงได้ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารเครือข่ายสาขาท่ัวประเทศ 
โดยเน้นคุณภาพสาขาหรือช่องทางการให้บริการมากกว่าที่จะเพิ่ม
จำานวนสาขา  โดยการ ปรับ/เปิด/ปิด/ย้าย สาขาตามศักยภาพ
ของทำาเลที่ตั้ง ให้มีความเหมาะสม และเข้าถึงได้ง่าย (Branch 
Rationalization)  ทำาให้เราสามารถเพิ่มยอดขายไปพร้อมๆ กับ
การลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ เรายังได้ทำาการปรับปรุงและออกแบบรูปลักษณ์ของ
สาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสัญญา 
“ทำาเร่ืองเงินให้เป็นเร่ืองง่าย”  โดยการออกแบบสาขาให้มีบรรยากาศ 
สบายๆ และปลอดโปร่ง ทำาให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกสบาย 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในปี 2556 น้ี กรุงศรีได้เปิดสาขาใหม่จำานวน 17 สาขา เพ่ิมเคร่ือง
เอทีเอ็ม จำานวน 452 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอีก 5 แห่ง อีกทั้งได้ทำาการย้ายที่ทำาการสาขาจำานวน 
12 สาขา และเคร่ืองเอทีเอ็ม จำานวน 191 เครื่อง ซึ่งการพัฒนา
เครือข่ายการให้บริการดังกล่าว ได้ส่งผลให้จำานวนธุรกรรมท่ีสาขา
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 5 และจำานวนธุรกรรมท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 16 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุง
รูปลักษณ์ของสาขาจำานวน 59 สาขา รวมท้ังเปิดสาขาต้นแบบ 
(Prototype Branches) จำานวน 4 แห่ง ให้สะท้อนเอกลักษณ์ความ
เป็นกรุงศรีมากย่ิงข้ึนด้วย 

อนึ่ง การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ได้ช่วยให้กรุงศรีสามารถ
ปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนกระบวนการทำางานให้ง่ายขึ้น 
สอดคล้องกับรูปลักษณ์ใหม่ของสาขา เช่น เทคโนโลยี One Scan 
ช่วยให้พนักงานสามารถป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบ
ได้ทันที ทำาให้ลดระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างมาก และ
ระบบ Simple Q ช่วยทำาให้การทำาธุรกรรมที่สาขามีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น เพราะเพียงแค่ลูกค้าสแกนสมุดบัญชีและเลือก
ธุรกรรมที่ต้องการทำา ระบบก็จะสร้างคิวและดึงข้อมูลลูกค้าข้ึน
มาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยการกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม
กระดาษเหมือนก่อน
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สามารถลดเวลาในการให้บริการลูกค้าที่นำาฝากเช็คต่างธนาคาร
ข้ามเขต จาก 3-5 วันทำาการ เหลือเพียง 1 วันทำาการ พร้อมทั้งช่วย
ลดความผิดพลาดในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนลด
จำานวนเช็คหายให้น้อยลง โดยกรุงศรีได้เปิดให้บริการระบบ ICAS 
ในเดือนพฤษภาคม และได้ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมเช็ค
ต่างธนาคารได้ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งเปิดให้บริการในจังหวัด
สำาคัญๆ ในเดือนสิงหาคม 

เพื่อเป็นการรักษาพันธสัญญาที่จะทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย
สำาหรับลูกค้า กรุงศรีได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการพัฒนา
ระบบ Smart e-Guarantee และ e-Payment เพื่อรับ-ส่งข้อมูล 
การใช้บริการระบบการวางประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการวางประกันท่ีเก่ียวข้องกับการนำาเข้าและส่งออก ตลอดจน 
การคืนเงินอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ช่วยให้
กระบวนการทำาธุรกรรมเหล่าน้ีสะดวกและง่ายข้ึนสำาหรับภาคธุรกิจ 
และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการดำาเนินการ ซึ่งธนาคารได้นำา
ระบบนี้มาใช้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ

ในเดือนกรกฎาคม กรุงศรีได้ปรับปรุงระบบธุรกิจหลักของสาขา
ธนาคารใน สปป.ลาว เพ่ือลดความซับซ้อนของกระบวนการทำางาน 
ต่างๆ สำาหรับพนักงานและลูกค้า ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ลดระยะเวลาในการกู้คืนระบบภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยด้านข้อมูล ซ่ึงท้ายท่ีสุด การปรับปรุงระบบธุรกิจหลัก 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนน้ีจะช่วยสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจ 
ไปยังต่างประเทศของธนาคาร ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ของกรุงศรีกรุ๊ปในระดับภูมิภาค

การตอบโจทย์ด้านธุรกิจองค์กร

กรุงศรีอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบปฏิบัติการ One Krungsri 
Enterprise Application Platform โดยในปีที่ผ่านมา เราได้
พัฒนาและนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์
ด้านธุรกิจองค์กรหลายด้าน ดังนี้ 

เรายังนำาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้บริการและการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบดิจิตอล ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการดำาเนินงาน

ระบบธุรกิจหลักของธนาคาร

ในปี 2556 กรุงศรีได้พัฒนาระบบธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถรองรับการคิดค้นและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่
การเปิดตัวเงินฝากประจำา 5 เดือน และ 15 เดือน รวมถึงเงิน
ฝากประจำา “Step Up 9 เดือน โตเอ๊า…โตเอา” เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายข้ึน ด้วยผลิตภัณฑ์ Step Up ดังกล่าว 
ลูกค้าสามารถถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากประจำาได้ตลอดเวลา 
และยังคงได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นราย
เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือนจนถึงร้อยละ 9 
ต่อปี ในเดือนที่ 9 

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล “รู้ใจ” ซึ่งมีวงเงินสูงสุด 
1 ล้านบาท และไม่ต้องนำาหลักทรัพย์มาคำ้าประกัน โดยผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะให้วงเงินอเนกประสงค์กับลูกค้าเพื่อใช้จ่าย
ตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับเงินเป็นก้อน หรือเลือกรับ 
เป็นวงเงินสำารองพร้อมใช้ในรูปแบบบัตรสำาหรับเบิกถอนเงินสด

การนำาเสนอบริการทำารายการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่าน 
เคร่ืองเอทีเอ็ม ของกรุงศรีกว่า 4,700 เคร่ืองท่ัวประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการให้บริการและอำานวยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยแก่ลูกค้า อาทิ ธุรกิจ SME ธุรกิจ e-Commerce และ
ชาวต่างชาติ ท่ีทำางานในประเทศไทย รวมท้ังชาวไทยท่ีมีญาติอยู่ใน
ต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถสมัคร
ใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ 

การนำาเสนอบริการกรุงศรีโอนสบาย เพื่ออำานวยความสะดวก
แก่ลูกค้าใน สปป.ลาว ที่ต้องการโอนเงินบาทให้ผู้รับโอนใน
ประเทศไทยที่มีบัญชีต่างธนาคาร โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำาเป็นต้องมี
บัญชีกับธนาคาร 

การนำาเทคโนโลยีระบบการสั่งการและดำาเนินการโดยอัตโนมัติมา
ใช้สำาหรับบริการด้านสินเชื่อเพื่อการนำาเข้าและส่งออก ทำาให ้
การทำาธุรกรรมเพ่ือการค้าระหว่างประเทศของกรุงศรีกรุ๊ปกลายเป็น 
เรื่องง่าย โดยกลุ่มงานทางธุรกิจที่มีการนำาระบบการสั่งการและ
ดำาเนินการโดยอัตโนมัติมาใช้แล้ว ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
(Krungsri Business Center - KBC) หน่วยงานด้านปฏิบัติการ
ของธนาคาร ตลอดจนกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่ม
งานลูกค้าธุรกิจ SME 

กรุงศรีได้นำาระบบบริหารเงินสดใหม่มาใช้ในปลายปี 2556 เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ 
ธุรกิจ SME โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต 
ครอบคลุมประเภทธุรกรรมที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนง่ายต่อการ
ใช้งานมากขึ้น 

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
(Imaged Cheque Clearing and Archive System- ICAS) 

ความสามารถในการแข่งขัน

E-Engaged Culture ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานกรุงศรี
ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะ และพัฒนาองค์กร 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานที่ทำางานในอุดมคติ ผ่านโครงการ Voice 
of Krungsri ซึ่งเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านการ
สำารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยเราได้นำาผล
จากการสำารวจนี้มาจัดทำาแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงบรรยากาศการทำางานด้วย

นอกจากแนวคิด Krungsri P R I D E แล้ว เรายังได้ริเริ่มโครงการ 
Krungsri We Care เพื่อช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที ่
ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างเป็นกันเอง 

นอกจากนี้ ในปี 2556 ค่านิยมกรุงศรีได้ถูกนำามาถ่ายทอดผ่าน
ภาพยนตร์สั้น “Krungsri Core Values The Movie” เพื่อสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์กรแก่พนักงาน เรายังได้
พัฒนาโครงการ Values Appreciation Card เพื่อให้พนักงานได้
แสดงความรู้สึกชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ค่านิยมกรุงศรีผ่านข้อความให้กำาลังใจสั้นๆ อันจะช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็น 
กรุงศรีมากยิ่งขึ้น

ด้านระบบปฏิบัติการ
ความมุ่งมั่นที่จะมีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงความยืดหยุ่นในการรองรับทุกสถานการณ์ ยังเป็นกลยุทธ์หลัก 
ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกรุงศรี เพื่อให้มั่นใจว่า
ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) ด้วย

ตลอดปีที่ผ่านมา กรุงศรียังคงเดินหน้าบูรณาการระบบปฏิบัติการ 
ให้เป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Operations) อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ตลอดจนนำาระบบปฏิบัติการร่วมกันระหว่างธุรกิจในกรุงศรีกรุ๊ป 
(Shared Operations Platform) และระบบปฏิบัติการแบบ 
Straight-Through Processing (STP) มาใช้ เพ่ือให้เกิดความประหยัด 
จากขนาด (Economies of Scale) ด้วย

ในปี 2556 กรุงศรีได้รับรางวัลระบบปฏิบัติการยอดเยี่ยม ด้านการ 
ให้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศหลายรางวัล เช่น

• รางวัล “STP Awards for Outstanding  Excellence Quality  
of Commercial Payment Transactions (MT103)” จาก 
Citibank ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 

• รางวัล “STP Performance Excellent  Award for USD 
Payment” จาก Standard Chartered Bank ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• รางวัล “STP Award for Excellent Quality of EUR Payment”  
 จาก Commerzbank สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

• รางวัล “STP Improvement Award on AUD Clearing 
in Recognition of Excellence for AUD & NZD MT103 
Commercial Payment Transactions” จาก ANZ Banking 
Group ประเทศออสเตรเลีย 

ระบบปฏิบัติการของเรายังช่วยให้เราสามารถนำาเสนอบริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับและวิเคราะห์คำาติชม
ของลูกค้า ซึ่งทำาให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงศรีกรุ๊ปได้

นวัตกรรมสำาหรับระบบปฏิบัติการที่ธนาคารได้พัฒนาและนำามา 
ใช้งานในปีน้ี ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสำาเนาภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการบริหารเงินสำารอง และระบบการสั่งการและ 
ดำาเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร โดยตัวอย่างระบบปฏิบัติการ 
ที่ได้นำานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้แล้ว ได้แก่

• ระบบบริหารจัดการเอกสารสินเชื่อ ได้นำาเทคโนโลยีการสำาเนา
ภาพอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่ออำานวยความสะดวกและลดการ
ใช้กระดาษ ทำาให้ระบบงานดังกล่าวมีความปลอดภัยด้านข้อมูล 
สูงขึ้น ตลอดจนเอื้อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น

• ระบบบริหารและปฏิบัติการธุรกรรมการให้บริการด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ได้นำาระบบการสั่งการและดำาเนินการโดย
อัตโนมัติมาใช้ เพ่ือให้ธุรกรรมต่างๆ มีลักษณะ real-time มากข้ึน

ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งดำาเนินธุรกิจอย่างม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม กรุงศรีได้ผลักดันให้ภายในธนาคารมี
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการสั่งการและดำาเนินการโดย
อัตโนมัติ การส่ือสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุม
ทางไกล รวมไปถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ในสำานักงานเพื่อลดปริมาณการสร้างก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด นอกจากนี้เรายังได้จัด
กิจกรรมรณรงค์งดการสูบบุหรี่ ‘Krungsri Smoke Free Society’ 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมปลอดบุหร่ีภายในธนาคารอีกด้วย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนการขยายตัว 
ทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของ
กรุงศรี เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม และเอ้ือให้ธนาคารครองความเป็นผู้นำาตลาด  
รวมถึงสามารถ “ทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” สำาหรับทั้งลูกค้า
และพนักงานของเรา ในปีนี้ กรุงศรีจึงเดินหน้าลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานสำาคัญหลายโครงการ เช่น ระบบธุรกิจหลักของธนาคาร 
ระบบบริหารเงินสด ระบบการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือ การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขา ระบบรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนปรับปรุงให้ระบบต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้  
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ระบบการจัดเก็บบริหารข้อมูล

โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บบริหารข้อมูลขององค์กรโดย 
ใช้ซอฟต์แวร์ Teradata ในส่วนแรกของโครงการได้ดำาเนินการ
สำาเร็จลุล่วงไปแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะมีการยกเลิกระบบฐาน
ข้อมูลเดิมและโอนย้ายข้อมูลผู้ใช้ระบบ ตลอดจนการใช้งานมาสู่
ระบบฐานข้อมูลใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง 
แม่นยำาได้อย่างรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรุงศรียังได้ริเริ่มพัฒนาแนวคิดและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การนำาเทคโนโลยีหรือ
กระบวนการพิเศษมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทั้งหมด
ในกรุงศรีกรุ๊ป รวมถึงเริ่มนำาระบบการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
ของลูกค้า (Master Data Management) มาใช้ ซึ่งในส่วนนี้
จะช่วยทำาให้ธนาคารสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ที่นำาเสนอสอดคล้องกับ 
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

สำาหรับด้านอื่นๆ กรุงศรีได้พยายามยกระดับความครบถ้วนและ
รอบด้านของข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง มุมมองลักษณะ 
360 องศาที่จะสนับสนุนการทำางานของทีมบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าธุรกิจ ทั้งในส่วนของธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ ให้
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ธนาคารยังได้พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะด้าน 
เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลส่วนที่เป็นมุมมองเกี่ยวกับช่องทางการทำา
ธุรกรรม เพื่อการพัฒนาช่องทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ e-Business ของกรุงศรีต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เริ่ม
สำารวจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยรองรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีขนาดใหญ่ เพ่ือทำาให้การวิเคราะห์ลูกค้า ตลอดจนการขับเคล่ือน 
ธุรกิจของธนาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมคุณภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบ (Krungsri Test Center of 
Excellence -TCoE) ของกรุงศรียึดมั่นต่อหลักการที่ว่า  
“กันไว้ดีกว่าแก้” โดยหลังจากที่ธนาคารได้ก่อตั้ง TCoE ขึ้นมา
ในปี 2555 ก็ได้มีการกำาหนดหลักการและวางแนวทางในการ
ทดสอบและควบคุมคุณภาพงาน ซึ่งในลำาดับต่อไป ธนาคารจะมี
การทยอยนำากรอบการดำาเนินงานต่างๆ ที่ได้วางไว้ไปปรับใช้ใน
กลุ่มงานทางธุรกิจต่างๆ ภายในองค์กร 

กรุงศรีตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำากรอบการดำาเนินงานของ TCoE 
มาใช้ในโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ
งานของธนาคารและบริษัทในกรุงศรีกรุ๊ปล้วนมีความเป็นเลิศด้าน
คุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในศูนย์ฯ ตลอดจน
ทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ในการทดสอบระบบงาน เพื่อที่จะได้สามารถ
นำาทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนใหม่

ระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยกระบวนการทดสอบ
คุณภาพท่ีมีความละเอียดแม่นยำาสูง ซ่ึงจะต้องเร่ิมต้นต้ังแต่ข้ันตอน 
การพัฒนาระบบงาน ในทางกลับกัน ระบบการแก้ไข จะเน้นการ
ใช้ทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในการตรวจจับ
ข้อผิดพลาดของระบบงาน รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดให้รวดเร็ว
ที่สุดและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด โดยกลยุทธ์ของธนาคาร
ในด้านนี้คือ มุ่งเน้นที่ขั้นตอนการป้องกันเป็นลำาดับแรก ผ่านการ
กำาหนดกระบวนการทดสอบคุณภาพไว้ในทุกขั้นตอนของการ
พัฒนาและทดสอบระบบงานต่างๆ ของธนาคาร

ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐาน
และเครือข่าย

กรุงศรีประสบความสำาเร็จในการพัฒนาระบบปฏิบัติการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุการใช้งานมานานให้เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเทคโนโลยีการจำาลองระบบหรือระบบ

ความสามารถในการแข่งขัน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – กรุงศรีมีความมุ่งมั่น
แก้ไขปัญหาการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงินอย่างจริงจัง 
ธนาคารจึงได้นำาระบบ Actimize Anti-Money Laundering ซ่ึงเป็น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับ
สากลมาใช้ในไตรมาสแรกของปี 2556 สำาหรับธุรกิจของธนาคาร
และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด ในการตรวจจับ
ธุรกรรมน่าสงสัยตามกฎระเบียบของสำานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยวางแผนว่าจะขยายการใช้ระบบดังกล่าว 
ในกลุ่มงานทางธุรกิจอื่นๆ ในกรุงศรีกรุ๊ปต่อไปในอนาคต

กรุงศรียังเดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้ามีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครอง
สูงสุด โดยเราได้นำาเทคโนโลยี Instinct ซึ่งช่วยในการตรวจจับ
ธุรกรรมน่าสงสัยมาใช้ในระบบการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถของระบบในการเฝ้าระวังและตรวจจับการทุจริต
ได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำามากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมีโครงการที่จะขยายการใช้งานระบบดังกล่าวไปยังจุดให้
บริการต่างๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับลูกค้าโดยตรง ภายใต้แนวคิด 
“Customer-Centricity Protection” ด้วย

กรุงศรีได้นำาระบบ HR PeopleSoft มาใช้สำาหรับทุกกลุ่มงาน 
ทางธุรกิจในปี 2556 เพื่อที่เราจะได้โอนย้ายข้อมูลของพนักงาน
และขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดมารวมไว้ภายใน
ระบบเดียวกัน ภายในช่วงต้นปี 2557 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ 
ภายใต้แนวคิด One HR Solution อาทิ การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ขององค์กร ฐานข้อมูลการรับสมัครงาน และระบบ 
การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน 

กรุงศรียังประสบความสำาเร็จในการนำาระบบ Oracle Finance  
มาเริ่มใช้ในทุกกลุ่มงานทางธุรกิจเพื่อช่วยให้กลุ่มงานด้านการเงิน 
และการบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มงานทางธุรกิจต่างๆ  
ที่จำาเป็นต่อการวางแผนทางการเงินและการบัญชีได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผ่านเคร่ืองมือ Oracle Business Intelligence 
อีกทั้งทำาให้ผู้บริหารของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงิน
เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผนทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย

กระบวนการอนุมัติสินเช่ือ เป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุน 
การขยายตัวของธุรกิจกรุงศรี ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว ธนาคารจะนำาระบบ
การอนุมัติสินเชื่อใหม่เข้ามาใช้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557  
ซ่ึงนอกจากระบบดังกล่าวจะครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สำาหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ SME 
รวมทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นระบบการสั่งการและ
ดำาเนินการโดยอัตโนมัติที่นำาเทคโนโลยีการบริหารจัดการซึ่งได้
รับการยอมรับว่าดีที่สุดในตลาด เช่น New Business Strategy 
Management (การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ) Business Process 
Management (การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ) และ One 
Krungsri ECM (การบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มาใช้ 
โดยระบบนี้จะช่วยในการวิเคราะห์และเสนอผลการอนุมัติสินเชื่อ

ในเบื้องต้น ตลอดจนนำาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเอกสารมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกระบวนการทางธุรกิจอีกด้วย โดยจะเริ่ม
นำาระบบนี้มาใช้ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจก่อนเป็นลำาดับ
แรกในช่วงต้นปี 2557 ก่อนที่จะขยายการใช้งานให้ครอบคลุม 
สินเชื่อรายย่อยต่อไปในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557

เทคโนโลยีสำาหรับการบริหารความเสี่ยง
และการเงิน

ในปีนี้ กรุงศรีได้ปรับปรุงกระบวนการทำางานของระบบกระทบ
ยอดบัญชี (Account Reconciliation) ให้มีความรวดเร็วและเป็น
อัตโนมัติ ถูกต้องแม่นยำา ตลอดจนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  
เพื่อตอบสนองนโยบาย One Krungsri นอกจากนี้ ยังได้ขยาย
การติดตั้งระบบงานดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือบางแห่ง ได้แก่ 
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด และ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด ด้วย

ในส่วนของระบบการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้ติดตั้งระบบ 
Risk Adjusted Performance Management เพื่อช่วยประเมิน
ผลการดำาเนินงานในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ จากเคร่ืองช้ีวัด 
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มูลค่าจัดสรรจากส่วนของสินทรัพย์ 
มูลค่าจัดสรรจากส่วนของหน้ีสิน ผลตอบแทนต่อมูลค่าสินทรัพย์เฉล่ีย 
และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เป็นต้น โดยสามารถ
กำาหนดให้ผลการวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมได้  
เช่น ประเภทของกลุ่มของลูกหนี้ ประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
และประเภทของกลุ่มธุรกิจ ตามเกณฑ์การรายงานที่กำาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในด้านการบริหารจัดการหนี้สินที่มีการผิดนัดชำาระเกิน 90 วัน 
กรุงศรีได้พัฒนาระบบการติดตามหนี้ใหม่ หรือที่รู้จักกันในนาม 
“Krungsri Recovery System” ขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ การทำางานของระบบดังกล่าวจะ
ครอบคลุมการติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของบัญชี
ลูกค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำาระหนี้ การประเมินความเสี่ยง
ด้านเครดิต การปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการดำาเนินการทาง
กฎหมาย ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่ม
อัตราการชำาระคืนหนี้ รวมทั้งลดสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพให ้
ตำ่าลงได้
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โครงการ IT Star ที่ริเริ่มขึ้นสำาหรับพนักงานสาขาได้ช่วยทำาให้
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานสาขา 
เข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ความล่าช้าที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ลดลง ตลอดจนประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ิมสูงข้ึน 
นอกจากน้ี ยังได้ปรับปรุงการให้บริการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ทแวร์และซอฟ์ทแวร์ด้วยระบบ RAILS 
Operational Improvement ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดจำานวนรายการ 
แจ้งซ่อมของสาขาแล้ว ยังสามารถช่วยให้สาขาสามารถกลับมา
ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานได้อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึนด้วย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนับเป็นหัวใจหลักในการให้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงศรี โดยธนาคารได้ลงทุน 
อย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของธนาคารให้ทัดเทียมและ
เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดระดับสากล อาทิ การเพิ่มกฎเกณฑ์
และการควบคุมที่สำาคัญด้านการรักษาความปลอดภัยใน TCoE  
ย่ิงไปกว่าน้ัน ธนาคารยังมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงกลไกการป้องกัน 
และตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย

สำาหรับการเพิ่มความเข้มงวดของการบริหารจัดการการป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลนั้น ธนาคารยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากปีก่อน ซึ่งในปีนี้ได้ติดตั้งระบบงานดังกล่าวในกลุ่มงานทาง
ธุรกิจที่สำาคัญของธนาคารหลายกลุ่ม โดยวางเป้าหมายไว้ว่าจะ
พัฒนาและติดตั้งระบบงานนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานทางธุรกิจ
ที่สำาคัญ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาข้อมูลสำาคัญของลูกค้า
และของธนาคาร

ในปี 2556 กรุงศรียังได้ติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเตือนภัย
คุกคามจากช่องทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Real-time โดยระบบ
จะมีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบกิจกรรมในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่มีลักษณะมุ่งร้ายต่อข้อมูลของธนาคาร และดำาเนินการยับยั้ง
กิจกรรมที่มุ่งร้ายดังกล่าวอย่างทันท่วงที 

ด้านการกำากับดูแลกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการอย่าง
สมำ่าเสมอและเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงแต่
เป็นการสะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน  

ธนาคารจึงยังคงให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลท้ังในเชิงป้องกัน 
(Prevention Activities) และในเชิงสอบทาน (Monitoring 
Activities) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกำากับดูแลกิจการ 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความสำาคัญแก่การนำาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำากับดูแลกิจการ
ในอีกทางหนึ่งด้วย
 

ในเชิงป้องกัน ธนาคารมีการติดตามการปรับปรุงและแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการอย่างสมำ่าเสมอโดยได้
มอบหมายให้สายงานกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร (Compliance) 
เป็นผู้จัดทำาสรุปหลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องและทันกาล รวมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายและระเบียบต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการ และที่สำาคัญพนักงาน 
จะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎระเบียบได้อย่าง
เคร่งครัด 

ในปี 2556 ธนาคารได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฉบับใหม่หรือฉบับ
ท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรวมท้ังส้ิน 119 กฎเกณฑ์ ตลอดจนจัดให้
มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
คลอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจของธนาคารในทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการให้สินเชื่อ ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และอื่นๆ 

ในเชิงการสอบทานนั้น ธนาคารได้จัดทำาแบบสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์ (Checklist) โดยได้นำาส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินตนเอง (Self Assessment) จากนั้นจะ
ทำาการประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการใช้
แบบสอบทานดังกล่าวประกอบการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ในธนาคาร
และในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถได้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ซึ่งในปี 2556 นั้น ธนาคารได้มีการจัดทำาแบบสอบทานครอบคลุม
กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมจำานวนทั้งสิ้น 37 กฎเกณฑ์

นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้มีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย อาทิเช่น การนำาระบบ Monitoring System 
มาใช้ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยของลูกค้าสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
ธุรกรรมเงินฝาก และทำาการพัฒนาระบบภายใน (In-house 
System) เพื่อป้องกัน “บุคคลที่ถูกกำาหนด” มาเปิดบัญชีหรือทำา
ธุรกรรมกับธนาคาร และบริษัทลูกของธนาคาร 

ความสามารถในการแข่งขัน

เสมือนจริง (Virtualization Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ทำาให้
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการและ
แอพพลิเคชั่นหลายๆ ตัว พร้อมกันได้ ทำาให้การจัดการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีความง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังเอื้อให้การเปิดใช้แอพพลิเคชั่น
สามารถทำาได้รวดเร็วย่ิงข้ึน หน่วยความจำามีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจน 
การประมวลผลข้อมูลมีลักษณะที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารใช้การได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้ง 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ซึ่งในปีนี้ ธนาคารได้
ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในสำานักงานเพื่อให้พร้อมใช้งานภายใต้
ระบบใหม่เสร็จสิ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว

นอกจากนี้ กรุงศรีได้นำาเทคโนโลยีการสำารองข้อมูลแบบใหม่ ซึ่ง
เป็นรูปแบบไร้เทป (Tapeless) เข้ามาใช้ในธนาคาร ท้ังน้ี การยกเลิก 
เทคโนโลยีการสำารองข้อมูลโดยใช้เทปซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว 
6 ปี และนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้ ได้ส่งผลให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 
ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบการป้องกันข้อมูลลูกค้า 
ด้วยการใส่รหัส (KEY encryption) รวมถึงเพิ่มความรวดเร็ว 
ในการกู้คืนข้อมูล โดยในภาพรวม เทคโนโลยีดังกล่าวได้เอื้อให้
กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง 
ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประมวลผลสิ้นวัน 

ในส่วนของการให้บริการบัตรเครดิต กรุงศรีได้ทำาการโอนย้าย
ระบบบัตรเครดิตของ บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส มารวมไว้
กับระบบหลักของธนาคารเสร็จส้ินแล้วในปี 2556 ซ่ึงทำาให้ระบบหลัก 
สำาหรับบัตรเครดิตของธนาคารถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยังสามารถครอบคลุมการให้บริการกับบัตรเครดิตทุกบัตร
ในกรุงศรีกรุ๊ป นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับธนาคารอื่นๆ ที่เป็น
สมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการติดตั้งระบบ Local Switching 
โดยดำาเนินการร่วมกับกลุ่ม ITMX เพื่อรองรับธุรกรรมการชำาระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตภายในประทศ แทนการพึ่งพาบริการ Switching 
ของเครือข่ายวีซ่าเช่นแต่ก่อน สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย

และเกณฑ์การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี  
กรุงศรียังได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ 
Krungsri Mobile Application อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับความต้องการ 
ใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปริมาณการใช ้
สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เช่ือมต่ออย่างแพร่หลายมากข้ึน โดยในปีน้ี 
เราได้ขยายขอบเขตการให้บริการของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว 
ด้วยการเพ่ิมบริการการทำาธุรกรรมกับบริษัทกรุงศรี ออโต้ ไว้ด้วย 

โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์สื่อสาร
ของสาขา

ในปี 2556 กรุงศรีได้ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสาขาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจน 
ช่วยลดระยะเวลาการรอรับบริการให้ส้ันลง โดยหน่ึงในการดำาเนินการ 
ของธนาคารคือ การติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำานวน 2,176 
เครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำาเนินการสูงสุด ธนาคาร
ได้อัพเกรดระบบปฏิบัติการสำาหรับคอมพิวเตอร์ของสาขาจาก 
Windows XP เป็น Windows 7 เสร็จสิ้นแล้วจำานวน 4,500 
เครื่อง และมีแผนที่จะดำาเนินการต่อเนื่องอีก 2,500 เครื่องให้แล้ว
เสร็จในปี 2557 ในส่วนของอุปกรณ์สื่อสารมาตรฐานของสาขา 
ธนาคารได้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือจาก Blackberry จำานวน 
1,100 เครื่อง เป็น iPhone 5 รวมทั้งนำาระบบจัดการอุปกรณ์
สื่อสาร Mobile Device Management System และระบบ
ติดตามเคลื่อนที่ (Note Traveler) มาติดตั้งไว้ที่อุปกรณ์สื่อสาร
แต่ละเครื่องด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดตั้งระบบสำารองไฟฟ้าแบบ Power 
Redundancy ซึ่งประกอบไปด้วย แบตเตอรี่สำารองที่จะทำางาน
ได้ทันทีเมื่อไฟดับ (UPS) พร้อมทั้งเครื่องปั่นไฟ ณ สาขาธนาคาร 
610 แห่งทั่วประเทศ และได้ติดตั้งเครื่องปั่นไฟแบบเริ่มต้นการ
ทำางานโดยอัตโนมัติ (Auto-start Generator) พร้อมทั้งอุปกรณ์
ป้องกันการกระชากไฟ (Surge Protection) จำานวน 206 เครื่อง 
ณ สาขาธนาคารที่สำาคัญ 50 แห่ง เพื่อลดผลกระทบจากไฟฟ้าดับ
และเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการทางธุรกิจ 
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ความเสี่ยงด้านตลาด

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีหน้าที่ประเมิน ติดตาม และ
รายงานความเสี่ยงทั้งในบัญชีการค้าและบัญชีการเงิน รวมไปถึง
การวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด การทบทวนและ
ทดสอบภาวะวิกฤตอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลาจะไม่ส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนของ
กรุงศรีมีหน้าที่จัดทำาแผนเงินทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของธนาคาร รวมทั้งการประมาณการเงินกองทุนจากการทดสอบ
ภาวะวิกฤต ทั้งนี้ กรุงศรีได้ใช้วิธีการทดสอบภาวะวิกฤตที่อิงกับ
เหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์
มาประเมินระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่พึงดำารงไว้
ภายใต้สถานการณ์นั้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญที่คณะกรรมการฯ 
ใช้ในการประมาณการความต้องการเงินกองทุนในอนาคต

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดใช้กรอบการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทั้งแบบรายวัน และตามแผนฉุกเฉิน โดยมีการ
บริหารสภาพคล่องในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งมีการ
ติดตามพฤติกรรมของผู้ฝากเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กิจกรรมในตลาดเงิน 
ตลอดจนภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมี
เงินทุนเพียงพอที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารได้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกรุงศรีทำาหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัท
ในเครือจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดความผิดพลาดจาก
ปัจจัยภายใน ภาวะการหยุดชะงัก หรือเหตุจากปัจจัยภายนอก 
ในการนี้ ธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมดได้ทำาการประเมิน
ตนเองด้านการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Self- 
Assessment: RCSA) 

ในขณะเดียวกัน ก็มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงสำาคัญ (Key 
Risk Indicators: KRI) สำาหรับฝ่ายงานภายในทั้งหมดของ
ธนาคาร และมีการติดตามความเสี่ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง
ยังได้มีการจัดทำา ทบทวน และทดสอบแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) อย่าง
สมำ่าเสมอด้วย

ด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความ
เสี่ยงดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงรายวัน รวมถึงนโยบาย
ด้านความเส่ียงในระยะยาวของกรุงศรี โดยกลุ่มงานบริหารความเส่ียง
จะทำาการกำาหนดนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของธนาคารในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนอยู่ภายใต้หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงได้นำาวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงแบบบูรณาการมาใช้สำาหรับการบริหารความเสี่ยงหลัก 
4 ด้านของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง 
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเรา

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กรุงศรีบริหารจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อผ่านกระบวนการ
อนุมัติที่มีความเข้มงวดและถี่ถ้วน โดยอิงกับขั้นตอนการพิจารณา
ในระดับรายบัญชีโดยทีมงานท่ีเช่ียวชาญด้านเครดิต ท้ังน้ี หน่วยงาน 
ที่ดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจจะทำาการ
ทบทวนพอร์ตของลูกค้าขนาดใหญ่ท่ีมีภาระสินเช่ือสูงเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวนคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
ของธนาคารในแต่ละผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทปัจจัย 
อาทิ ภูมิศาสตร์ ประเภทของสินเชื่อ อันดับความเสี่ยง และ
อุตสาหกรรม เป็นประจำาทุกเดือน รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และดำาเนินการปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ในปีน้ี สินเช่ือด้อยคุณภาพมีจำานวน 27.01 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 
2.66% จาก 2.39% ในปี 2555 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของสินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทในเครือ โดยเฉพาะสินเช่ือ
เช่าซ้ือ ( Equipment Leasing) และบางส่วนจากสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต์ (Auto Leasing and  Hire Purchase) แต่สำาหรับ
สินเช่ือด้อยคุณภาพของธนาคาร และ บริษัทในเครืออ่ืนๆของ
ธนาคาร ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการเพ่ิม
ความเข้มงวดในการบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพ โดยการ
เข้าไปแทรกแซงพอร์ต (Portfolio intervention) อย่างเร่งด่วน 

การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างรอบคอบได้ถูกนำามาใช้เพ่ือช่วย
สร้างความม่ันใจว่าธนาคารมีเงินสำารองอย่างเพียงพอ โดยนอกจาก
การคำานวณเงินสำารองสำาหรับลูกหน้ีด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังมีการกันเงินสำารอง
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงท่ีไม่ได้คาดหมาย ซ่ึงส่งผล
ให้สัดส่วนเงินสำารองต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพสำาหรับงบการเงินรวม
อยู่ท่ีร้อยละ 145 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 146 ในปี 2555

ทีมบริหารความเสี่ยงเล็งเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและ
ปัญหาความไม่ม่ันคงทางการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อ portfolio 
ของธนาคาร จึงตอบสนองในเชิงรุก โดยการเข้าให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบ อย่างทันท่วงที และมีการติดตามผล
อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของ portfolio น้อยท่ีสุด

“ความเข้มแข็งด้านนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง 
การทบทวนและการทดสอบ
ภายใต้ภาวะวิกฤต ทำาให้รายได้
และเงินกองทุนของกรุงศรี
ไม่ถูกกระทบจากความผันผวน
ในตลาดเงิน”

ความสามารถในการแข่งขัน



56    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   57

ความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “สิ่งมีค่า” (The Precious) 
ของกรุงศรี ออโต้ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภท
บริการ) ในโครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อ
ผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำาปี 2556 ซึ่งจัดโดย 
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ 
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและยกย่อง
ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ความสำาคัญต่อสิทธิผู้บริโภค โดยคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

สำาหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทใช้ในปี 2556 คือมุ่งเน้นการ
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในทุกจุดบริการ ภายใต้โครงการ 
“Customer Touch-Point Journey” เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์
อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีดังกล่าว
แบ่งเป็น 4 ส่วน 1) ก่อนใช้บริการ 2) ช่วงสมัครขอสินเชื่อ
3) ช่วงใช้บริการ และ 4) ช่วงหลังใช้บริการ ซึ่งโครงการดังกล่าว
ประสบความสำาเร็จในการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ตรงใจ:  ในปี 2556  กรุงศรี ออโต้ ได้เสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบ
ใช้รถยนต์เป็นหลักประกันโดยที่ลูกค้าไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน 
ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกอย่างที่เราภูมิใจนำาเสนอ คือ “กรุงศรี Truck” 
สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้รถบรรทุก
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าตามการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

นวัตกรรมด้านการบริการ: ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนา
บริการออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของกรุงศรี ออโต้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ 
ได้แก่ แอพพลิเคชั่น Thai Car Loan ที่ช่วยลูกค้าในช่วงก่อนใช้
บริการสามารถหาข้อมูลบริการของกรุงศรี ออโต้ และวางแผน
การเงินก่อนสมัครขอสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น   
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บริษัทยังมีแอพพลิเคชั่น Krungsri Auto On Mobile ที่
อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในช่วงใช้บริการให้สามารถ
สอบถามข้อมูลสินเชื่อ รวมทั้งข้อมูลการบริการด้านอื่นๆ ทั้งนี้ 
บริษัทยังได้ปรับปรุงนวัตกรรม iChecking อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า ลดระยะเวลาในการขออนุมัติ
สินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและบริการที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เรายังได้นำาระบบ Automated Decisioning System 
มาใช้เพื่อประเมินผลการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น ซึ่งช่วยให้ 
ทีมงานขายและพนักงานปฏิบัติการสินเช่ือทำางานได้อย่างเป็นระบบ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

นอกจากนี้ ระบบ iCollect ซึ่งเป็นระบบออนไลน์สำาหรับแสดง
ข้อมูลสินเชื่อลูกค้า สถานะการชำาระค่างวด และสามารถรับชำาระ 
รวมถึงบันทึกการรับเงินและทำาธุกรรมอื่นๆ ผ่านแท็บเล็ตโดย
พนักงานรับชำาระเงินภาคสนาม (Field Collector) เอื้อให้ลูกค้า
รับทราบข้อมูลค่างวดและบริการอื่นๆ ของกรุงศรี ออโต้ ได้รวดเร็ว
ทันใจ และเพื่อยกระดับความสะดวกรวดเร็ว และความมั่นใจใน
การใช้บริการการชำาระค่างวดสินเชื่อ เราได้พัฒนารูปแบบบริการ 
“บิลไม่ต้อง” ให้สามารถรับรู้และบันทึกรายการรับชำาระค่างวดได้
ในทันที โดยลูกค้าสามารถทำารายการผ่านบัตรประชาชนและ
เลขทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีสาขาของธนาคารกรุงศรี
และเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven กว่า 8,200 แห่งท่ัวประเทศ 

เข้าถึงง่าย: ในปี 2556 กรุงศรี ออโต้ ตอกยำ้าการเป็นผู้นำา
ในการทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ในฐานะผู้ให้สินเชื่อรถยนต์
อย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Motor Show 
เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน รวมถึง งานมหกรรมการเงิน (Money Expo)
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสำาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น 
เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี และสงขลา เป็นต้น กรุงศรี 
ออโต้ ยังมีช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีมากท่ีสุด โดยมีจุดบริการ
ลูกค้ามากกว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศจากการร่วมมือกับบริษัท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด ในการเปิดช่องทางใหม่สำาหรับการ
ขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” ณ ร้าน 7-Eleven กว่า 
7,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ยุคใหม่ด้วยจุดบริการที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

กรุงศรี เอเอ็มซี 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด

ประเภทของบริการ: ดำาเนินธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์
และสินเชื่อด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเพื่อนำามาบริหาร โดย
การเจรจาเพื่อแก้ไขหนี้ และ/หรือ เข้าซื้อหลักประกัน รวมทั้งดูแล
รักษาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและ
จำาหน่ายต่อไป

ตลาดและการแข่งขัน: บริษัทให้บริการสนับสนุนธนาคาร 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงรายเดียว

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

กรุงศรี แฟ็กเตอริง 
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด

ประเภทของบริการ: บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภท 
แฟ็กเตอริง (ภายในประเทศ) โดยให้บริการทางการเงินใน
ลักษณะของการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นด้วยการรับซื้อลูกหนี้
การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน 

ตลาดและการแข่งขัน: บริษัทกำาหนดนโยบายในการทำา
ธุรกิจสินเชื่อแฟ็กเตอริงตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยคำานึงถึงภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นของธุรกิจ ทั้งนี้
บริษัทได้ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปนี้ 1) อัตราดอกเบี้ย
และอัตราค่าธรรมเนียมของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด 2) ขั้นตอน
การอนุมัติสินเชื่อ และ 3) คุณภาพของบริการ โดยบริษัทจะปรับ 
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนี้ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน ล่าสุดบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าให้
รวมกลุ่มธุรกิจ SME

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร 

กรุงศรี ลีสซิ่ง
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำากัด

ประเภทของบริการ: ให้บริการสนับสนุนสินเชื่อลีสซิ่ง
และเช่าซื้อ สำาหรับธุรกิจSME และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจัดหา
เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท 
สำาหรับไว้ใช้ในกิจการ 

ตลาดและการแข่งขัน: มีบริษัทลีสซิ่งเพียงไม่กี่แห่งใน
ประเทศไทยที่เน้นการให้สินเชื่อลีสซิ่งสำาหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ สินเชื่อลีสซิ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับธุรกิจที่มี
วงเงินสินเชื่ออย่างจำากัดกับธนาคาร เพราะบริษัทลีสซิ่งพิจารณา
ให้สินเชื่อโดยอิงกับกระแสเงินสดของธุรกิจและสภาพคล่องของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำาลีสซิ่งเป็นหลัก มากกว่าหลักประกัน

อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรุงศรี ลีสซิ่ง จึงสามารถ
จัดสรรวงเงินและเงื่อนไขการผ่อนชำาระให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ 

กรุงศรี ลีสซิ่งเป็นผู้นำาด้านธุรกิจลีสซิ่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
กรุงศรี ลีสซิ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งทำาให้ผลิตภัณฑ์ของกรุงศรี ลีสซิ่ง แตกต่างจาก
คู่แข่งอย่างชัดเจน

แหล่งที่มาของเงินลงทุน: ธนาคาร

กรุงศรี ออโต้ 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน)

ประเภทของบริการ: กรุงศรี ออโต้เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ
ยานยนต์ครบวงจรอันดับต้นๆ  ของประเทศ ซึ่งมีบริการต่างๆ ดังนี้ 

1)  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ 
 รถบรรทุก สินเชื่อแบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน 
 (Car4Cash) และสินเชื่อเพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าปัจจุบัน 
2)  บริการสินเชื่อให้เช่าแบบลีสซิ่งสำาหรับรถบริษัท (Financial  
 Lease)
3)  บริการสินเชื่อสินค้าคงคลังเพื่อผู้จำาหน่ายรถยนต์ และ
4) สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อภายใต้
 รูปแบบสัญญาเงินกู้โดยใช้ยานพาหนะเป็นหลักประกัน
 ในการกู้ และคิดคำานวนดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

ในปี 2556 กรุงศรี ออโต้  สามารถทำายอดสินเชื่อใหม่ทั้งปีสูงถึง 
129 พันล้านบาท และมียอดสินเช่ือรวมมากกว่า  224 พันล้านบาท  
โดยมีอัตราการขยายตัวของยอดสินเชื่อรวมทั้งปีที่ร้อยละ 13 
กรุงศรี ออโต้ ยังคงเป็นบริษัทใหญ่อันดับ 2 ของธุรกิจบริการ
สินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้นำาตลาดใน
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วและสินเชื่อแบบใช้รถยนต์เป็น
หลักประกัน และในปี 2556 กรุงศรี ออโต้ ยังสามารถก้าวขึ้นสู่
อันดับ 1 ในตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์อีกด้วย

กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ และ
แนวโน้มมีเสถียรภาพ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำากัด ต่อเนื่องถึง 
5 ปี รวมทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดว่า เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ 
โดยได้รับรางวัล “Superbrands Thailand” ถึง 2 ครั้ง ในปี 
2554 - 2555 และ 2556 พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล 
“ICT Excellence Awards” จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สำาหรับการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าจากระบบ  iBuddy 
และระบบ iChecking  ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลา
การยื่นขออนุมัติสินเชื่อ 
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• การขยายเครือข่ายสาขาขนาดเล็กของ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 
 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
มากขึ้น กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จึงได้ขยายเครือข่ายสาขาขนาดเล็ก
เข้าไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยสาขาขนาดเล็กดังกล่าวยังคงไว้
ซึ่งบริการที่ครบทุกรูปแบบเช่นเดียวกับสาขากรุงศรี เฟิร์สช้อยส ์
ขนาดใหญ่ แต่อยู่ในทำาเลท่ีไปมาสะดวก เพ่ือช่วยให้ลูกค้าเข้ารับ
บริการง่ายขึ้น โดยสาขาขนาดเล็กดังกล่าวได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดี กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ได้เพิ่มสาขา
ขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 21 สาขาในปี 2556

นวัตกรรมนำาตลาดเพ่ือทำาให้เร่ืองเงินเป็นเร่ืองง่าย:
ในฐานะผู้นำาในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล กรุงศรี 
คอนซูมเมอร์ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
ที่ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกยำ้า
ความโดดเด่นในความเป็นหนึ่งของเรา ประกอบด้วย

• Web-based Extended Payment Plan
เป็นระบบการรับชำาระเงินแบบผ่อนชำาระที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์ หรือ 
e-Commerce ที่ต้องการระบบชำาระเงินแบบออนไลน์ โดย
ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ แทนที่จะชำาระเต็มจำานวน ผ่านบัตรเครดิต
หรือบัตรสินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ โดยลูกค้าสามารถเลือก
ระยะเวลาการผ่อนชำาระได้นานสูงสุดถึง 48 เดือน 

• วีซ่า เพย์เวฟ
บัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่นำาเสนอ
บริการการรับชำาระเงินด้วย วีซ่า เพย์เวฟ อันทันสมัย ที่เทสโก้
โลตัส ทุกสาขา วีซ่า เพย์เวฟ คือการชำาระเงินแบบไร้สัมผัส 
(Contactless) โดยไม่ต้องนำาบัตรไปรูดหรือสอดผ่านเข้าใน
เครื่องรับบัตร เพียงแค่แตะบัตรกับเครื่องอ่าน ลูกค้าก็สามารถ
ชำาระค่าสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว 

• Electronic Receipt Management (ERM)
เป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยบันทึกข้อมูลการขาย
และลายเซ็นต์แบบดิจิตอลของลูกค้าในระบบข้อมูลของบริษัท
โดยอัตโนมัติ ทำาให้ร้านค้าพันธมิตรไม่ต้องเก็บเซลล์สลิป 
จึงช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร 
อีกทั้งยังช่วยให้การซื้อขายสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยลดระยะเวลา
เรียกเก็บเงินจากบริษัทจากเฉลี่ยใช้เวลา 7 วันเหลือเพียง 1 วัน 

• Krungsri Quick Pay  
เป็นเทคโนโลยี การชำาระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย (mPOS) 
ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้เป็นเครื่องรูดบัตรเดบิต
และบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยด้านข้อมูลสูง 

• Scan & Simple App
เป็นระบบใหม่ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในการอนุมัติและรับบัตรให้รวดเร็วย่ิงข้ึน
โดยนำาเทคโนโลยี Imaging Management System ซึ่งเป็น
ระบบการสแกนและจัดส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครมาใช้ ทำาให้
สามารถอนุมัติและรับบัตรได้ในเวลาเฉลี่ยเพียงแค่ 30 นาที 
โดยลูกค้าสามารถเลือกรหัส เอทีเอ็ม และนำาบัตรดังกล่าวไปใช้
บริการต่างๆ ได้ทันที  

• Two-way SMS และ IVR
บริษัทได้พัฒนาระบบ Two-way SMS และ IVR มาให้บริการแก่
ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลท่ีต้องการทางโทรศัพท์
โดยไม่ต้องรอสาย เพ่ือให้ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน

• การปรับรูปแบบการพิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้จ่าย
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้ปรับรูปแบบการพิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้
จ่ายผ่านบัตรให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มากถึง 
2.7 ล้านบาทต่อปี

การดำาเนินงานที่มุ่งนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ 
ช่วยให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ
หลายรางวัล อาทิ Best Co-Branded Card Award จาก Smart 
Card Awards Asia 2013 รางวัล Payment Innovation Trail 
Blazer Award และ Best Business Leader of the Year 
(Innovation Channel)

ผู้ให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม: กรุงศรี 
คอนซูมเมอร์ ต้องการเป็นองค์กรที่ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง 
เราจึงยึดมั่นต่อนโยบาย “การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ” 
ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจ เช่น ในการอนุมัติสินเชื่อ 
บริษัทจะพิจารณาความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้าและ
วงเงินสินเช่ือที่เหมาะสมอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยง
อย่างรัดกุม ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการปลูกฝัง
แนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง
การเงินแก่นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนสายอาชีวะและกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการออมและวินัยทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยายเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคล 
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินเพิ่มเติมอีกด้วย กรุงศรี 
คอนซูมเมอร์ ยังได้ริเริ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น การร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียนที่
ขาดแคลน และโครงการ Krungsri Maximize ที่มุ่งปลูกฝัง
แนวคิดในการประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า 

ความสามารถในการแข่งขัน

กรุงศรี ออโต้ ยังขยายช่องทางการสมัครสินเชื่อผ่านระบบ
โทรศัพท์ หรือ Unstructured Supplementary Service Data  
(USSD) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ เพียงใช้
โทรศัพท์มือถือกด *740# แล้วกดโทรออก โดยพนักงานกรุงศรี 
ออโต้ จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อประสานงานในขั้นตอนการ
ขอเอกสารทางการเงินสำาหรับพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือต่อไป 
นอกเหนือจากความพยายามในการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ี กรงุศรี ออโต้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดต้ัง
“บริษัท กรุงศรี ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิส” เพ่ือให้บริการลูกค้าใน 
สปป.ลาว ในบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกรุงศรี ออโต้ นับเป็น
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

แบรนด์ที่อยู่ในใจลูกค้า: กรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นตอกยำ้า
การเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนในสายตาผู้บริโภคอย่าง
สมำ่าเสมอและต่อเนื่อง บนพันธสัญญาที่ว่า “กรุงศรี ออโต้ 
อยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางเรื่องรถ และเรื่องเงินของคุณ” 
รวมถึงการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Lending) โดยการสรรค์สร้างประสบการณ์การใช้บริการที่
น่าประทับใจ รวมถึงการครองตำาแหน่งผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์และ
การนำาเสนอนวัตกรรมด้านการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในตลาดสินเชื่อ
รถยนต์ เช่น บริษัทได้เปิดตัว “คาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ แคมเปญ” 
ที่นำา “สกรีนซิงค์ (ScreenSync)” เทคโนโลยี หรือการเสนอ
ดิจิตอลคอนเทนท์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารใน
เวลาเดียวกันมาใช้ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยทำางานและ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์เทรนด์ล่าสุด

กิจกรรมเพื่อสังคม: บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสานต่อ
กิจกรรมเพ่ือสังคม ได้แก่ “สมาร์ท ไฟแนนซ์: รอบรู้ เร่ืองเงินเร่ืองง่าย”
ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ
บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาด รวมทั้งทักษะและความรู้
ในการบริหารธุรกิจ รวมถึงโครงการ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” 
ซึ่งได้ริเริ่มในปี 2553 เพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ีห่างไกล โดยในปีน้ี กรงุศรี ออโต้ ได้สนับสนุนการก่อสร้างและ
ส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 7 และ 8 ณ โรงเรียน
บ้านท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และ โรงเรียนบ้านหิน
ประกาย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตามลำาดับ

โอกาสที่เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจใหม่: 
กรุงศรี ออโต้ เช่ือว่าการเป็นผู้กำาหนดทิศทางการตลาด (Market 
Shaper) ของสินเชื่อยานยนต์ของบริษัท ผนวกกับความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรของธนาคารแห่งโตเกียว-
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด จะนำามาซึ่งโอกาสสำาคัญในการขยาย
ธุรกิจของทั้งสองบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น ในลักษณะเดียวกับที่
บริษัทได้ร่วมมือกับกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) 
ที่มีสมาชิกมากกว่า 1.2 ล้านคนทั่วประเทศซึ่งประสบความสำาเร็จ
เป็นอย่างดีมาแล้ว 

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร หุ้นกู้บริษัท อยุธยา 
แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) และตั๋วแลกเงิน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
ประเภทของบริการ: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ดำาเนินธุรกิจบัตร
เครดิต สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำาระค่าสินค้า (Sales Finance) และ
สินเชื่อบุคคล รวมถึง ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย กลุ่มบัตรเครดิต ประกอบด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี (KCC) 
บัตรเครดิตโฮมโปร บัตรเครดิตเอไอเอ บัตรเครดิตเซ็นทรัล ซิมเพิล
วีซ่าคาร์ด บัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า 
(3 บริการในบัตรเดียว) นอกจากนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังเป็น
ผู้นำาในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำาระค่าสินค้าและสินเชื่อบุคคล 
โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 27  โดยมีบัตรกรุงศรี 
เฟิร์สช้อยส์ 2-in-1 (2 บริการในบัตรเดียว) และบัตรเพาเวอร์บาย
เป็นบัตรหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 6.7 ล้านบัญชี 

ตลาดและการแข่งขัน: แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทย
และของโลกในปี 2556 จะมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนิน
ธุรกิจหลายประการ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว แต่กรุงศรี 
คอนซูมเมอร์ ยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำาในตลาดเอาไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการนำาเสนอ
บริการด้านสินเช่ือบุคคลท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังสร้างสรรค์ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ความสำาเร็จในปีที่ผ่านมา:

• การขยายธุรกิจสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
เซอร์วิสเซส จำากัด บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำากัด 
และพันธมิตรทางธุรกิจที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้ร่วมกัน
จัดตั้งบริษัท กรุงศรีบริการให้เช่าสินเชื่อ จำากัด ในรูปแบบ
บริษัทร่วมทุน เพื่อดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลใน สปป.ลาว การร่วมทุนในครั้งนี้ จะเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของเราใน สปป.ลาว อีกทั้ง
ยังนับเป็นก้าวสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่โอกาสในการขยายธุรกิจในตลาด
ภูมิภาคต่อไปในอนาคต

• การโอนย้ายธุรกิจและฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดของ 
 บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส (AYCS) มายัง บริษัท 
 บัตรกรุงศรีอยุธยา

เมื่อเดือนกรกฎาคม กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้โอนย้ายธุรกิจและ
ฐานข้อมูลของลูกค้าท้ังหมดของบริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส 
จำากัด ( AYCS) มายัง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด (KCC) 
ตามกลยุทธ์ The Power of Synergy ซึ่งมุ่งเน้นการผนึกกำาลัง
ระหว่างกลุ่มธุรกิจในกรุงศรีกรุ๊ปและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการ การโอนย้ายธุรกิจในครั้งนี้ จะส่งผลให้ลูกค้าเดิมของ  
AYCS ได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมข้ึน รวมท้ังได้รับความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น จากบริการออนไลน์และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด

ประเภทของบริการ:

เซ็นทรัลเครดิตคาร์ด กรุงศรีกรุ๊ปได้ร่วมมือกับห้าง 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาแห่งแรกและมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อออกบัตรเครดิตและให้บริการ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ เซ็นทรัล บริษัทเป็นผู้ให้บริการ
บัตรเครดิตรายแรกในประเทศไทยที่สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้ง 
สุดพิเศษผ่านหลากกิจกรรมให้กับผู้ถือบัตร อาทิ “Central 
Card Day” และ “Preview Day” รวมถึงกิจกรรมลดราคา
ครั้งใหญ่ อาทิ “Midnight Sales” และ “Private Sales” เซ็นทรัล
เครดิตคาร์ดยังมอบส่วนลดร้อยละ 10 สำาหรับสินค้าราคาปกติ
ตลอดทั้งปีทั้งในห้างเซ็นทรัล และบริษัทในเครือเซ็นทรัล ยิ่งไป
กว่านั้น บรษิัทยังให้สิทธิพิเศษอ่ืนๆ แก่สมาชิกเซ็นทรัลเครดิตคาร์ด 
อาทิ เครดิตเงินคืนและส่วนลดทันทีท่ีท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
สถานบริการนำา้มันปตท.ทั่วประเทศ รวมถึงโปรโมชั่นส่วนลดใน
เกือบทุกหมวดหมู่การใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน อาทิ ร้านอาหาร 
การเดินทาง โรงพยาบาล โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายและโฆษณาเหล่านี้เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพิ่ม 
ความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์

เซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
ที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าผ่าน 
ATM Feature ซึ่งให้ลูกค้าสามารถนำาบัตรเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ 
แคช ถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงศรีท่ัวประเทศ 
ได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
การอนุมัติ และยังมีกิจกรรมทางตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
ข้อเสนอดอกเบี้ยตำ่าหรือข้อเสนอดอกเบี้ยร้อยละ 0 นาน 3 เดือน

บัตรเครดิตซิมเพิล วีซ่า เป็นบัตรที่พัฒนามาจาก 
บัตรเครดิต โรบินสัน วีซ่า ในอดีต ซึ่งเรายังคงนำาเสนอสิทธิ
ประโยชน์ โปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย อาทิ 
ส่วนลดในการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา อาทิ เซ็นทรัล 
โรบินสัน เดอะ มอลล์ เอ็มโพเรียม และ สยาม พารากอน โดย
ปัจจุบัน บัตรเครดิตนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น “บัตรสำาหรับ
ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในประเทศไทย” อีกทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ในหมวด
การใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันอื่นๆ อาทิ รับเงินคืนที่สถานบริการ 
นำ้ามันและซุปเปอร์มาร์เก็ต

บัตรเพาเวอร์บาย เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำาระ
สินค้าท่ีกรุงศรีกรุ๊ปได้จับมือพัฒนาร่วมกับเพาเวอร์บาย ผู้จำาหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีสาขา 85 แห่งทั่วประเทศ ในการออก
บัตรเพาเวอร์บาย เซลส์ไฟแนนซ์ เพื่อผ่อนชำาระค่าสินค้าที่ซื้อ
ภายในห้างเพาเวอร์บาย รวมถึงการถอนเงินสด และเช่นเดียวกับ
เซลส์ไฟแนนซ์อ่ืน ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรในช่วงโปรโมช่ันลดราคา
ภายในร้านด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 
ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำาระที่นานขึ้น นอกจากนี้ เกณฑ์รายได้
ขั้นตำ่าที่ใช้ในการสมัครบัตรเพาเวอร์บายยังตำ่ากว่าเกณฑ์ของบัตร
เครดิตปกติ และบัตรเพาเวอร์บายยังเสนอวงเงินกู้ส่วนบุคคลที่มี
ระยะเวลาผ่อนนานถึง 36 เดือน โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่าน

ช่องทางหลากหลาย อาทิ เพาเวอร์บายวันคอล และเคาน์เตอร์
บริการของเพาเวอร์บายทั่วประเทศ

นวัตกรรมนำาตลาด: ในปี 2556 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด 
เซอร์วิสเซส จำากัด ยังคงเดินหน้าพัฒนาและสรรสร้างสิทธิ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับลูกค้าในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

• เปลี่ยนคะแนนสะสม Central Reward Point เป็นคะแนน 
The1Card  – ต้ังแต่ปีน้ีเป็นต้นไป ผู้ถือบัตร เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด 
จะมีทางเลือกใหม่ในการแลกคะแนนสะสม โดยสามารถ
เปลี่ยนคะแนนสะสม Central Reward Point เป็นคะแนน 
The1Card ในอัตรา 1 ต่อ 1 โดยติดต่อแลกคะแนนได้ทันที
ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน  

• ใบสมัครสองผลิตภัณฑ์ (Dual Application) - ใบสมัครรวมสินเช่ือ
ส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟแคช และเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
สองพลังทางการเงินเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้าในการลดขั้นตอนการกรอกเอกสารและการส่งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา รวมถึงระยะเวลาการอนุมัติ

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด

ประเภทของบริการ: บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดใน
ธุรกิจสินเชื่อแบบผ่อนชำาระค่าสินค้าและสินเชื่อส่วนบุคคลที่สูงถึง
ร้อยละ 19 ไว้ได้ โดยบริการสินเชื่อผ่อนชำาระได้เปิดตัวในปี 2537 
โดยบริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำากัด ในชื่อเฟิร์สช้อยส์
ซึ่งเดิมมีจุดมุ่งหมายที่จะนำาเสนอบริการสินเชื่อแบบผ่อนชำาระ 
โดยเน้นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก

ต่อมาได้ขยายบริการครอบคลุมไปถึงสินค้าไอที โทรศัพท์มือถือ 
สินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้าน การศึกษา ประดับยนต์ และธุรกิจ
เสริมความงาม หลังจากนั้น บริษัทได้เพิ่มบริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคล ซึ่งทำาให้บัตรเฟิร์สช้อยส์กลายเป็นบัตรที่มี 2 บริการใน
บัตรเดียว (2-in-1) และหลังจากที่ได้รวมกิจการกับกรุงศรีในช่วง
ต้นปี 2553 เฟิร์สช้อยส์ได้ถูกรีแบรนด์เป็น กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ยังคงให้ 2 บริการในบัตรเดียว (2-in-1) คือ
บริการสินเชื่อผ่อนชำาระ (นานสูงสุดถึง 48 เดือน) และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลซึ่งมีทั้งแบบหมุนเวียนและแบบผ่อนชำาระเป็นงวด 
(นานสูงสุดถึง 48 เดือน) โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยใช้เกณฑ์
รายได้ตำ่ากว่าเกณฑ์ผู้สมัครบัตรเครดิตปกติ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์มี
จุดให้บริการผ่าน 45 สาขา รวมถึงเคาน์เตอร์ให้บริการกว่า 470 
แห่งทั่วประเทศ

จุดเด่นของบัตรนี้มาจากการบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้า
โดยปัจจุบันมีผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์รายใหญ่กว่า 12,000 ราย
ท่ัวประเทศท่ีรับบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และร่วมในรายการส่งเสริม
การขายต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า (OEM) สำาคัญๆ เช่น Samsung, 

ความสามารถในการแข่งขัน

โอกาสที่เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจใหม่: เรา
คาดว่า ความร่วมมือทางธุรกิจกับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ 
ยูเอฟเจ จำากัด จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกรุงศรี 
คอนซูมเมอร์ยิ่งขึ้น ทำาให้เราสามารถรักษาตำาแหน่งผู้นำาในธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลได้ต่อเนื่อง จากการแบ่งปันความรู้ทางธุรกิจ
ระหว่างกัน การเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับ
ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจในเครือ อีกทั้งยังจะช่วยขยายฐานลูกค้า
ชาวญี่ปุ่นให้กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และเพิ่มศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคต่อไป 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด 

ประเภทของบริการ: บัตรเครดิต กรุงศรี (KCC) เป็น
บัตรเครดิตหลักของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ โดย ณ สิ้นปี 2556 มี
บัญชีบัตรเครดิตทั้งหมด 1.7 ล้านบัตร บัตรเครดิต กรุงศรี 
ไม่เพียงแต่เป็นบัตรเครดิตใบแรกในตลาดที่มอบข้อเสนอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ แต่ยังเป็นผู้นำาตลาดในด้าน
ฐานลูกค้าและการใช้จ่ายผ่านบัตร จากการรวมฐานสมาชิก
ผ่านการเข้าซื้อธุรกิจการเงินรายย่อยจากธนาคาร เอชเอสบีซี 
ประเทศไทย จำานวนกว่า 500,000 ราย และบัตรเครดิต เอไอเอ 
วีซ่า อีก 200,000 กว่าราย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการจัดรายการส่งเสริมการขาย
แยกตามกลุ่มลูกค้า เป็นหัวใจสำาคัญของการเติบโตในปี 2556  
ยิ่งไปกว่านั้น พันธมิตรทางการค้ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเพิ่ม
ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมมือกับร้านค้าและสถานบริการต่างๆ เช่น 
ศูนย์การค้า สายการบิน และโรงพยาบาล เพื่อนำาเสนอสิทธิ
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของบริษัทยังมีความ
หลากหลายตามสถานะ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

เช่น บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด  / 
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด / บัตรเครดิต 
ธุรกิจ กรุงศรี บิสสิเนส มาสเตอร์การ์ด / บัตรเครดิต กรุงศรี 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยน และ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า 

บริษัทยังนำาเสนอ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า สำาหรับคนรักบ้านและ
ครอบครัวสมัยใหม่ ล่าสุด บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม 
โฉมใหม่ เสนอสิทธิประโยชน์สุดคุ้มเพื่อคนรักบ้าน ด้วยแนวคิด 
เฮลท์ตี้ โฮม เฮลท์ตี้ ไลฟ์ มอบสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลด หรือการ
แลกคะแนนพิเศษในห้างโฮมโปร บริการแก้ไขปัญหาหรือ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่งโมง สิทธิพิเศษดังกล่าวยังรวมถึง
ร้านอาหารช้ันนำา การเดินทางโดยสายการบิน โรงแรม การใช้บริการ
ที่สถานบริการนำ้ามัน และการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพในโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ในปี 2556 บัตรเครดิต โฮมโปรมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร
มากกว่า 13.9 พันล้านบาท  จากบัตรทั้งหมดกว่า 200,000 ใบ 

บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ กรุงศรี สมาร์ท แพลน หรือ แผนผ่อนชำาระ
ค่าสินค้าที่อัตราดอกเบี้ยธรรมดาหรือร้อยละ 0 สำาหรับลูกค้าที่
ผ่านเกณฑ์การสมัครเข้าใช้บริการ โดยสามารถใช้ได้กับพันธมิตร
ทางการค้ามากกว่า 8,000  แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าและ
บริการที่หลากหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดเครื่องใช้
ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ สินค้าเพื่อการตกแต่งซ่อมแซมบ้าน คลินิก
เสริมความงาม และสินค้าแบรนด์เนม ยิ่งไปกว่านั้น สำาหรับ
สมาชิกบัตรที่สนใจเปลี่ยนทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทั่วโลก
เป็นการแบ่งจ่ายรายเดือน สามารถใช้บริการได้เพียงโทรศัพท์
เข้าศูนย์บริการบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนวันครบกำาหนด
ชำาระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

นวัตกรรมนำาตลาด: กรุงศรี บัดดี้ หรือ แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือของเรา นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ที่ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในการบริหารจัดการบัญชี 
ตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการธุรกรรม ตลอดจนตรวจสอบ
และแลกคะแนนสะสม ซึ่งสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนทั้ง
ระบบปฏิบัติการแบบ iOS และ Android 

กลยุทธ์เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจ: การสร้างระบบเพ่ือ
รองรับการบริการสมาชิกซ่ึงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย 
นับเป็นหัวใจสำาคัญในการบริหารจัดการฐานสมาชิกขนาดใหญ่ 
ของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบงานเพ่ือ
รองรับการบริการสมาชิกแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  บริษัทให้
ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ท้ังในภาพรวมและ
รายกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรแบบปกติ หรือผ่อนชำาระ ท้ังน้ี 
หลังการควบรวมฐานสมาชิกบัตรเอชเอสบีซี บริษัทยังคงพัฒนา
ระบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับบริการสมาชิกผู้ถือบัตรท่ีเป็น
ชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทใน
การขยายฐานลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติ จากการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

	  

บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิตกรุงศรี 
เอ็กซ์คลูซีฟ วีซ่า แพลทินัม
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บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ 
โบรกเกอร์ จำากัด

ประเภทของบริการ: นายหน้าประกันวินาศภัย จดทะเบียนบริษัท
เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อ
มาจากบริษัท ควอลิตี้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 บริการของบริษัทรวมไปถึงการ
แนะนำาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยรถยนต์แก่
ลูกค้าของบริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด บริษัท บัตร
กรุงศรีอยุธยา จำากัดและบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด 

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทสามารถเติบโตได้ดีจากกลยุทธ์
การเน้นการศึกษาวิเคราะห์จัดแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อกำาหนด
คุณลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทำาให้บริษัทประสบความ
สำาเร็จในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังใช้กลยุทธ์ Cross-selling และการเพิ่ม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มเติม โดยบริษัท
มีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้า
เลือกใช้ซึ่งครอบคลุม แผนชดเชยรายได้ขณะเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล รวมถึงแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก
พันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วเป็น
อย่างดี ตลอดจนมีบริการชำาระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบ
ผ่อนชำาระผ่านบัตรเครดิตในกรุงศรี คอนซูมเมอร์ 

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัท อยุธยา
แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด)

บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

ประเภทของบริการ: นายหน้าประกันชีวิต จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ได้เปล่ียนช่ือมาจาก
บริษัท ควอลิตี้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัดเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2554 บริการหลักของบริษัทคือการแนะนำาผลิตภัณฑ์
ด้านการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ 
และประกันคุ้มครองวงเงินบัตรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคลแก่ลูกค้า
ของบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา
คาร์ด จำากัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด

ธุรกิจประกันชีวิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายประเภท
ของผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันใหม่ๆ 
การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า และกลยุทธ์ Cross-selling นอกจากนี้
บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบ
กำาหนดระยะเวลาการรับประกันจากพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท
ประกันชีวิตที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ บริษัท
เน้นการศึกษาวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อกำาหนดคุณลักษณะของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
กับความต้องการของลูกค้า

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัท อยุธยา
แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด)

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด

ประเภทของบริการ: ในปี 2544 กรุงศรีกรุ๊ปได้จัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนกับห้างเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย เพื่อออกบัตรเครดิตเทสโก้ โดยพัฒนามาจาก 
Private Label Credit Card ของห้างเทสโก้ โลตัส ซึ่งต่อมา
กลายเป็นบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และภายหลังได้เพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือบัตรเทสโก้พรีเมียร์ ซึ่งเป็นบัตรเพื่อการ
ผ่อนชำาระค่าสินค้าและสินเชื่อบุคคลสำาหรับลูกค้าของห้างเทสโก้ 
โลตัส และเทสโก้ โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทได้พัฒนาและ
ขยายช่องทางการจำาหน่ายอย่างต่อเนื่องผ่านห้างเทสโก้ โลตัส 
โดยได้มีการขยายจำานวนสาขาจาก 145 สาขาเป็น 157 สาขา
ในปี 2556 ท้ังน้ี ยังดำาเนินการปรับปรุงโฉมหน้าสาขาอย่างต่อเน่ือง
โดยสาขาที่ปรับปรุงแล้วจะมีบริการใหม่เสนอเพิ่มเติมด้วย

นวัตกรรมนำาตลาด:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในปีท่ี
ผ่านมาคือการรวมบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าและบัตรคลับการ์ด
ไว้ในใบเดียว เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ลูกค้าสะสมแต้มคลับการ์ด
ได้จากการใช้บัตรทั้งในและนอกห้างเทสโก้ โลตัส โดยคะแนน
สะสมจะถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดให้กับลูกค้า สิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวทำาให้ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนคลับการ์ดได้
เร็ว และช่วยประหยัดเงินในการซื้อสินค้าในแต่ละสัปดาห์ที่
ห้างเทสโก้ โลตัส นอกจากน้ี สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จากบัตร ยังรวมถึง
การคืนเงินสูงสุดร้อยละ 3.5 ของยอดใช้จ่ายที่ห้างเทสโก้ โลตัส 
การคืนเงินร้อยละ 3 เมื่อเติมนำ้ามันที่สถานบริการนำ้ามันเอสโซ่
และการคืนเงินร้อยละ 0.5 จากยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลก ในปี 
2556 บริษัทยังเป็นผู้นำารายแรกสำาหรับบัตรเครดิตของธุรกิจ
ค้าปลีกในประเทศไทย ในการนำาเสนอนวัตกรรมการชำาระเงิน
แบบไร้สัมผัส หรือ วีซ่า เพย์เวฟ ที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
ซึ่งได้การตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัท อยุธยา
แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด)

บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 
จำากัด

ประเภทของบริการ: บริษัทให้บริการแนะนำาประกันภัย
สำาหรับลูกค้าของบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด และ
ลูกค้าของห้างเทสโก้ โลตัส

ทั้งนี้ บริษัทได้ชื่อว่าเป็นผู้นำาทางด้านราคาสำาหรับประกันภัย
รถยนต์ จากส่วนลดที่มอบให้ลูกค้า รวมถึงการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าเพื่อ
ดูแลลูกค้าประกันภัยรถยนต์ อีกทั้งลูกค้ายังได้รับความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ รวมถึงค่า
เบี้ยประกันภัยจากเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถซื้อประกันภัย
ทางเว็บไซต์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ อีกทั้งสามารถสอบถามค่าเบี้ย
ประกันภัย ชำาระค่าเบี้ยประกันภัย ตลอดจนพิมพ์กรมธรรม์
ประกันภัยจากระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย 

ในปีนี้ บริษัทได้เสนอประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษให้กับลูกค้า
ของห้างเทสโก้ โลตัส โดยมีประกันภัยรถยนต์ชั้น1 สำาหรับรถเก๋ง
และรถกระบะ และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พิเศษ ในราคาที่

ความสามารถในการแข่งขัน

Sony, Acer, HP, Dell, Lenovo, Panasonic, Toshiba, Philips, 
Hitachi, Blackberry, HTC, Michelin และ Bridgestone ควบคู่
กับการจัดโปรโมช่ันร่วมกับแบรนด์ดังกล่าว โดยมีรายการส่งเสริม
การขาย 200-300 รายการต่อเดือนท่ีมอบดอกเบี้ยร้อยละ 0 และ 
ระยะเวลาการผ่อนชำาระนานสูงสุดถึง 48 เดือนในหลากหลาย
หมวดสินค้า 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ One Krungsri ธนาคาร
ได้ร่วมกับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ในการจัดหาวงเงินสินเชื่อให้ร้านค้า
ผู้จัดจำาหน่ายเพื่อนำาไปซื้อสินค้าจาก OEM ซึ่งช่วยแก้ปัญหา
ห่วงโซ่อุปทาน และทำาให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ด้านการเงิน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่ OEM ผู้จัดจำาหน่ายสินค้า ไปจนถึงผู้บริโภค

บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เปิดตัวในปี 2551 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมีบัตรเครดิต
นอกเหนือจากบริการสินเชื่อผ่อนชำาระและสินเชื่อส่วนบุคคลที่
มีระยะเวลาผ่อนชำาระนานเป็นพิเศษ โดยบัตรนี้เน้นกลุ่มลูกค้าที่
ผ่านเกณฑ์บัตรเครดิต แต่ยังต้องการสภาพคล่องทางการเงินด้วย
ระยะเวลาการชำาระที่นานกว่า โดยบัตรนี้เป็นที่ยอมรับของ
เครือข่ายวีซ่าสำาหรับการใช้จ่ายบัตรเครดิตปกติ อีกทั้งเป็นที่
ยอมรับของพันธมิตรทางการค้ากว่า 12,000 รายทั่วประเทศ 
สำาหรับสินเชื่อผ่อนชำาระทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยปกติและร้อยละ 0

บัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส ์เปิดตัวช่วงกลางปี 2554 
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันธกิจ “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” 
ของกรุงศรี บัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์เป็นบัตรแรกในตลาดที่
รวม 4 บริการไว้ในบัตรเดียว (4-in-1)  ซึ่งรวมบริการด้านเอทีเอ็ม 
และบริการด้านบัตรเดบิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับบริการด้าน
สินเช่ือผ่อนชำาระและบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลจากกรุงศรี
เฟิร์สช้อยส์เข้าด้วยกัน โดยบัตรนี้สามารถใช้ถอนเงินสดจาก
เครื่องเอทีเอ็ม ชำาระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเดบิตโดยใช้
เครือข่ายของวีซ่า ใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำาระกับพันธมิตรทางการ
ค้ากว่า 12,000 แห่ง โดยให้เงื่อนไขการผ่อนชำาระนานสูงสุดถึง 
48 เดือน รวมทั้งใช้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทั้งแบบหมุนเวียนและ
แบบผ่อนเป็นงวดนานสูงสุดถึง 36 เดือน  คุณสมบัติของลูกค้าที่
ต้องการสมัครบัตรนี้เหมือนกับเงื่อนไขของบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 

(2-in-1) โดยผู้สนใจสามารถสมัครบัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์
ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

นอกจากสินเช่ือผ่อนชำาระแล้ว กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ยังมีบริการสินเช่ือ 
ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้หลักให้กับธนาคาร 
ปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยทำาให้บัตรน้ีได้รับความนิยมสูง คือความสะดวก
สบายในการเบิกถอนเงินสดผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น 
ฮัลโหล แคช (ผ่านระบบ IVR) สาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ (ผ่านระบบ EDC) รวมท้ังเคร่ืองเอทีเอ็มของกรุงศรี

นวัตกรรมนำาตลาด: กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ได้เปิดตลาดใน
ธุรกิจใหม ่ผ่านการจับมือกับดีลเลอร์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ราคาสูง อาทิ สมาร์ทโฟน เคร่ืองประดับทองคำา และ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อีกท้ังยังได้นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ 
เช่น ERM และ Scan And Simple App ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ  นอกจากน้ี บริษัท
ยังได้ขยายเครือข่ายสาขาขนาดเล็กเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
เพ่ือให้สามารถให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำากัด 
(มหาชน)

ประเภทของบริการ: ให้บริการเรียกเก็บชำาระหนี้คืน รวมถึง
ดำาเนินการฟ้องร้องบังคับคดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักประกัน 
เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำาระ
ค่าสินค้า ลูกค้าหลักที่เราให้บริการในปัจจุบันคือบริษัทในเครือ 
ได้แก่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด บริษัท เจเนอรัล 
คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด บริษัท 
เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 
(มหาชน) 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการเรียกเก็บชำาระหน้ีคืน และดำาเนินการ
ฟ้องร้องบังคับคดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักประกัน บริษัทมี
การปรับการทำางานเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคของการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์อัตโนมัติขั้นสูงเพื่อ
การเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
กระบวนการทั้งหมดได้ถูกออกแบบโดยคำานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
ตลอดจนความสอดคล้องกับข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จากความเช่ียวชาญในการเรียกเก็บและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ต่างๆ บริษัทจึงได้รับการจัดอันดับอยู่ระดับต้นๆ ในธุรกิจเรียกเก็บ
หนี้ ทั้งนี้ บริษัทยังมีการทดสอบและนำากลยุทธ์ใหม่ๆ เข้ามาปรับ
ใช้อยู่เสมอ ทำาให้บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่ดีเยี่ยม แม้ในปีที่
เศรษฐกิจจะชะลอตัว

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร
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ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล: บริษัทให้บริการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า โดยลูกค้าแต่ละราย
จะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
การลงทุนและการบริหารกองทุนเพื่อให้บริการตามแต่ละลักษณะ
และวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน: บริษัททำาหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขาย
กองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทย โดย
การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้กับ
นักลงทุนที่สนใจ 

ธุรกิจการลงทุน: บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ ทั้งในระยะสั้น และระยะปานกลางถึงระยะยาว

ตลาดและการแข่งขัน: ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ (รวม
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) มีมูลค่าตลาดท้ังส้ิน 11.67 ล้านล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 2.43 โดยมีมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 50.3 พันล้านบาท (รวม Proprietary Trading) 
สูงขึ้นจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 32.3 พันล้านบาท และมูลค่ารวม
ตลาดอนุพันธ์ทั้งสิ้น 16,664,126 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2555 
ร้อยละ 59.3 โดยมีปริมาณสัญญาเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 68,017 สัญญา
สูงขึ้นจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 43,823 สัญญา ณ สิ้นปีี 2556 บริษัท
มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.68 อยู่ในอันดับที่ 22 จากจำานวน
บริษัทหลักทรัพย์ท้ังส้ิน 33 ราย เทียบกับปี 2555 ท่ีมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 1.72 และอยู่ในอันดับที่ 22    

ปีนี้เป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์โดยรวมมีความแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อน
ในยอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา  ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า 682.1 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 จากปีก่อน โดยมีกำาไรสุทธิอยู่ที่
125.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 175.7 จากปีก่อน 

พัฒนาการสำาคัญในปี 2556 และ กลยุทธ์ในช่วงต่อไป: 

• กรุงศรี ซิเคียวริต้ีส์ ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการทำาธุรกรรม
ทางการเงินบนระบบมือถือผ่าน Krungsri Mobile Application
(KMA) โดยลูกค้าของกรุงศรี ซิเคียวริต้ีส์ สามารถตรวจสอบ
หุ้นในบัญชี มูลค่าหลักทรัพย์รวมที่มีอยู่ พร้อมทั้งสามารถ
โอนเงินผ่าน KMA ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

• กรุงศรี ซิเคียวริต้ีส์ ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2556  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารพอร์ต หรือเพิ่มผลตอบแทน
จากการลงทุนให้ลูกค้าด้วยวิธี Short Selling ขณะเดียวกัน
ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lenders) ก็สามารถสร้างประโยชน์จาก
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่จากค่าธรรมเนียมการให้ยืม 

• กรุงศรี ซิเคียวริต้ีส์ได้เข้าร่วมโครงการ Banker to Broker 2013
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายฐานลูกค้า
ด้วยการให้รางวัลแก่พนักงานของธนาคารที่ช่วยแนะนำา

ลูกค้าใหม่ให้มาเปิดบัญชีลงทุนกับทางกรุงศรี ซิเคียวริตี้ส์ โดย
จะมีการแข่งขันและแจกรางวัลทุก 2 เดือน ซึ่งเท่ากับว่า
ปัจจุบันนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ 
สามารถติดต่อปรึกษาเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ
อนุพันธ์ได้ที่สาขาของ กรุงศรี ซิเคียวริตี้ส์ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัดรวมถึงสามารถติดต่อผ่านสาขาของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาอีก 610 แห่งทั่วประเทศ

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

กรุงศรี แอสเซท 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด

กรุงศรี แอสเซท (KSAM) เป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำาของ
ประเทศไทย ซึ่งนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนครบทุก 
ประเภท ภายใต้การได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุน
ส่วนบุคคล กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ
การจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีกองทุนรวมที่
หลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหน้ี
กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน FIF และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ด้วยปรัชญาการลงทุนท่ีบริษัทยึดถือคือ มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีม่ันคง 
และมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์
และระบบจัดการการลงทุนที่รัดกุม มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้
ผู้ลงทุนม่ันใจว่ากองทุนของบริษัทจะบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างสมำ่าเสมอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
ในกรอบท่ีกำาหนดไว้ ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล มูลนิธิ สหกรณ์ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ความสำาเร็จที่สำาคัญ:
• เติบโตมั่นคง ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า

ในปี 2556 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 30 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง
ร้อยละ 17 โดยกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทมี
จำานวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปีสูงที่สุดในกลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด และจำานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจาก 121,146 ราย เป็น 192,287 ราย คิดเป็นอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 58 แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความเชื่อถือและ
ไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการแข่งขัน

คุ้มค่าที่สุดในตลาด นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“ขยายเวลารับประกัน” เพื่อขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
สำาหรับลูกค้าของห้างเทสโก้ โลตัส

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัท เทสโก้ 
คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด)

บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด

ประเภทของบริการ: บริษัทให้บริการแนะนำาประกันชีวิต
สำาหรับลูกค้าของบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัดและลูกค้า
ห้างเทสโก้ โลตัส โดยบริษัทมีพันธมิตรร่วมกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 
เพ่ือมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าของห้างเทสโก้ โลตัส

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัท เทสโก้ 
คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด)

กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด

ประเภทของธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อโดยใช้ทะเบียนรถ
เป็นหลักประกัน ในรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินกู้
แบบมีหลักประกันแก่เจ้าของรถทุกประเภท บริษัทเริ่มเข้าสู่ตลาด
สินเชื่อรายย่อยในปี 2550 โดยเข้าซื้อสินทรัพย์รวมถึงสาขาของ
บริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2523 
และต่อมาในเดือนกันยายน 2552 กรุงศรีกรุ๊ปก็ได้เข้าซื้อหุ้นใหญ่ 
(ร้อยละ 99.99) ในบริษัท กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์ เป็นบริษัทชั้นนำา
ในธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ โดยเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้า
ที่ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการทางการเงินหรือกลุ่มลูกค้ารากหญ้า 
บริษัทได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความเชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างมืออาชีพและการสมานความสัมพันธ์
ที่แนบแน่นกับชุมชนท้องถิ่น 

ตลาดและการแข่งขัน: บริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้ช่ือการค้า 
“ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” และแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ดำาเนินธุรกิจแบบครอบครัว 
โดยบริษัทมุ่งที่จะครองความเป็นผู้นำาในตลาดที่ยังมีการกระจาย
ตัวอยู่มาก ซึ่งกรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์ สร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่งโดยการเสนอสินเชื่อที่และโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้อง
กับหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่า “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” สามารถอนุมัติเงินสินเชื่อ
จำานำาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรับเงินได้ภายใน 30 นาที 

ความสำาเร็จที่สำาคัญ: ในปี 2556 กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์ 
ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
โดยการเปลี่ยนป้ายและรูปลักษณ์สาขาทั่วประเทศให้เป็น
รูปลักษณ์ใหม่  เพ่ือส่ือสารถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีมี
ความเป็นมิตร น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยในปีนี้ 
บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ 50 สาขา ทำาให้
กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์ มีเครือข่ายสาขาท่ัวประเทศท้ังหมด 
290 แห่ง นอกจากน้ี “เงินติดล้อ” ยังได้ทำาการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้รูปลักษณ์ แบรนด์ใหม่ผ่านภาพยนตร์

โฆษณา โดยเน้นจุดแข็งในการให้บริการสินเชื่อที่มีรถประเภท
ต่างๆ เป็นหลักประกัน ตั้งแต่ 2-18 ล้อ เช่น  รถมอเตอร์ไซค์ 
รถบรรทุกหรือรถไถ

ในปี 2556 ยอดสินเช่ือจัดใหม่ได้ขยายตัวจากปีก่อนกว่าร้อยละ 40 
หรือกว่า 9 พันล้านบาท และกำาไรมากเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง 
โดยปัจจัยสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตคือ “เงินสิบล้อ” 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถบรรทุก
การเพิ่มช่องทางแนะนำาบริการ (Referral Channel) และ
การขยายเครือข่ายสาขา ภายใต้การเติบโตอย่างรวดเร็ว 
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
ทำาให้สามารถรักษาคุณภาพสินเชื่อไว้ได้ในระดับแข็งแกร่ง 
ท่ามกลางภาวะหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศที่สูงขึ้น

นวัตกรรมนำาตลาด: ในฐานะที่กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์
เป็นผู้นำาตลาดสำาหรับสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถในประเทศไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการทางการเงิน 
ล่าสุดบริษัทประสบความสำาเร็จในการบุกเบิกสินเชื่อกลุ่มใหม่ คือ 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อซื้อรถไถใหม่ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้อง
กับกระแสเงินสดที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลของเกษตรกรรม 
โดยเกษตรกรสามารถเลือกชำาระค่างวดเป็นรายเดือน รายครึ่งปี
และรายปี ทำาให้เกษตรกรสามารถลงทุนซื้อเครื่องจักรทางการ
เกษตรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแรงงานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมากโดยมียอดการ
เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 ในปี 2556

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

กรุงศรี ซิเคียวริตี้ส์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)

ประเภทของบริการ: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์: ให้บริการเป็นนายหน้าหรือ
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (หุ้น) และตราสาร
อนุพันธ์ (Derivatives) หมายเลขสมาชิก 29 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย บุคคลทั่วไป 
และนักลงทุนสถาบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีทีมงาน
ด้านการตลาดและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูง 
เพื่อให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาเรื่องการลงทุนแก่นักลงทุน

ธุรกิจวาณิชธนกิจ: ให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ (Investment 
Banking) โดยให้คำาปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) 
และจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) ที่เกี่ยวกับ
การเงินทั้งหมด รวมถึงการเป็นผู้จัดจำาหน่ายและรับประกัน
การจำาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหนี้และประเภททุน การปรับ
โครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ
การควบรวมกิจการและการซื้อขายกิจการ การศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การประมาณการมูลค่าของ
ธุรกิจและธุรกรรมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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• กองทุนกรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงและความต้องการผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม บริษัทได้จัดตั้งกองทุน KFMIX80-20 ที่
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 80 หุ้นร้อยละ 20 โดย
ใช้กลยุทธ์เน้นความมั่นคงของเงินต้นด้วยการคัดสรรตราสาร
หนี้คุณภาพดี และเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มี
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถจ่ายเงินปันผล
สมำ่าเสมอ กองทุนนี้จึงป็นทางเลือกที่ตรงใจผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการ
ลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงมาก แต่ต้องการรับผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้

โอกาสที่เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจใหม่: 
การผนึกกำาลังกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด 
ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังทั้งกลุ่ม
ลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าบุคคลรายใหญ่ของธนาคาร
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตตลอดจน
เสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

แหล่งที่มาของเงินทุน: เงินหมุนเวียนของบริษัท

กรุงศรี เซอร์วิส
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด

ประเภทของบริการ: บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการด้าน
บุคลากร และจัดหารถยนต์ให้เช่าแก่ธนาคารและบริษัทในเครือ 
โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ การจัดหาและ
ให้บริการด้านบุคลากร เช่น พนักงานขับรถ แม่บ้าน พนักงาน
ส่งเอกสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ให้แก่
ธนาคารและบริษัทในเครือ และการให้บริการรถยนต์ให้เช่า
แก่ธนาคารและบริษัทในเครือภายใต้ขอบเขตที่กำาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตลาดและการแข่งขัน: บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่
ธนาคารเท่านั้น บริษัทจึงไม่มีคู่แข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายการให้
บริการด้านรถยนต์เช่าไปยังบริษัทในเครือ รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึก
อบรมพนักงานเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า

แหล่งที่มาของเงินทุน: ธนาคาร

บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด
ประเภทของบริการ: จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยเป็นบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและผู้ร่วม
สนับสนุนสินเชื่อให้แก่บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทรับโอนสิทธิต่างๆ ทั้งหมดตาม
สัญญาสัมปทานระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) กับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด 
(มหาชน) กรณีบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
ผิดสัญญาสัมปทานกับ รฟม. หรือบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด 
(มหาชน) ผิดข้อตกลงสัญญาเงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ขณะนี้  
บริษัทยังไม่ได้ดำาเนินธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น

แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้น

บริษัทอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการชำาระบัญชี
  
บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด 

บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการชำาระบัญชี

ความสามารถในการแข่งขัน

• แข็งแกร่ง ด้วยเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงศรีท่ีครอบคลุม 
 กว้างไกล 

สาขาของธนาคารกรุงศรีจำานวน 610 แห่งทั่วประเทศ เป็นช่อง
ทางสำาคัญในการขยายบริการให้แก่ลูกค้าที่สนใจการลงทุน 
โดยพนักงานของธนาคารสามารถให้คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์และ
บริการการลงทุนประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้หลากหลายประเภท โดยบริษัทได้ดำาเนินการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านการลงทุนและพัฒนาทักษะด้านการวางแผน
การลงทุนให้กับพนักงานของสาขาธนาคารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มจำานวนพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต “ผู้แนะนำาการ
ลงทุนในหลักทรัพย์” ของแต่ละสาขา โดยในปี 2556 เงินลงทุน
และจำานวนลูกค้าที่ลงทุนผ่านสาขาของธนาคารกรุงศรีเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 51 และ 64 ตามลำาดับ

• ก้าวหน้า ด้วยช่องทางหลากหลายที่เข้าถึงได้ง่าย
จากกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและ
จำานวนลูกค้ารายใหม่ บริษัทได้พัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย
ที่หลากหลายผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายหลายประเภท 
ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น ธนาคาร
ซิตี้แบงก์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร
ยูโอบี นิติบุคคลท่ีเป็นสถาบันการเงินในประเทศ เช่น บล.กรุงศรี
บล.ภัทร และ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) รวมถึงตัวแทน
สนับสนุนการขายประเภทบุคคลธรรมดา ทำาให้จำานวนตัวแทน
สนับสนุนการขายเพิ่มขึ้นเป็น 73 รายในปี 2556 นอกจากนี้  
เรายังได้พัฒนาระบบ Access Online Service ให้มีขีด
ความสามารถสูงขึ้น เพื่อรองรับการทำาธุรกรรมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยจำานวนผู้สมัครใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจาก 44,098 ราย ในปี 2555 เป็น 71,724 ราย ในปี 
2556 และมีการทำารายการรวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 รายการ

นวัตกรรมนำาตลาด: 
• กองทุนตราสารทุน

ผลการดำาเนินงานของกลุ่มกองทุนตราสารทุนของบริษัทที่มี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษ ทำาให้กองทุนตราสารทุนของบริษัทได้
รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก โดยสัดส่วน
ของสินทรัพย์ของกองทุนตราสารทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทคิดเป็นร้อยละ 36.52 ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
ทั้งหมด ถือเป็นสัดส่วนที่สูงสุดเป็นอันดับ 6 ของอุตสาหกรรม
การจัดการการลงทุน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีระบบ

จัดการลงทุนที่อาศัยการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึกเพื่อสร้าง
โอกาสให้กองทุนได้รับผลตอบแทนท่ีดีและสมำา่เสมอในระยะยาว
รวมท้ังการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับผลตอบแทน
ที่ดีในระยะสั้นในช่วงที่ตลาดผันผวน ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง บริษัทได้เสนอขายกองทุน 
ทริกเกอร์รวม 12 กองทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน
เป็นจำานวนมาก โดยมียอดเงินลงทุนรวมกว่า 6 พันล้านบาท

• การสัมมนานำาเสนอความรู้เรื่องการลงทุน
นอกจากการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็น
ทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มแล้ว บริษัทยังมุ่ง
ให้ความรู้ด้านการกระจายการลงทุนและการวางแผน
การลงทุนระยะยาวแก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปด้วยการจัด
สัมมนาอย่างสมำ่าเสมอ อาทิ ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้านบาท
ซ่ึงเป็นงานสัมมนาท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ลงทุน บรรยาย
โดยวิทยากรภายในและวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล และการจัดพอร์ตการลงทุน
ที่มีเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ในอนาคตให้แก่ผู้ลงทุน

• สร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร
บริษัทตระหนักดีว่า ความมั่นคงและความก้าวหน้าของบริษัท
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานในการทำาหน้าที่ของตน
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีเย่ียม
แก่ลูกค้า บริษัทจึงเริ่มนำาโครงการ VOK (Voice of Krungsri) 
ของธนาคารกรุงศรี เข้ามาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเสริมสร้าง
ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการบริการ: 
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัทมาจากการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทมีการวิเคราะห์
ความต้องการลงทุนของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด ประกอบกับ 
มีการจำาลองสถานการณ์ในอนาคตของตลาดเงินและตลาดทุน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้สามารถจัดตั้งกองทุน 
ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักลงทุนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต

• กองทุนกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE) 
ในจังหวะท่ีเศรษฐกิจยุโรปมีสัญญาณฟ้ืนตัว ซ่ึงบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงขึ้น และมี
ผลการดำาเนินงานที่ดี แต่ราคาหุ้นยังตำ่ากว่าภูมิภาคอื่นมาก 
บริษัทเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่หมาะสมในการเข้าลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยกองทุน KF-EUROPE ลงทุน 
ผ่าน Allianz Europe Equity Growth Fund เป็นกองทุนท่ีมี 
ผลการดำาเนินงานโดดเด่นเหนือกว่าดัชนีเปรียบเทียบทุกปี 
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2549 กองทุนนี้ได้รับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีขนาดกองทุน 1,036 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2556
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทที่อยู่ระหว่างชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ   
 
    หุ้นที่ออกจำาหน่าย
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น จำานวนหุ้น ธนาคารถือหุ้น
     (ร้อยละ)

1 บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ธุรกิจการเงิน สามัญ 7,200,000 99.99

  (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)

2 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน (สินเชื่อรถยนต์) สามัญ 119,699,977 99.81

3 บริษัท สยามบางกอกพอร์ท จำากัด ขนถ่ายสินค้า คลังสินค้า สามัญ 6,000,000 10.00

     

     

บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20   
 
    หุ้นที่ออกจำาหน่าย
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น จำานวนหุ้น ธนาคารถือหุ้น
     (ร้อยละ)

1 บริษัท พี.พี. พาราวูด จำากัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ สามัญ 95,000 10.00

  ไม้ยางพารา   

2 บริษัท เอเชี่ยนเทรดแอนด์ลิสซิ่ง จำากัด ผู้นำาเข้าและจำาหน่าย สามัญ 1,500,000 10.00

  เครื่องจักร อุปกรณ์ที่   

  ใช้ธุรกิจอุตสาหกรรม   
     

บริษัทที่ธนาคารได้หุ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้    
 
    หุ้นที่ออกจำาหน่าย
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น จำานวนหุ้น ธนาคารถือหุ้น
     (ร้อยละ)

1 บริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จำากัด ให้บริการ สามัญ 62,423,190 10.00

  โทรศัพท์สาธารณะ   

  แบบใช้บัตรทั้งใน   

  และต่างประเทศ   

2 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเหล็กเส้น สามัญ 95,000,000 10.00

   บุริมสิทธิ 50,000,000

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    หุ้นที่ออกจำาหน่าย
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น จำานวนหุ้น ธนาคารถือหุ้น
     (ร้อยละ)

1 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด ธุรกิจการเงิน (บริหารสินทรัพย์) สามัญ 600,000,000 99.99

2 บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด ธุรกิจการเงิน (แฟ็กเตอริง) สามัญ 30,000,000 99.99

3 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำากัด ธุรกิจการเงิน (ลิสซิ่งและเช่าซื้อ) สามัญ 70,500,000 99.99

4 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน (สินเชื่อรถยนต์) สามัญ 104,500,000 99.99

5 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด ธุรกิจการเงิน (สินเชื่อรถยนต์) สามัญ 4,919,061 99.99

   บุริมสิทธิ 222,000 

6 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด ธุรกิจการเงิน สามัญ 2,750,000 99.99

  (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)

7 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ธุรกิจการเงิน สามัญ 75,800,000 99.99

  (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)

8 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด ธุรกิจการเงิน สามัญ 120,552,000 99.99

  (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)

9 บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ธุรกิจการเงิน (นายหน้าประกันชีวิต) สามัญ 20,000 99.99

10 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ธุรกิจการเงิน (นายหน้าประกันวินาศภัย) สามัญ 20,000 99.99

11 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำากัด (มหาชน) ธุรกิจสนับสนุน (บริการ) สามัญ 132,600,002 99.99

12 บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด ธุรกิจสนับสนุน (บริการ) สามัญ 1,000,000 99.99

13 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน (ธุรกิจหลักทรัพย์) สามัญ 60,000,000 98.71

14 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด  ธุรกิจการเงิน (จัดการกองทุน) สามัญ 3,500,000 76.59

15 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ธุรกิจการเงิน สามัญ 7,800,000 50.00

  (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล)

16 บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ธุรกิจการเงิน (นายหน้าประกันชีวิต) สามัญ 20,000 50.00

17 บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ธุรกิจการเงิน (นายหน้าประกันวินาศภัย) สามัญ 770,000 50.00

18 บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด ธุรกิจสนับสนุน (บริการ) * สามัญ 1,000 21.90
     

หมายเหตุ:  * เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและผู้ร่วมสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“BMCL”) 

                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทดังกล่าวรับโอนสิทธิต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)

   กับ BMCL กรณี BMCL ผิดสัญญาสัมปทานกับ รฟม. หรือ BMCL ผิดข้อตกลงสัญญาเงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้”   
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โครงสร้างรายได้

  2556   2555   2554  
   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 1/      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 46,551   78.08  43,483   77.72   37,399   73.31 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 13,071   21.92  12,466   22.28   13,614   26.69 

 รวม 56,622   100.00  55,949   100.00   51,013   100.00 

2.  บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 162   17.72  209   16.15   304   20.60 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 752   82.28  1,085   83.85   1,172   79.40 

 รวม 914   100.00  1,294   100.00   1,476   100.00 

3. บริษัท อยุธยา ดีเวลล้อปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 792   78.88  964   83.25   731   81.04 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 212   21.12  194   16.75   171   18.96 

 รวม 1,004   100.00  1,158   100.00   902   100.00 

4. บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 76   83.52  212   82.81   293   82.30 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 15   16.48  44   17.19   63   17.70 

 รวม 91   100.00  256   100.00   356   100.00 

5. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน)      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 17,181   80.78  14,682   79.08   12,803   79.63 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 4,089   19.22  3,885   20.92   3,276   20.37 

 รวม 21,270   100.00  18,567   100.00   16,079   100.00 

6. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 6,736   64.30  5,728   64.40   4,935   63.07 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,740   35.70  3,166   35.60   2,890   36.93 

 รวม 10,476   100.00  8,894   100.00   7,825   100.00 

7. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด       

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 2,032   60.44  1,948   58.96   1,822   59.56 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,330   39.56  1,356   41.04   1,237   40.44 

 รวม 3,362   100.00  3,304   100.00   3,059   100.00 

8. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 3,887   55.45  2,927   51.83   2,039   54.27 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,123   44.55  2,720   48.17   1,718   45.73 

 รวม 7,010   100.00  5,647   100.00   3,757   100.00 

9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 54   7.92  44   8.75   39   7.80 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 628   92.08  459   91.25   461   92.20 

 รวม 682   100.00  503   100.00   500   100.00 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โครงสร้างรายได้ธนาคาร  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผลการดำาเนินธุรกิจในปี 2556  ธนาคาร บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
71.99 และ 28.01 ตามลำาดับ  โดยมีรายได้จากเงินให้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 47.15 ของรายได้รวม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 2556 2555  2554  
 โครงสร้างรายได้  รายได้   สัดส่วน   รายได้   สัดส่วน   รายได้   สัดส่วน 
   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   (ล้านบาท)   (ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อ  46,751   47.15   42,563   47.52   36,356   47.02 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,709   2.73   2,481   2.77   3,095   4.00 

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน  19,561   19.73   16,895   18.86   14,952   19.34 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า  157   0.16   206   0.23   79   0.10 

เงินลงทุนในตราสารหนี้  2,203   2.22   2,495   2.78   1,946   2.52 

รวมรายได้ดอกเบี้ย  71,381   71.99   64,640   72.16   56,428   72.98 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  18,766   18.92   16,434   18.35   13,838   17.90 

กำาไรจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  1,564   1.58   1,542   1.72   1,278   1.65 

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน  633   0.64   800   0.89   820   1.06 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  112   0.11   177   0.20   32   0.04 

รายได้เงินปันผล  551   0.56   504   0.56   441   0.57 

หนี้สูญรับคืน  3,879   3.91   3,178   3.55   2,215   2.87 

รายได้อื่น  2,271   2.29   2,299   2.57   2,266   2.93 

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ  27,776   28.01   24,934   27.84   20,890   27.02 

รวมรายได้ทั้งหมด  99,157   100.00   89,574   100.00   77,318   100.00
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โครงสร้างรายได้

  2556   2555   2554  
   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ 

19. บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด  3/      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย  -     -     -     -     -     -   

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  -     -     -     -     -     -   

 รวม  -     -     -     -     -     -   

บริษัทที่อยู่ระหว่างชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ    

 
โครงสร้างรายได้

  2556   2555   2554  
   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ 

1. บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)       

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 31   81.58  72   58.54   236   71.95 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 7   18.42  51   41.46   92   28.05 

 รวม 38   100.00  123   100.00   328   100.00 

2. บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 299   56.42  494   56.20   501   57.85 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 231   43.58  385   43.80   365   42.15 

 รวม 530   100.00  879   100.00   866   100.00 

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ      

     1/ รายได้จากงบการเงินเฉพาะของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

  2/ เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด

  3/ ธนาคาร เริ่มลงทุนในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และตัวเลขทางการเงินไม่มีนัยสำาคัญ     

 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 
โครงสร้างรายได้

  2556   2555   2554  

   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ 

10. บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย  -     -     -     -     -     -   

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 539   100.00  527   100.00   543   100.00 

 รวม 539   100.00  527   100.00   543   100.00 

11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 19   1.20  11   1.21   7   1.00 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,565   98.80  895   98.79   693   99.00 

 รวม 1,584   100.00  906   100.00   700   100.00 

12. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูช่ันส์ จำากัด (มหาชน)      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 15   1.34  11   1.07   25   2.46 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,104   98.66  1,021   98.93   990   97.54 

 รวม 1,119   100.00  1,032   100.00   1,015   100.00 

13. บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 1,888   78.90  1,402   77.89   1,027   79.49 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 505   21.10  398   22.11   265   20.51 

 รวม 2,393   100.00  1,800   100.00   1,292   100.00 

14. บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด         

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 2   0.46  1   0.29   -     -   

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 437   99.54  338   99.71   241   100.00 

 รวม 439   100.00  339   100.00   241   100.00 

15. บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด         

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 1   0.26  1   0.31   -     -   

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 377   99.74  319   99.69   270   100.00 

 รวม 378   100.00  320   100.00   270   100.00 

16.  บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด         

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 2,139 60.82 1,582   56.12   1,192   56.84 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,378 39.18 1,237   43.88   905   43.16 

 รวม 3,517  100.00 2,819   100.00   2,097   100.00 

17. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 2/      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 3 0.92 3   1.19   2   1.04 

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 324 99.08 250   98.81   190   98.96 

 รวม 327  100.00 253   100.00   192   100.00 

18. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 2/      

 รวมรายได้ดอกเบี้ย - -  -     -     -     -   

 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 47 100.00 30   100.00   15   100.00 

 รวม 47  100.00 30   100.00   15   100.00 
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หลักการบริหารความเสี่ยง
กรุงศรีบริหารความเสี่ยงโดยกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระภายในธนาคาร มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้
อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยบริหารความเสี่ยงผ่านนโยบาย 
กระบวนการ การติดตามและควบคุมความเสี่ยง รวมทั้ง
การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง กลุ่มงานบริหาร 
ความเสี่ยงมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)เพื่อทำาการ
วิเคราะห์ประเมินผล จัดการ และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ โดย
ธนาคารใช้วิธีบูรณาการในการจัดการความเสี่ยงหลัก 4 ด้าน 
ได้แก่ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงดำาเนินการภายใต้หลักการ
ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อ 
 สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
2. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงสำาคัญและวางแผนรับมือกับ
 ความเสี่ยงนั้น
3. บริหารภาพรวมของความเสี่ยง ระดับผลตอบแทนต่อความ 
 เสี่ยง และแผนธุรกิจ เพื่อให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 
 ต่อธนาคาร และวางแผนการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้าน 
 เครดิต ด้านปฏิบัติการ ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง 
5. ติดตามความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจทุกประเภทอย่าง 
 เพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการรายงานสถานะความเสี่ยง 
 โดยรวม สถานะความเสี่ยงจากการกระจุกตัว และปัจจัยที่มี 
 ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ
6. คำานึงถึงความสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน 
 ที่ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้ผลกำาไรที่ยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงมีอำานาจในการกำาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและวิธีการที่เหมาะสมสำาหรับความเสี่ยงแต่ละ
ประเภท โดยนโยบายและวิธีการที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคาร  
นอกจากนี้ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ติดตามและ
รายงานคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ ระบุความเสี่ยงสำาคัญ รวมถึง
กำาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ทั้งในระดับพอร์ตสินเชื่อและในระดับรายบัญชี ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย:

การบริหารความเสี่ยง

ความสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้ประโยชน์สูงสุด

• คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้กำาหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของธนาคาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือมีอำานาจอนุมัติคำาขอสินเช่ือท่ีมีวงเงินไม่เกิน 3 
พันล้านบาท ในขณะท่ีคำาขอสินเช่ือท่ีมีวงเงินเกิน 3 พันล้านบาท 
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี คณะ
กรรมการธนาคารยังกำากับดูแลการทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้วย

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่
 บริหารระดับสูงของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน 
 อื่นที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่หลักดังนี้ 
 - อนุมัติและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับ

นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ทั้งสำาหรับ
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 - ทบทวนคุณภาพพอร์ตสินทรัพย์ของธนาคารและบริษัทใน 
  กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 - ทบทวนความเสี่ยงด้านตลาดและด้านปฏิบัติการที่สำาคัญ  
  ทบทวนความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (เช่น การ 
  ทุจริต) รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและ 
  บุคลากร 
 - ปฏิบัติการหรือสั่งการเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการปฏิบัต ิ
  ตามข้อกำาหนดของทางการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ 
  บริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน มีหน้าท่ีหลักดังน้ี 
 - จัดสรรเงินให้เพียงพอกับแผนการเติบโตของธนาคาร 
 - บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินตามระยะเวลาครบ 
  กำาหนดและอัตราดอกเบี้ยสำาหรับสกุลเงินบาทและ 
  สกุลเงินต่างประเทศ 
 - รักษาระดับความเพียงพอของสภาพคล่องให้เป็นไปตาม 
  นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สอดคล้อง 
  กับประมาณการเติบโตของสินทรัพย์ การชำาระคืนหนี้สิน  
  และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย 
 - บริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินให้เป็นไปอย่างม ี
  ประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด 
 - อนุมัติอัตราดอกเบ้ียสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินของธนาคาร

• คณะกรรมการพิจารณาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์  
 มีหน้าที่หลักดังนี้ 
 - กำาหนดและทบทวนนโยบายและกระบวนการประเมินราคา 
  หลักประกันสินเชื่อ และทรัพย์สินรอการขายที่ได้มาจาก 
  การชำาระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด เพื่อให้เป็นไป 
  ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
 - ดูแลและควบคุมการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคา 
  ภายใน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ถูกต้องและเป็นไป 
  ตามแนวทางที่กรุงศรีและธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด 
 - ทบทวนและอนุมัติผลการประเมินราคาสินทรัพย์ที่จัดทำา 
  โดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินราคาอิสระ
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การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารได้กำาหนดให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านเครดิต
เป็นรายกิจการ จำาแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม มีการ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างของสินเช่ือและการปรับ
ลดความเส่ียงตามความเหมาะสมก่อนการอนุมัติสินเช่ือใหม่ และ/
หรือการทบทวนสินเช่ือประจำาปี โดยธนาคารได้พัฒนาและนำา
เคร่ืองมือวัดความเส่ียงด้านเครดิตของลูกค้าในรูปแบบของการ
จัดอันดับความเส่ียงด้านสินเช่ือของลูกค้า (Credit Rating) ซ่ึง
สามารถประมาณการค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกค้าจะผิดนัดชำาระหน้ี 
(Probability of Default: PD) ของแต่ละอันดับความเส่ียงได้ด้วย 
(PD-Based Rating Model) เพ่ือช่วยในการพิจารณาอนุมัติ  
ตลอดจนการต้ังราคาหรือกำาหนดอัตราดอกเบ้ีย (Risk-based 
Pricing) และวงเงินสินเช่ือให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Segmentation) เคร่ืองมือน้ีได้มีการทดลองใช้
งานมาต้ังแต่ปี 2554 ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความเส่ียงจากแบบ
จำาลองเดิม โดยในปัจจุบันได้ทำาการทดสอบความถูกต้องแม่นยำา
ของแบบจำาลองน้ี (Back Testing) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำางานของแบบจำาลองในกรณีท่ีพบว่าแบบจำาลองขาดความ
แม่นยำาอย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงคาดว่าธนาคารจะสามารถใช้แบบ
จำาลองจัดอับดับความเส่ียงอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2557

ในปี 2556 ธนาคารได้พัฒนาแบบจำาลองเพื่อประมาณการ 
ค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าผิดนัดชำาระหนี้ (Loss 
Given Default (LGD) Model) และแบบจำาลองเพื่อประมาณการ
ยอดหนี้เมื่อลูกค้าผิดนัดชำาระหนี้ (Exposure at Default (EAD) 
Model) โดยธนาคารจะนำาแบบจำาลองทั้ง 2 นี้ไปพัฒนาระบบ
คำานวณค่า LGD และ EAD อัตโนมัติภายในปี 2557

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ธนาคารได้เริ่ม
นำาแนวทางการบริหารผลงานที่ปรับความเสี่ยง (Risk-Adjusted 
Performance Management: RAPM) มาใช้ เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดผ่านดัชนีชี้วัดผลงานต่างๆ อาทิ 
การวัดอัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง 
(Risk-Adjusted Return on Regulatory Capital: RORC) และ 
Risk-Adjusted Contribution Value (RACV) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดผล
กำาไรสุทธิหลังปรับค่าต้นทุนของเงินกองทุนตามความเสี่ยงแล้ว

การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต
ของกลุ่มลูกค้ารายย่อย

สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยเป็นผู้กำาหนดนโยบาย
ด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำาหรับ 
สินเช่ือรายย่อย โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง การอนุมัติและการกำาหนดวงเงินจะพิจารณาจาก Application 
Scorecards และจากประวัติการชำาระหน้ีท่ีได้รับจากบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ โดยธนาคารอาจขยายวงเงินโดยพิจารณาจาก 
Behavior Scorecards ท้ังน้ี กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ
เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับอนุมัติและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของแผนกปฏิบัติการ กรุงศรีมีการบริหารจัดการสินเช่ือค้างชำาระ
แบบรวมศูนย์ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดฝ่าย

ปฏิบัติการ โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบอัตโนมัติ อน่ึง กรุงศรีอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาแบบจำาลองค่า PD LGD และ EAD ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จและสามารถนำาไปใช้ได้ภายในปี 2557 โดยแบบจำาลอง
เหล่าน้ีจะช่วยเสริมสร้างการบริหารพอร์ตสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการดำารงเงินกองทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II Advanced Internal Risk-Based 
Approach (A-IRB) และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในอนาคต

การบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา

ธนาคารได้กำาหนดวงเงินสำาหรับการทำาธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มี
ภูมิลำาเนาในต่างประเทศตามลักษณะความเสี่ยงของประเทศนั้นๆ
แนวทางปฏิบัตินี้ทำาให้เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ประเทศคู่สัญญาและเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระจุกตัวของ
ประเทศคู่สัญญามากเกินไป

นอกจากนั้น ธนาคารยังมีกระบวนการในการวิเคราะห์เชิงลึก
สำาหรับลูกค้าแต่ละราย ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม 
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและประเภทลูกค้า รวมทั้งการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน
กระแสเงินสดต่อหนี้สิน

การติดตามและทบทวนความเส่ียงด้านเครดิต

ธนาคารมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าและของ
พอร์ตสินเชื่ออย่างใกล้ชิดดังนี้

ความเพียงพอของเงินสำารอง
ธนาคารมีการกันเงินสำารองตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยกลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ
การคำานวณเงินกันสำารอง และนำาเสนอต่อประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารความเสี่ยงและประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ธนาคารมีการจัดสรรเงินสำารองเฉพาะ
รายลูกค้า (Specific Reserves) ตามข้อกำาหนดของทางการ และ
ยังมีการประเมินระดับเงินสำารองที่ต้องการภายใต้ภาวะวิกฤต
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระดับเงินสำารองของธนาคารอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจตลอดเวลา

การทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตประจำาปี
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น
แยกต่างหากจากฝ่ายตรวจสอบภายในของธนาคาร ทำาหน้าที่
สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิตทั้งหมด โดยขอบเขตและแผนงานการสอบทานของฝ่าย
สอบทานสินเชื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ การสอบทานครอบคลุม 
ความถูกต้องของการจัดอันดับความเสี่ยง การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารกำาหนด และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของนโยบาย
ด้านสินเชื่อ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการเงินกองทุน

กรุงศรีจัดให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) 
ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุน (Pillar 2) ของ Basel II 
มาตั้งแต่ปี 2553  นอกจากนี้ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงยังม ี
หน้าที่บริหารความเพียงพอของเงินกองทุนสำาหรับความเสี่ยงที่
กำาหนดตามหลักการที่ 1 (Pillar 1) ซึ่งได้แก่ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
และตามหลักการที่ 2 (Pillar 2) ได้แก่ความเสี่ยงจากการกระจุก
ตัวด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร รวมทั้งความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงอื่นๆ  
ที่มีนัยสำาคัญ

ธนาคารกำาหนดกรอบการบริหารเงินกองทุนเพื่อให้มั่นใจว่า 
ระดับเงินกองทุนของกรุงศรีและกลุ่มธุรกิจการเงินสอดคล้อง 
กับระดับความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ 

คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนจะติดตามระดับความ 
เพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความ
ต้องการเงินกองทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ กรุงศรีได้กำาหนดแผนเพ่ิมเงินกองทุน
เพ่ือให้การบริหารเงินกองทุนเป็นแบบเชิงรุกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเพื่อประมาณการเงินกองทุน และเพื่อ
ประเมินผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกต่อเงินกองทุน
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การทดสอบภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้การประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนภายใต้ภาวะ
วิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงยังทำาหน้าที่บริหารความ
เพียงพอของเงินกองทุนสำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลัก
การที่ 1 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้เริ่มปฏิบัติตาม
หลักการที่ 2 และ ICAAP ในปี 2554

การบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้
หรือคู่สัญญาผิดนัดชำาระหนี้ รวมถึงการถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคาร ดังนั้น เราจึงได้พัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
แนวทางการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตจึง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสร้างสมดุลของพันธกิจทางการดำาเนินธุรกิจ
และการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการ
สร้างกลไกถ่วงดุลอำานาจในการพิจารณาสินเชื่อของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อและผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร 
ซึ่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การส่งเสริมการขยาย
สินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ และการรักษาฐานสินเชื่อเดิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภายใต้แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตดังกล่าว
ข้างต้น กรุงศรีได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ 
นอกจากจะสนับสนุนมาตรฐานในการปฏิบัติการด้านสินเชื่อใน
ส่วนของบุคลากรแล้ว ธนาคารยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในทุกระดับสายงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรุงศรีได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูก
ต้องและอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ธนาคารจึงได้จัดการอบรมเสริม
ความรู้ด้านสินเชื่อให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านสินเชื่อที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร
สามารถรับได้ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน 
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาตร์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิง อาทิ นโยบายสินเชื่อ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และนโยบายการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการให้บริการแก่
ลูกค้าทุกกลุ่ม และครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อทุกชนิดของ
ธนาคาร  กรุงศรีได้บริหารความเสี่ยงของลูกค้าตามยุทธศาสตร์
ของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดรับกับ
กฎหมายและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกประการ

การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต

กรุงศรีตระหนักถึงความสำาคัญในการควบคุมความเสี่ยงด้าน
เครดิต ดังนั้น ธนาคารจึงแบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
ที่ดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และกลุ่มงาน
ที่ดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้ารายย่อย  โดยทั้งสองกลุ่ม
งานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
ให้ความสำาคัญอย่างมากต่อการติดตามสถานะความเสี่ยงด้าน
ตลาดอย่างใกล้ชิด ตลอดจนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ธนาคารมีการทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัดความเสี่ยง และ
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งดำารงเงินกองทุนให้เพียงพอ สอดคล้องกับสถานะความ
เสี่ยง นอกจากนั้น เรายังกำาหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด พร้อมทั้ง
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ และสอดคล้อง
กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักการ

ธนาคารมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้
กรอบความเสี่ยงที่กำาหนด อีกทั้งมีการทบทวนเพดานความเสี่ยง
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องกับขอบเขต ปริมาณ และ
ความซับซ้อนของธุรกรรม และสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงพัฒนากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุนภายใน หรือ Internal Capital Adequacy Assessment 
Process (ICAAP) อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารทำาการทดสอบ
ภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์จำาลองด้านเศรษฐกิจมหภาคเป็น
ประจำา เพื่อประเมินระดับความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญที่ใช้ประมาณการ 
ความต้องการเงินกองทุนในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตามขอบเขต
และอำานาจการบริหารที่กำาหนดไว้ในนโยบาย  คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่กำาหนดแนวทางในการบริหาร
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่ทำาธุรกรรม หน่วยงานปฏิบัติการ และหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงออกอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในปี 2556 ธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านตลาดให้ไปในแนวทางที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่แวดล้อมไปด้วยปัจจัยเสี่ยง
จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และทิศทางของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงให้ความสำาคัญ
อย่างมากกับการติดตามสถานะความเสี่ยงด้านตลาดอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงกำาหนดกระบวนการรายงานสัญญาณบ่งชี้เกี่ยว
กับความเคลื่อนไหวของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดต่างๆ เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 
ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด มีหน้าที่นำาเสนอทาง
เลือกเชิงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงาน
สถานะความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อ
บริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายที่กำาหนด โดยกลุ่มงานบริหารการเงินเป็นผู้ทำาธุรกรรม
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้กลุ่มงานการ
เงิน มีหน้าที่จัดเตรียมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดการงบดุล
ทั้งของธนาคารและคู่แข่ง ตลอดจนนำาเสนอกลยุทธ์ทางเลือกใน
การบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้
สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของ
ธนาคาร

เครื่องมือวัดความเสี่ยง

ในปี 2556 ภาพรวมความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ โดยแนวทางในการ
ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงด้านตลาดสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ การทำาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า และการ
ทำาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า: ธนาคาร
ใช้ Value-at-Risk (VaR) เป็นเครื่องมือในการประเมินความ
เสี่ยง และกำาหนดให้มีกระบวนการทดสอบความแม่นยำาของ
แบบจำาลอง (Back Testing) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของ
แบบจำาลอง นอกจากนั้น ยังมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 
Testing) เพื่อประเมินความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์วิกฤต
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2556 ธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า มีค่า VaR ระยะเวลา 
1 วันและที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เฉลี่ยประมาณ 5.64 
ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยง

การติดตามและบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านสินเชื่อ
ธนาคารกำาหนดให้มีการรายงานระดับความเสี่ยงด้านเครดิตต่อ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นประจำา โดยรายงานประจำาเดือนประกอบด้วย ข้อมูล
คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อแยกตามประเภทวงเงิน ระดับความ
เสี่ยง ภูมิภาค อุตสาหกรรม และระยะเวลาค้างชำาระ เป็นต้น

การทดสอบภาวะวิกฤต
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต
ตามนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร ซึ่งการทดสอบ
ภาวะวิกฤตนั้นธนาคารมีการจัดทำาทั้งสำาหรับพอร์ตสินเชื่อลูกค้า
ธุรกิจและพอร์ตสินเชื่อรายย่อย โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที ่
เกิดขึ้นในอดีตและการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคในอนาคต 
เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อเงิน
กองทุนของธนาคาร โดยจะรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร 
ยังมีการเตรียมกลยุทธ์ และแผนรองรับเพื่อป้องกันผลกระทบ 
ด้านลบ อีกทั้งยังได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสำาหรับทดสอบ
ภาวะวิกฤต เพื่อช่วยให้สามารถทดสอบภาวะวิกฤตได้อย่าง
รวดเร็วและภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารท่ีอยู่ภายใต้การกำากับ
แบบรวมกลุ่มประกอบด้วย บจ. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา 
(KAMC), บจ. กรุงศรี แฟ็กเตอริง (KSF), บมจ. อยุธยา แคปปิตอล 
ออโต้ ลีส (AYCAL), บจ. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซ่ิง (ADLC), 
บจ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส (AYCAP), บจ. กรุงศรี 
ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ (KLAB), บจ. กรุงศรี เจเนอรัล 
อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (KGIB), บจ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส 
(GCS), บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC),  บมจ. หลักทรัพย์ 
กรุงศรี (KSS), บจ. สยามเรียลต้ีแอนด์เซอร์วิส (SRS), 
บลจ. กรุงศรี (KSAM), บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูช่ันส์ (TSS), 
บจ. ซีเอฟจี เซอร์วิส (CFGS) 

แต่ละบริษัทบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระผ่านผู้บริหารด้าน
บริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารเป็นผู้กำากับดูแลภาพรวมของการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร โดยบริษัทในกลุ่มต้องมี
ทรัพยากรสำาหรับบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงที่จำาเป็น สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของธนาคาร พร้อมทั้งต้องสามารถจัดทำารายงานตามที่ธนาคาร
กำาหนด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์ นโยบาย และ
กระบวนการ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ
กรุงศรีได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีความชำานาญเฉพาะทางในการ
บริหารบัญชีที่มีการค้างชำาระ โดยมีหน้าที่บริหารสินเชื่อขนาด
ใหญ่ทั้งหมด และกำาหนดวิธีที่ดีที่สุดในการรับชำาระหนี้ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของธนาคาร และให้เกิดความ
สูญเสียต่อธนาคารน้อยที่สุด นอกจากนั้น หน่วยงานนี้ยังมีหน้า
ที่ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร โดยธนาคารได้ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ 2 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม 2556 ส่งผลให้จำานวน 
สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงถึง 4.2 พันล้านบาท

การบริหารความเส่ียงด้านตลาด
การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน จากการเปลี่ยนแปลงราคาใน
บัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารทุน และสินค้าโภคภัณฑ์ 
เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดต่างๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่
อยู่เหนือการควบคุม ธนาคารจึงตระหนักถึงความสำาคัญของการ
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การบริหารความเสี่ยง

สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน วิเคราะห์ตามระยะเวลาคงเหลือก่อนปรับอัตราดอกเบ้ียคร้ังต่อไป 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)

   0 -3 เดือน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ
    3 – 12 เดือน 1 – 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน      

รายการระหว่างธนาคาร 69,250 - - - - 17,777 87,027
 และตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ 9,180 14,296 32,561 11,176 -  6,061 73,274

เงินให้สินเชื่อ  550,531 109,377 184,017 6,509 27,014  110,566 988,014 

หนี้สินทางการเงิน 

เงินฝาก 530,982 166,960 46,638 -  -  19,470 764,050

รายการระหว่างธนาคาร 31,118 5,014 16,056 13 -  3,296 55,497
 และตลาดเงิน

เงินกู้ยืม 66,332 34,929 38,500 34,844 -  -  174,605 
     
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

   0 -3 เดือน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ
    3 – 12 เดือน 1 – 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน       

รายการระหว่างธนาคาร 64,586 - - - - 14,804 79,390
   และตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ 13,051 20,215 32,037 4,903 - 8,096 78,302

เงินให้สินเชื่อ 474,525 96,457 167,278 9,626 21,292 100,204 869,382

หนี้สินทางการเงิน       

เงินฝาก 500,734 160,122 7,657 - - 18,646 687,159

รายการระหว่างธนาคาร 34,593 2,355 8,773 13 - 3,087 48,821
   และตลาดเงิน

เงินกู้ยืม 60,487 13,586 45,711 34,844 - 1 154,629

ความต้องการเงินกองทุน

เราประเมินความเสี่ยงและดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามวิธีมาตรฐาน (Standardized Approach)
ซึ่งเป็นแนวทางที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ปริมาณความต้องการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

   วิธีมาตรฐาน 2556 2555

เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด 382 370

สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด 4,774 4,626

2. ความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร:
ธนาคารมีการประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธ ิ
(Earning Perspective) จากความแตกต่างของโครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ยและฐานะทั้งในงบดุลและนอกงบดุล
(Mismatches) รวมทั้งวิเคราะห์ Re-pricing Gap ทั้งภายใต้
สถานการณ์จำาลองแบบสถิตย์ (Static Simulation) และแบบ
พลวัต (Dynamic Simulation) ตามการคาดการณ์แนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ธนาคารยังประเมินความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยที่อาจกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Economic Value Perspective)

ในปี 2556 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมิได้มีผล 
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อเงินกองทุนของธนาคารมากนัก 
เนื่องจากธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างงบดุลให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และให้เคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบความเสี่ยงที่กำาหนด นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำา
รายงาน Interest Rate Risk Gap และประเมินความอ่อนไหว
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) 
ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้ข้อสมมติการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.00 ของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการ
นอกงบดุลตามระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละ
รายการ ทั้งนี้ ผลจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเป็นดังนี้

ความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปี 2556 และ ปี 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

   - 100 bps. + 100 bps. - 100 bps. + 100 bps.

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ -29.73 -532.38 135.12 -662.01

% ต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ -0.061% -1.087%  0.289% -1.415%

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าความเสี่ยง (VaR) รายวันของกรุงศรีกรุ๊ป ปี 2556 และ ปี 2555
(หน่วย : ล้านบาท)

การทดสอบความแม่นยำาของแบบจำาลอง (Back Testing) ของมูลค่าความเสี่ยง (VaR) 
รายวันของกรุงศรีกรุ๊ป ปี 2556 และ ปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท)
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การบริหารความเสี่ยง

สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน วิเคราะห์ตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)

   เมื่อ  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้ ไม่มี
   ทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 – 5 ปี 5 ปี สินเชื่อด้อย กำาหนด รวม
        คุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

รายการระหว่างธนาคาร   18,899 67,518 210 167 - - 233 87,027
   และตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ -  7,915 14,535 33,495 11,238 - 6,091 73,274

เงินให้สินเชื่อ 25,494 201,626 162,335 338,122 233,423 27,014 - 988,014

หนี้สินทางการเงิน         

เงินฝาก 402,941 147,511 166,951 46,647 - - - 764,050

รายการระหว่างธนาคาร 5,944 37,656 2,391 9,493 13 - - 55,497 
   และตลาดเงิน

เงินกู้ยืม - 66,469 34,978 38,500 34,658 - - 174,605

งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

   เมื่อ  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้ ไม่มี
   ทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 – 5 ปี 5 ปี สินเชื่อด้อย กำาหนด รวม
        คุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

รายการระหว่างธนาคาร   15,046 63,705 200 120 - - 319 79,390
   และตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ 90 9,990 20,429 34,762 9,079 - 3,952 78,302

เงินให้สินเชื่อ 17,941 178,953 180,224 303,509 167,463 21,292 - 869,382

หนี้สินทางการเงิน         

เงินฝาก 369,460 149,920 160,116 7,663 - - - 687,159

รายการระหว่างธนาคาร 8,722 30,674 640 8,773 12 - - 48,821 
   และตลาดเงิน

เงินกู้ยืม - 60,559 13,598 45,711 34,761 - - 154,629

การบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง
ความสมดุลระหว่างสภาพคล่องและความเสี่ยง

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุน เน่ืองจากการท่ีธนาคารไม่สามารถ
ชำาระหน้ีสินและภาระผูกพันเม่ือถึงกำาหนด หรือไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพย์เป็นเงินสดเม่ือต้องการ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงข้ึน

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง ซ่ึงต้องทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ และมีการจัดการโครงสร้างสินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการนอก
งบดุลในเชิงรุกอย่างเหมาะสม ธนาคารมีการทบทวนนโยบาย และ
พัฒนาเคร่ืองมือ/วิธีการวัดความเส่ียง ตลอดจนกระบวนการในการ
บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลัก
การบริหารความเส่ียงสากล นอกจากน้ัน ธนาคารมีการทบทวน
แผนและแนวทางการบริหารสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Liquidity Contingency Plan and Guideline: LCP) และเตรียม
แผนจัดหาสภาพคล่องสำารอง (Contingency Funding Plans) 
ตลอดจนทดสอบแผนบริหารสภาพคล่องในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำา

หลักการ
กรุงศรีดำารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ 6.0 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืม ตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนด เรามุ่งเน้นการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควบคุมระดับความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้วยต้นทุนในการจัดการที่เหมาะ
สม รวมทั้งดำารงสภาพคล่องส่วนเกินในระดับที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีกระแสเงินสดเพียง
พอสำาหรับการดำาเนินธุรกิจทั้งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน โดยมีการบริหารจัดการสภาพคล่องทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ Basel III
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ใหม่สำาหรับ Basel III ซ่ึงอาจทำาให้การบริหารจัดการ
เงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
พาณิชย์มีการเปล่ียนแปลง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประกาศหลักเกณฑ์เร่ืองการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องเม่ือ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ท้ังน้ี ธนาคาร
ได้ทำาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปล่ียนแปลง 
และประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
รวมท้ังติดตามความคืบหน้าของหลักเกณฑ์ Basel III อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผล 
กระทบต่อเงินกองทุนและการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน บริหารและ

ควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับนโยบาย โดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินมีหน้าท่ีติดตามระดับ
สภาพคล่องและสถานะความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง 
ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดมีหน้าที่นำาเสนอทาง
เลือกสำาหรับกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงาน
สถานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อที่จะได้บริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนด กลุ่มงานบริหารการเงิน
มีหน้าที่ติดตามและบริหารสภาพคล่องประจำาวัน ส่วนฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานการเงิน มีหน้าที่จัด
เตรียมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดการงบดุลทั้งของธนาคารและ
คู่แข่ง ตลอดจนนำาเสนอทางเลือกสำาหรับกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและแหล่งเงินทุน ต่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน  ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักภายใต ้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือวัดความเสี่ยง 
กรุงศรีตระหนักถึงความสำาคัญของการมีเคร่ืองมือและวิธีวัดความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและ
ความซับซ้อนของธุรกรรมท้ังในและนอกงบดุล โดยในการบริหาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ธนาคารใช้เคร่ืองมือต่างๆ อาทิ การ
ประมาณการกระแสเงินสดและสภาพคล่อง (Cash flow/Liquidity 
Projection) และการวิเคราะห์ Liquidity Gap ระหว่างสินทรัพย์ 
หน้ีสิน และภาระผูกพัน ตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนด
สัญญา (Contractual Maturity) โดยในการทำาการวิเคราะห์ 
ธนาคารคำานึงถึงสถานการณ์ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และ
ปรับข้อมูลตามพฤติกรรม (Behavioral Maturity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือให้ม่ันใจว่าการรายงานและการ
ติดตามความเส่ียงด้านสภาพคล่องมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำาหนดอัตราส่วนทางการเงินด้าน
สภาพคล่องและสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อติดตามความ
เสี่ยงรายวัน อาทิ ขนาดของเงินฝากและตั๋วแลกเงินที่ลดลงมาก
ที่สุดต่อวัน การกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าเงินฝากและตั๋วแลกเงิน
สูงสุด 1 อันดับ และ 20 อันดับ เพื่อลดการกระจุกตัวของแหล่ง
เงินทุนของธนาคาร

ในปี 2556 ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารในภาพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า ธนาคารมีการติดตามปัจจัยสำาคัญที่
อาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด อาทิ การ
ไหลเข้าและออกของกระแสเงินทุนจากต่างประเทศทั้งทางตรง
และทางอ้อม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และการ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
นอกจากนั้น ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในการระดมเงินฝาก
และการนำาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนของสถาบันการเงิน ธนาคาร
ยังคงเน้นการดำาเนินกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก
ใหม่ๆ และกระจายฐานลูกค้า เพื่อขยายฐานแหล่งที่มาของ
เงินทุนและรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ รวมถึงทดแทน
ตั๋วแลกเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝาก
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อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินระยะสั้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ปี 2556 ปี 2555

  
โครงสร้างแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เครื่องมือวัดความเสี่ยง และความสำาเร็จ
ในปี 2556
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้บริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการในการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การวัดและการ
ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้ได้ถูกควบคุม
และได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีการทบทวน
โครงการระบุความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and 
Control Self-Assessment Program: RCSA) อย่างสมำ่าเสมอ 
โดยอิงข้อมูลความเสียหายในอดีตและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยใน
การดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ภายใต้นโยบายและโปรแกรมการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมี
มาตรการและทรัพยากรที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยง 
ดังกล่าว

ธนาคารมีกระบวนการในการติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการอย่าง
สมำ่าเสมอ โดยมีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง
ทั้งในระดับธนาคาร และระดับฝ่ายงาน เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าในกรณีที่ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บกพร่อง ทั้งนี้ หากความเสี่ยงสูงเกินกว่าช่วงระดับที่ยอมรับได้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำาแผนจัดการที่เหมาะสม

การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่ม  
ธนาคารได้จัดเก็บข้อมูลความเสียหายในระบบแบบรวมศูนย์ โดย
ทุกหน่วยงานมีหน้าที่จัดเก็บและรายงานข้อมูลความเสียหายด้าน
ปฏิบัติการที่เกินกว่าระดับที่กำาหนดไว้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบ
จะเกิดความเสียหายและเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ นอกจากนี้ มีการดำาเนิน
การสืบสวนและกู้คืนเพื่อลดมูลค่าความเสียหายและปรับปรุง
กระบวนการควบคุมที่บกพร่อง ทั้งนี้ การรายงานเหตุการณ์ความ
เสียหายด้านปฏิบัติการต่อผู้บริหารระดับสูงจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ธนาคารมีกระบวนการในการจัดการและติดตามความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
(Outsource) และการใช้บริการจากบุคลากรของบริษัทในเครือ 
(Insource) นอกจากนี้ ในการพิจารณาว่าควรใช้บริการจาก
บุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร ธนาคารจะคำานึงถึงความต่อ
เนื่องของการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ลูกค้า และการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ธนาคารมีระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การ ซึ่งได้แก่ข้อมูลการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง 
ข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง และข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ 
โดยระบบดังกล่าวช่วยทำาให้เห็นสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
รวมทั้งช่วยวิเคราะห์และจัดทำารายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของกลุ่มทั้งหมด

ธนาคารมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบงานใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการและระบบงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ จะต้องผ่านการประเมิน
ความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะมี
การนำาผลิตภัณฑ์ออกใช้งาน

กรุงศรีและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเราให้ความสำาคัญ
กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
หากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ธนาคารจะ
ยังคงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง 
หรือสามารถกลับไปให้บริการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดย
ผู้บริหารระดับสูงจะประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่สำาคัญ
เป็นประจำา ซึ่งรวมถึงวิกฤตทางการเมือง โรคระบาด การหยุด
ชะงักของระบบงานต่างๆ  นำา้ท่วม และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
อ่ืน  ๆนอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารมีความพร้อมที่
จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ธนาคารจึงมีการทบทวนและทดสอบ
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและศูนย์ปฏิบัติการสำารองอยู่เสมอ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมี
กระบวนการในการรายงานความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานและ
ทุกบริษัทจะต้องรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ
หน่วยงานตนเองไปที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น 
ผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตัวเอง  ข้อมูลตัว
ชี้วัดความเสี่ยง  และข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ เป็นต้น  
โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะรวบรวม วิเคราะห์ 
และจัดทำารายงานสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร 
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร นำารายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ที่จะได้ตรวจพบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มได้เร็ว และ
ดำาเนินการจัดการและป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  
ยูเอฟเจ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์รายใหม่ของธนาคาร จะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของธนาคาร 

กองทุน
ในปัจจุบันธนาคารใช้วิธีมาตรฐานในการคำานวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  
รายละเอียดตัวเลขเงินกองทุนแสดงอยู่ในตาราง

ตัวเลขเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการขั้นตำ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: ล้านบาท)

   วิธีมาตรฐาน 2556 2555

เงินกองทุนความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 4,598 4,255

มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ 57,480 53,193

การบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย
ต่างๆ เนื่องจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของ
กระบวนการภายใน ระบบงาน บุคลากร และจากเหตุการณ์
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวม
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์และความเส่ียงด้านช่ือเสียง  ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้และเป็นส่วนหน่ึง
ของธุรกิจธนาคาร เพราะการให้บริการแก่ลูกค้าและสร้างผลกำาไร
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าท่ีของเรา  นอกจากน้ีภายใต้หลักการการ
ทำาเร่ืองเงินให้เป็นเร่ืองง่าย “Make Life Simple” ธนาคารยัง
คงยึดม่ันท่ีจะจัดการและลดความเส่ียงด้านปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการดำาเนินการเชิงรุก รวมท้ังปลูกฝังวัฒนธรรมให้
พนักงานเกิดความตระหนักในเร่ืองความเส่ียงด้านปฏิบัติการท้ังใน
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

หลักการ
กรุงศรีให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดย
ดูแลให้มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะบริหารจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติ
การให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีพึงปฏิบัติ อน่ึง พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กรุงศรีและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของกลุ่ม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยนโยบายได้กำาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการขั้นตำ่าที่ต้องปฏิบัติ  การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การจะปฏิบัติภายใต้แนวป้องกัน 3 ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม
จะมีการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั่วทั้ง
องค์กรอย่างเป็นอิสระ  หน่วยงานธุรกิจในฐานะเจ้าของและผู้ได้
รับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ และระบบงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนด
คณะกรรมการธนาคารกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการกำาหนดกลยุทธ์และกำากับดูแลความ
เพียงพอของกระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกเดือนเพื่อทำาการ
ทบทวนและให้ความเห็นในเรื่องสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การ โดยฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหน่วย
งานอิสระและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 
มีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและพัฒนากรอบและเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่ามีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้  หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ความมั่นใจ
เก่ียวกับการกำากับดูแลภายในว่าทำาหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

14.42%

10.89%

10.59%

64.10%

14.78%

10.09%

10.48%

64.65%

การบริหารความเสี่ยง

ณ ส้ินมีนาคม ณ ส้ินมิถุนายน ณ ส้ินกันยายน ณ ส้ินธันวาคม ณ ส้ินมีนาคม ณ ส้ินมิถุนายน ณ ส้ินกันยายน ณ ส้ินธันวาคม
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำาคัญของการเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการธนาคารจึงได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียมกัน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ธุรกิจในระยะยาว โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนด “หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” 
(Good Corporate Governance Principles) ของธนาคารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายใน ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจและบทบาท
ของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของ
ธนาคาร จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและการปฏิบัติ 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ได้กำาหนดให้มีการ
ทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี หรือไม่ชักช้าเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

โดยในปี 2556 ได้มีการทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard มากยิ่งขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมการสำาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
โดยหัวข้อที่มีการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้แก่ หัวข้อคณะกรรมการ
ธนาคาร สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารและบทบาท
ของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยธนาคารได้มีการเผยแพร่และ
ทำาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
เว็บไซต์ของธนาคารภายใต้หัวข้อการกำากับดูแลกิจการ และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถ
นำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ และสร้างความมั่นใจว่า 
นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้รับการยึดถือ
และปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้แต่ละฝ่ายงานแต่งตั้ง 
Compliance Champion เพื่อทำาหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการกำากับดูแลธุรกิจของธนาคาร และสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารอีกด้วย 

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดให้มี “ปรัชญาและสำานึกในการ
ปฏิบัติงาน” (The Spirit & The Letter) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยระบุถึงสิ่งที่พนักงาน
ควรทราบ ปฏิบัติ และส่ิงท่ีต้องระวังไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ัง
กำาหนดบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนด้วย โดยมีการแจกเป็นหนังสือ
ให้กับพนักงานทุกคน และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ภายในของ
ธนาคาร  ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เช่น 
การจัดงาน S&L Week เป็นประจำาทุกปี เป็นต้น

จากการที่ธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด ทำาให้ในปี 2556 ธนาคารได้รับรางวัล
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 

• รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน
ต่างๆ เช่น แบบแสดงข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจำาปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ ตลอดจนรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น

• The 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition 
Awards 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 
โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
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ไปพักรอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น
และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่าง
อิสระ โดยธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่เข้าประชุม

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีการระบุข้อมูลจำานวนเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท รวมถึงค่าตอบแทนกรณี
 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบาย
 และหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 

• วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี  
 มีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำารง  
 ตำาแหน่ง/กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง ความเป็นอิสระของผู้สอบ 
 บัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นเพื่อประโยชน์
 ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

• วาระจ่ายเงินปันผล มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

• ใช้ระบบบาร์โค้ดสำาหรับลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง โดย
ใช้ระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ  
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนสำาหรับ
ใช้สิทธิออกเสียง

• ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 และประธานกรรมการชุดย่อย พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสงู 
 ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และตัวแทนจากบริษัท นอร์ตันโรส 
 (ไทยแลนด์) จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานกฎหมายภายนอกเป็น 
 ผู้ตรวจสอบ (Inspector) เข้าร่วมประชุมอย่าง พร้อมเพรียงกัน 
 ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แนะนำากรรมการธนาคารและ 
 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• ก่อนดำาเนินการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งจำานวนและ
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การออกเสียงลงคะแนน  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สิทธิแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ หรือที่
เกี่ยวข้องกับธนาคารอย่างอิสระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

• ปัจจุบันธนาคารมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ใช้การ
 ออกเสียงลงคะแนนนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมาก
 เป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดเป็นอย่างอื่น โดย
 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ 

• ธนาคารได้บันทึกเทปภาพการประชุมตลอดระยะเวลาของ
การประชุม  และจัดทำาเป็น Clip VDO แยกรายวาระเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วย

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายและการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารให้ความสำาคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือจำากัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศ
ของธนาคาร และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุม
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิการ
ได้รับส่วนแบ่งผลกำาไร/เงินปันผล สิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารผ่านช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของ
ธนาคารหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “จุลสารนักลงทุนสัมพันธ์” 
ที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ปีละ 2 ครั้งเพื่อแจ้งผลประกอบการ 
การใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บทวิเคราะห์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ของธนาคารด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ครั้งที่ 101 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
ของธนาคาร กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
หลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
รวมถึงมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้

•  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่ง
คำาถามเกี่ยวกับธนาคารที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดย
ธนาคารได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าว ขั้นตอน
และวิธีการดำาเนินการไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารพร้อมส่ง
แบบฟอร์มส่งคำาถามล่วงหน้าเก่ียวกับธนาคารหรือระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อขอให้ตอบในที่ประชุมแนบไปกับหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมด้วย และแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่
ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ หรือส่งคำาถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดทำาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
 ภาษาอังกฤษ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำาปีใน
 รูปแบบ CD-ROM ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่
 ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้
 ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

• ปิดประกาศคำาบอกกล่าวนัดประชุมไว้ที่สำานักงานและสาขา 
 ทุกแห่งของธนาคาร 14 วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 
 ผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วัน
 ติดต่อกันล่วงหน้ามากกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม 
รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ความเห็นที่เพียงพอและชัดเจนของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
ตลอดจนขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำาไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมทั้งกรณีมาด้วยตนเองและ
มอบฉันทะ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับธนาคาร
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ 
 ใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• จัดทำาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด
โดยแนบไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะโดยระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง
ยังมีบริการติดอากรแสตมป์ให้ด้วย โดยธนาคารระบุถึงเอกสาร
รวมทั้งขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และมิได้กำาหนด
เงื่อนไขในการมอบฉันทะที่ยุ่งยากแต่ประการใด นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านไว้เป็นทางเลือก
สำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะด้วย

• ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกตามสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 
รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุย โดย
มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือ
หุ้นด้วยกัน

• จัดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลและ 
 ตอบคำาถามกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น 

• วาระเลือกตั้งกรรมการ มีการระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่
ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง/กลับเข้ามา
ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตามที่หน่วยงานกำากับดูแลธนาคาร
กำาหนด เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำางาน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นต้น รวมถึงข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาวาระ กรรมการธนาคารที่
ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้
กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้ออกจากห้องประชุม



90    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   91

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต และกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รวมทั้งเป็น
ผู้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างสมำ่าเสมอ  

• ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
 การทำารายการระหว่างกัน 

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการธนาคาร และ/
หรือ ผู้บริหาร

• กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย ทั้งในด้านการดำารงตำาแหน่ง การถือหุ้น และ
การทำาธุรกรรม โดยมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานที่
ชัดเจน และนำาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ

• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องนั้น และหากเป็นเรื่องที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสีย 
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา กรรมการผู้นั้นจะขอไม่ร่วมพิจารณา
และของดออกเสียงในเรื่องนั้น 

• ธนาคารมีนโยบายกำาหนดห้ามไม่ให้มีการให้สินเชื่อ การทำา
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ 
แก่กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ยกเว้นการให้สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ
เพื่อเป็นสวัสดิการโดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย   

• ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
 หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

หมวดที่  3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน โดยได้กำาหนดปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารและบทบาทของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน  คณะกรรมการ  
และผู้บริหารของธนาคาร เป็นต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคาร ดังนี้

• ผู้ลงทุน ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคารที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  สมำ่าเสมอ และทัน
เวลา โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ 
และมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่ใน
การติดต่อประสานงานการให้ข้อมูลธนาคาร ตอบข้อซักถาม 
และนำาเสนอผลประกอบการที่สำาคัญของธนาคาร รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

• ผู้ถือหุ้น  ธนาคารให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเสมอภาคในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการดำาเนินงานของธนาคาร เพื่อให้กิจการของธนาคาร
มีความเจริญเติบโต และมีผลประกอบการที่ดี ก่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่งใส และตรวจสอบได้   

• คณะกรรมการธนาคาร  ธนาคารเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ธนาคารทำาหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานให้แก่
ฝ่ายจัดการ ธนาคารได้จัดทำาคู่มือสำาหรับกรรมการธนาคารและ
การเสนอหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมแก่กรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาจัดสรรเวลาเข้าอบรมอย่างสมำ่าเสมอทุกไตรมาส 
โดยมีฝ่ายเลขานุการธนาคารเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมของคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำาหนด

• ผู้บริหาร  ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของธนาคารสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซง ภายใต้
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย 

• พนักงาน  ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุก
ระดับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญ 
โดยจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เทียบเคียง
ได้กับกลุ่มธุรกิจในระดับเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 - ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงาน โดย
ธนาคารจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่
พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามสัดส่วนอายุงานของ
พนักงาน 

 - ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า และ
  พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยฝ่ายการเรียนรู้
  และพัฒนาทรัพยาบุคคลได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
  อบรมเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจและ
  ความต้องการในการพัฒนาของแต่ละบุคคล แบ่งเป็น 

• ภายหลังการประชุม ธนาคารได้เผยแพร่สรุปผลการลงมติ
ในที่ประชุม พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันกับ
วันประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือจากกรรมการผู้รับมอบฉันทะเพื่อขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่รักษาสิทธิของตนและให้ความไว้วางใจในการ
เป็นผู้รับมอบฉันทะด้วย 

• ธนาคารได้จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจน โดยได้จดบันทึกรายชื่อพร้อมตำาแหน่งของ
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมและไม่
เข้าร่วมประชุม คำาชี้แจงเรื่องวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนที่
ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม เรื่องและข้อมูล
ที่นำาเสนอ ความเห็นคณะกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ 
ประเด็นคำาถามคำาตอบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำาคัญของ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงมติของที่ประชุมแยกตามวาระ จำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ โดยแยกชัดเจนระหว่างเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเสนอต่อประธานกรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบทุกคนเพื่อพิจารณาสอบทาน
ความครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนำาส่งให้แก่หน่วยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้น ธนาคารจึงยึดถือเป็น
นโยบายในการกำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

การดำาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารที่
อาจเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใดๆ ก็ตาม หาก
ผู้ถือหุ้นไม่ทำาเครื่องหมายเลือกลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
กรรมการธนาคารผู้นั้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

2.1 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทำารายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ 

• กำาหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย คำาสั่งและนโยบาย
ของธนาคาร รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้นำาข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ

• เผยแพร่ข้อกำาหนดดังกล่าวให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและ
 ปฏิบัติตาม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ 

• ในกรณีที่กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้มาซึ่งหุ้นของธนาคาร 
 กำาหนดให้ต้องถือครองหุ้นของธนาคารไว้อย่างน้อย 3 เดือน 

• ในช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการเงินที่สำาคัญต่อ
สาธารณชน ธนาคารจะประกาศห้ามมิให้มีการซื้อขายหุ้นของ
ธนาคารในช่วงเวลาที่ธนาคารกำาหนด (Blackout Period) ซึ่ง
โดยปกติจะมีระยะเวลา 3 วันทำาการทั้งก่อนและหลังการแจ้ง
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กำาหนดให้กรรมการธนาคารและผู้บริหารตามที่กฏหมาย
กำาหนด รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้อง
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารไปยังสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
เวลาที่กำาหนด และรายงานการซื้อขายดังกล่าวให้
คณะกรรมการธนาคารทราบด้วย

• กำาหนดให้การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย และ
ขัดต่อหลักการที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กรณีเป็นหุ้นที่ได้มาระหว่างการเป็นกรรมการของธนาคาร จะ
ทำาธุรกรรมได้ต่อเมื่อได้ถือครองหุ้นมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นของธนาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
อย่างอื่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย

• ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
 ของธนาคารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.2 การพิจารณากลั่นกรองการทำารายการ
ระหว่างกันของธนาคาร บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

• กรรมการธนาคารหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาและออกเสียงในรายการระหว่างกันของธนาคาร 
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  ธนาคารตระหนัก
ถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยไว้ใน “ปรัชญาและ
สำานึกในการปฏิบัติงาน” และธนาคารได้กำาหนดหลักสูตรการ
อบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ E-Learning 

-  ธนาคารได้กำาหนดนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การดำาเนินการตาม
มาตรฐาน ISO14000, 14001 หรือมีมาตรการ/วิธีปฏิบัติ
ภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
การจัดถังขยะชนิดคัดแยกประเภทขยะ 

-  ธนาคารส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยขั้นตอนการปฏิบัติที ่
 สามารถนำาไปใช้ได้
- ธนาคารได้จัดให้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ

อนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ
กรุงศรีสานฝันเยาวชนคนดี กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน

- ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน ในชื่อหลักสูตร “กรุงศรี...รักษ์โลก” 
และหลักสูตร “ปลอดภัยก็สุขใจในที่ทำางาน” โดยอยู่ใน
รูปแบบของ E-Learning ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าศึกษา
และเรียนรู้ได้ทุกคนโดยไม่มีข้อจำากัด ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วม
อบรมคิดเป็น 2.64% และ 0.77% ตามลำาดับ

-  ธนาคารได้ดำาเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ทั้งที่เป็นโครงการที่ธนาคารริเริ่มขึ้น และสนับสนุนกิจกรรม 
 ขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 การบริจาคเพื่อการกุศล โดยมุ่งเน้นให้มีโครงการต่างๆ  
 เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
 ขจัดความยากจน ด้านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา 
 ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการ
 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ใน
 รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) หัวข้อ “ความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

3.2 แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัว
ธนาคารกำาหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน มีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่องต่างๆ เช่น  การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพ
ในเกียรติและศักดิ์ศรี การไม่ละเมิดหรือคุกคามทั้งทางวาจา

หรือการกระทำาต่อผู้อื่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การไม่เหยียดในความพิการทางร่างกาย
ของผู้อื่น การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

ธนาคารกำาหนดเป็นหลักการไว้ใน “ปรัชญาและสำานึกใน
การปฏิบัติงาน” โดยพนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูล
อื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น   

• การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อ
 ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
 การก่อการร้าย

ธนาคารกำาหนดเป็นหลักการไว้ใน “ปรัชญาและสำานึกในการ
ปฏิบัติงาน” โดยห้ามมิให้มีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมในการ
ตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม  ทั้งยังกำาหนดเป็น
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

นอกจากน้ี เม่ือเดือนมีนาคม 2555 ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็น
ภาคีใน “โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรช้ันนำาในไทย และผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของประเทศ
ปราศจากการคอร์รัปช่ัน และธนาคารเป็น 1 ใน 22 บริษัทท่ีได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วม
อย่างสมบูรณ์ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตเม่ือเดือนตุลาคม 2556 แล้ว

ธนาคารได้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

ธนาคารกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

  8 โปรแกรม ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ รวม 474 หลักสูตร 
  สำาหรับ 1,558 รุ่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำาหลักสูตร 
  E-Learning จำานวน 53 หลักสูตรด้วย โดยในปี 2556 
  พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 94.83% ต่อปี 
  ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
  ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 
  ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากร”
 - ธนาคารได้กำาหนดหลักการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 

และความปลอดภัย ใน “ปรัชญาและสำานึกในการ
ปฏิบัติงาน” และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่
ทำางานไว้โดยเฉพาะ เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยของพนักงาน 

• ลูกค้า ธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ 
สุจริต และเป็นธรรม ให้บริการและให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่
ลูกค้าอย่างเสมอภาค เพื่อรักษาผลประโยชน์และความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ สะดวก รวดเร็ว และทำาให้ชีวิตง่ายขึ้น 
(Krungsri Simple) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นแต่กฏหมาย
กำาหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้า และไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์ 
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการ
บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยกำาหนดช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือข้อแนะนำามายังธนาคารได้หลายช่องทาง

• คู่ค้า ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อตรง สุจริต และ 
 เป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ไม่เปิดเผยข้อมูล 
 ที่เป็นความลับของคู่ค้า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง  
 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  
 ส่งเสริมกิจกรรมที่นำามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน   
 นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานในการ 
 จัดซื้อจัดจ้าง และนโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยง 
 รับรองที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความเปน็ธรรมแก่ทกุฝา่ยทีเ่ก่ียวขอ้ง มคีวามโปรง่ใส  
 และตรวจสอบได้
 

ในการคัดเลือกคู่ค้า ธนาคารได้กำาหนดหลักการไว้ในหลัก
ปรัชญาและสำานึกในการปฏิบัติงาน (The Spirit & The Letter) 
ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า เช่น กำาหนดให้
ผู้จัดหาสินค้าปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ให้โอกาส
ผู้จัดหาสินค้าอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า และ
ประเมินผู้จัดหาสินค้าบนพื้นฐานความเป็นผู้นำาทางเทคนิค 
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ราคา และการให้บริการ 

ปกป้องข้อมูลความลับ และปกป้องข้อมูลของผู้จัดหาสินค้า
ที่ได้รับการคุ้มครอง ตามสัญญารักษาความลับ เป็นต้น 

• เจ้าหน้ี  ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญต่อภาระความรับผิดชอบ
ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามพันธสัญญา  
รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเป็นธรรม 
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าหนี้ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ครบถ้วนถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมที่นำามาซึ่ง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารงานซึ่ง
ครอบคลุมอย่างครบถ้วนต่อการปฎิบัติงานและการมีกลยุทธ ์
ที่ชัดเจนในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง  
มิให้ธนาคารอยู่ในฐานะที่ยากลำาบากในการชำาระหนี้คืนแก ่
เจ้าหนี้ และการบริหารสภาพคล่องเพ่ือพร้อมในการชำาระคืนหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ของธนาคารอย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลา
ครบกำาหนด รวมถึงภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ธนาคาร
สามารถชำาระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้แม้ในยามที่ธนาคาร
ประสบวิกฤตสภาพคล่อง 

• ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้อง  ธนาคารให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ
โดยรวม เพื่อป้องกันผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบธนาคารพาณิชย์ ส่งเสริมกิจกรรมที่นำามาซึ่งความ
เข้าใจอันดี แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่กำาหนดไว้ เช่น ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กล่าวหาหรือให้ร้าย 
นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความร่วมมือในการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของระบบธนาคารพาณิชย์และระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมอีกด้วย 



94    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   95

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4.2 หน่วยงานสร้างเสริมความสัมพันธ์กับ
นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาคารมีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประสานงานการให้ข้อมูลต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

• การจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารได้จัดตั้งฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีพันธกิจที่สำาคัญในการ
บริหารงานและกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเฉพาะการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงิน 
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส นอกจากการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กรุงศรีกรุ๊ปแล้ว ยังครอบคลุมข้อมูลเปรียบเทียบผลประกอบการ
และฐานะการเงิน การดำาเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจการเงิน แผนธุรกิจและนโยบายในด้านต่างๆ 
รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบในภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
พนักงาน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• จำานวนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสะท้อน
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ครอบคลุมมากขึ้น  หลังจากที่
ธนาคารประสบความสำาเร็จในการควบรวมกิจการของบริษัทใน
เครือเข้ามาภายใต้ One Krungsri รวมทั้ง กิจกรรมยังสะท้อน
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

นอกจากนี้ การสนับสนุนการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างธนาคาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นอีกหนึ่งใน
พันธกิจที่สำาคัญของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

• การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง ทั้งในด้านการวางแผน
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นับเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร 2 ทางกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารระดับสูงร่วมพบนักลงทุนเพื่อ
แลกเปลี่ยนมุมมองในด้านพัฒนาการ กลยุทธ์ และแนวโน้ม
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่านช่องทางการประชุมในประเทศ
และต่างประเทศ

นอกเหนือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการร่วมกิจกรรม
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัยและ
ธนบดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ตลอดจนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงได้ร่วมพบ
นักลงทุนพร้อมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดทั้งปี 2556 

• กิจกรรมที่สำาคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2556
 ประกอบด้วย

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเป็นผู้บรรยายในงาน Thailand 
Focus 2013 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด
ของตลาดทุนไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน) และธนาคาร
แห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมในงานประชุมในประเทศ
“อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง” ที่เน้นโอกาสทางธุรกิจใน
อนุภูมิภาคแม่นำ้าโขง และร่วมกิจกรรม non deal roadshow 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ของธนาคาร

- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อย 

• ในประเทศ พบกับกลุ่มนักลงทุนบุคคล (นักลงทุน    
   เน้นคุณค่า สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่ง
   ประเทศไทย) 

• ในต่างประเทศ เข้าร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ที่
   ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อนำาเสนอ
   ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งได้รับการจัดให้
   เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในอาเซียน (ASEAN 
   Star Stock) แก่นักลงทุนรายย่อยในสิงคโปร์และ
   มาเลเซียกว่า  760 คนที่ร่วมรับฟัง
 

- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
 รับเชิญบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 
 จดทะเบียนไทยในหลักสูตรอบรม (ก้าวแรกสู่งานนักลงทุน 
 สัมพันธ์) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การดำาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในปี 
2556  ทั้งในส่วนของกิจกรรมการเดินทางไปพบนักลงทุนใน
ต่างประเทศและในประเทศ การจัดประชุมกับนักวิเคราะห์และ 
นักลงทุนที่เข้ามาพบ (Company visits) การเข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศ (Conference) การประชุมกับนักลงทุน/ 
นักวิเคราะห์ แบบตัวต่อตัว สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของ 
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์ของสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้กำาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

• ช่องทางการติดต่อกับธนาคาร  คณะกรรมการธนาคารได้จัด
ให้มีช่องทางการติดต่อกับธนาคารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วดังนี้ 
-  แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ  ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน และอื่นๆ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผ่านช่องทาง

  •  จดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ
   ตรวจสอบ (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)  หรือ กรรมการ 

 ตรวจสอบ (นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์)  หรือ กรรมการ  
 ตรวจสอบ (นายพงศ์อดุล  กฤษณะราช)  หรือ  
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   (นางสาวพรรณทิพา   หาญนรเศรษฐ์) และส่งมาที่  
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำานักงานใหญ่ เลขที่ 1222  
 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา   
 กรุงเทพฯ 10120 

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :
   audit.committee@krungsri.com
    
  • เว็บไซต์ของธนาคาร ในหมวด “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อ  

 “การรับเรื่องร้องเรียน”
 
-  แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือติดต่อสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ ผ่านช่องทาง
  • Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1572

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : irgroup@krungsri.com

  • เว็บไซต์ของธนาคาร ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ  
 “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”  

สำาหรับพนักงานธนาคาร นอกจากการร้องเรียนผ่านช่องทาง
ข้างต้นแล้ว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาผิดหรือ
การละเมิดนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของธนาคาร โดยแจ้ง
ผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน (Ombudspersons) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคารที่ได้รับการยอมรับจากพนักงานและผู้บริหาร
ในความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและมีความเป็นกลาง ได้แก่ 
นางสาวลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์ และนางธิดารัตน์  เศรษฐวรวิจิตร 
โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ได้

ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน ธนาคารจะเก็บชื่อและข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จำาเป็นแก่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น โดยเรื่องที่ได้รับ
แจ้งจะมีกระบวนการแจ้งต่อไปยังผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำาเนินการโดยเร็ว และจะรายงานผลการดำาเนินการให้กับ
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการธนาคารทราบแล้วแต่กรณีด้วย โดย
ธนาคารห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียนหรือช่วยเหลือในการ
จัดการปัญหาโดยเด็ดขาด การตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษ
ทางวินัยสูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างด้วย

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับธนาคารผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจัดให้มี
ข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน
ท่ัวไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมกัน โปร่งใส รวดเร็ว ทันเวลา 
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ 
และมีการปรับปรุงข้อมูลสำาคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ธนาคารได้นำาข้อมูลต่างๆ ท่ีเปิดเผยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลท่ีมีการแจ้งต่อ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับธนาคารท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน มารวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่ายบนเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารทำาการทบทวนประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอและในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่เคย
ถูกสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำาเนินการหรือกล่าวโทษ
ธนาคาร เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด

• งบการเงินประจำาปี ที่ธนาคารเปิดเผยเป็นงบการเงินที่ผ่าน
 การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 แล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชี
 ที่รับรองทั่วไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารจัดทำาและนำาส่ง
 งบการเงินประจำาปีและรายไตรมาสภายในเวลาที่กำาหนด และ
 ไม่เคยถูกสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการของธนาคารทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงาน
กำากับดูแลธนาคาร ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านที่
เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ 
การบัญชี  การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนมีประสบการณ์
ทำางานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  โดย
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการไม่ได้เป็น
บุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีกรณีการกระทำาผิดหรือกระทำาการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กรณีการกระทำาผิดด้านการทุจริตหรือกระทำาผิดจริยธรรม กรณี
ที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่อง
การกำากับดูแลกิจการของธนาคาร หรือกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียง
ในทางลบของธนาคาร อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำา
หน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการธนาคาร

5.1  การดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 

• กรรมการธนาคารสามารถดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 
กลุ่มธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด 
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคารสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร เปรียบเทียบ
ได้กับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสามารถดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจได้ไม่เกิน 6 ชุด เว้นแต่มีเหตุผลความจำาเป็นท่ีสมควร  

5.2 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

• คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยกำาหนดวันประชุมและวาระที่สำาคัญในแต่ละเดือนเป็นการ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมหากมีวาระ
ที่จำาเป็นหรือเร่งด่วน โดยเลขานุการธนาคารทำาหน้าที่รวบรวม
และนำาเสนอวาระการประชุมต่อประธานกรรมการ และผู้บริหาร 
สูงสุดของฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำาเข้าที่ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการธนาคารประสงค ์
จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ก็สามารถทำาได้ โดย 
แจ้งต่อประธานกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ หรือ
เลขานุการธนาคาร

• เลขานุการธนาคารมีหน้าที่นำาส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
ธนาคารพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อ
ศึกษาข้อมูล โดยจัดส่งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

และหากกรรมการธนาคารต้องการสอบถามข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติม สามารถแจ้งผ่านกรรมการธนาคารที่เป็นผู้บริหาร หรือ
ขอให้เลขานุการธนาคารเป็นผู้ดำาเนินการได้

• กรรมการธนาคารทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีที่ติดภารกิจที่จำาเป็นอย่างยิ่ง เช่น ไปเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานทางการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ หรือ
เจ็บป่วย การประชุมทุกครั้งในปี 2556 กรรมการธนาคารโดย
ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75 ของการประชุม
ท้ังหมดท่ีจัดข้ึนเว้นแต่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
และคณะกรรมการธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปราย
ปัญหาต่างๆ อย่างอิสระโดยปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการ และแจ้งสรุปข้อคิดเห็นให้ผู้บริหารสูงสุดของ
ฝ่ายจัดการทราบด้วย 

• การประชุมทุกครั้งในปี 2556 มีจำานวนกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งสูงกว่า
ที่ข้อบังคับของธนาคารกำาหนดว่า องค์ประชุมต้องมีจำานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของ
ธนาคาร 

• การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ย 4 ชั่วโมง โดยประธาน
กรรมการเปิดโอกาสให้แก่กรรมการธนาคารทุกคนใช้เวลาอย่าง
เต็มที่และเป็นอิสระในการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของแต่ละเรื่อง โดยมีการ
เชิญผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 
เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม รับทราบข้อคิดเห็น และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการธนาคารด้วย

• รายงานการประชุมมีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่มและเลิกประชุม 
รายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปเนื้อหาของ
เรื่องที่นำาเสนอ สาระสำาคัญที่ได้มีการอภิปราย ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงคำาชี้แจงของฝ่ายจัดการ 
และมติของคณะกรรมการธนาคาร อย่างละเอียดชัดเจน
เพียงพอ รวมทั้งมีการลงลายมือชื่อประธานที่ประชุมและ 
ผู้จดบันทึกการประชุม นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการธนาคาร 
คนใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องใดๆ ก็จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและ 
งดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย 

• ภายหลังจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการธนาคารมีหน้าที่นำาส่งสำาเนาเอกสารให้แก่
 หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 
 ที่กำาหนด และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานการประชุมทั้งในรูป  
 เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสาร
 อ้างอิงและตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่าน 
 การอนุมัติจากที่ประชุม

• การรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร
นอกจากการให้ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ธนาคารดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้
ติดตามผลการดำาเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งการ
นำาเสนอข้อคิดเห็นและมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
การวิเคราะห์และรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการรายงานกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ (การเข้าร่วมจัดประชุมและพบนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ) ตลอดจนแผนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส

• การรายงานข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้นำาเครื่องมือ
ในการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ที่สำาคัญ กลยุทธ์ต่างๆ (Strategic Development) และข้อมูล
ที่สำาคัญจะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงผ่านช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือ
หุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมา ประเด็นที่ได้มีการสื่อสาร
รวมถึง การทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารโดยสมัครใจ 
(Voluntary Tender Offer) โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ 
ยูเอฟเจ จำากัด ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ 

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เพิ่มข้อมูลด้านการเงิน
ย้อนหลังเป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก

ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการเงินของธนาคาร
สามารถ download ข้อมูลนำาไปใช้ได้ โดยเผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (http://www.krungsri.com/en/
investor-relation.aspx) อนึ่ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการส่ง
ข่าวสาร รายงานผลประกอบการ และพัฒนาการที่สำาคัญต่างๆ 
ของธนาคารให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบข่าวสาร
และพัฒนาการที่สำาคัญของธนาคารด้วยความสมำ่าเสมอ

นอกจากบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนให้
ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารสะท้อนมูลค่าที่ยุติธรรมในระยะ
ยาวและอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการนำาเสนอหุ้นกู้ของธนาคาร 2 รุ่น 
ใน ปี 2556 

ในปีที่ผ่านมาธนาคารไม่มีกรณีถูกดำาเนินการโดยหน่วยงาน
กำากับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำาคัญ
ภายในระยะเวลาที่ทางการกำาหนด

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำาหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ ควบคุมและ
ตรวจสอบการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในปี 2556 ผู้บริหารธนาคารได้เดินทางไปพบนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
สำาหรับกิจกรรมหลักๆ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

   รูปแบบของการประชุม จำานวนครั้ง จำานวนบริษัท จำานวนราย

การประชุมกับนักลงทุน/ นักวิเคราะห์ ที่เข้ามาพบ 101 145 195

การประชุมทางโทรศัพท์ 35 40 49

การเข้าร่วมการจัดประชุมในประเทศ/ ร่วมพบนักลงทุนในประเทศ* 13 165 195

การเข้าร่วมการจัดประชุมในต่างประเทศ/ ร่วมพบนักลงทุนในต่างประเทศ* 9 196 292

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์** 2 72 90

การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของกรุงศรีกรุ๊ป** 8 5 13

 ประชุมทางโทรศัพท์กับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 7 4 7

Analyst Previews 8 116 126

Site Visit 6 21 24

หมายเหตุ * ปี 2556 เข้าร่วมการจัดประชุมและร่วมพบนักลงทุนรวม 22 ครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ประธาน 

   คณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และ/หรือ ประธานคณะเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจ เข้าร่วม 18 ครั้ง

  ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เข้าร่วมการประชุม
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• ธนาคารได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) หัวข้อ 
“การควบคุมภายใน”

5.7 การบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดขอบเขตและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร (Integrated Risk Manage-
ment) และจัดตั้งกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่
วิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และควบคุมการบริหารความเสี่ยง
การให้สินเชื่อของธนาคารให้อยู่ในขอบเขต กฎระเบียบข้อ
บังคับของธนาคารและทางการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความ
เสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ 

• ธนาคารได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) หัวข้อ 
“ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง”

5.8 การพัฒนากรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

• ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการเข้าใหม่ โดย
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ  และผู้บริหารระดับสูงซ่ึงรับผิดชอบ
งานด้านหลักๆ ของธนาคาร เช่น ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ดำาเนินการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของธนาคาร งานในแต่ละด้าน กฎหมาย
ที่กรรมการธนาคารพึงทราบ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อม
จัดเตรียมคู่มือกรรมการธนาคาร ข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารให้ด้วย

• ธนาคารได้ส่งเสริมและจัดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในระบบการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร 
และเลขานุการธนาคาร เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเป็นระยะๆ 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอบรมชั้นนำาอื่นๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อ
ประโยชน์สำาหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย

• ในแต่ละไตรมาส เลขานุการธนาคารจะรวบรวมหลักสูตรที่จะ
มีการเปิดอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และนำาส่งให้แก่กรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรร
เวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสมำ่าเสมอ โดยในปี 2556 กรรมการธนาคารได้เข้า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เช่น Director Certification Program (DCP)   
Chartered Director Class (CDC) Financial Institutions 
Governance Program (FGP) Monitoring the Quality of 

Financial Reporting (MFR) How to Develop a Risk Man-
agement Plan (HRP) Risk Management Committee Pro-
gram (RMP) และ Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) เป็นต้นตลอดจนหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการที่ธนาคารจัดขึ้นด้วย

• ธนาคารได้จัดให้มี Strategy Session เป็นการเฉพาะ เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่สำาคัญตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ให้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบและมีเวลาเพียงพอในการ
ซักถามทำาความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ 

5.9 แผนการสืบทอดตำาแหน่งและ
การพัฒนาผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Remuneration Committee) จะเป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอด
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำาแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าท่ี
ด้านต่างๆ ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารมีความต่อเนื่อง
ในการบริหารอย่างเหมาะสม

• ธนาคารได้จัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 
และแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นการเฉพาะเจาะจง (Specific 
Training  & Development Plan) เป็นรายบุคคล โดยพิจารณา
พนักงานบริหารและพนักงานระดับรองลงไปในธนาคารและ
บริษัทในเครือที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและมีศักยภาพ 
(Potential) สามารถที่จะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ใน
แต่ละฝ่ายงาน 

• แผนการสืบทอดงานตามความพร้อมของผู้ที่จะสืบทอด
ตำาแหน่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ผู้ที่มีความพร้อมที่จะสืบทอด
ตำาแหน่งภายในระยะเวลา 1-2 ปี (Successor) และ 
2) ผู้ที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดตำาแหน่งภายในระยะเวลา 
3-5 ปี (Future Successor) รวมทั้งมีการกำาหนดผู้ที่จะสามารถ
ทดแทนงานชั่วคราว (Emergency Candidate) ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกะทันหันและรอความพร้อมของ
ผู้ที่จะสืบทอดตำาแหน่งอีกด้วย 

• ธนาคารได้มีการจัดทำาแผนอาชีพ (Career Plan) สำาหรับผู้ที่จะ
สืบทอดตำาแหน่ง โดยวิเคราะห์ความจำาเป็นพร้อมกำาหนด
แผนการพัฒนา เพื่อเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองโดยอิงแนวคิด Competency Based 
Management ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน
ความสามารถในการเป็นผู้นำา ซึ่งผู้สืบทอดตำาแหน่งประมาณ
ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำาเนินการพัฒนาพนักงานตามแผน และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนา รวมถึงการแสดงการยอมรับ 
(Recognition) โดยการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคาร 

• ธนาคารได้กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจำาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนถึงการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการที่
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนให้คณะ
กรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

• การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ โดยเป็นความ
เห็นของกรรมการธนาคารแต่ละคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมของคณะกรรมการธนาคาร มิได้เป็นการประเมินผล
กรรมการธนาคารรายคน  สำาหรับหัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะ
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ   6 ประเด็นหลัก ได้แก่

 (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร
 (2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  ธนาคาร
 (3)  การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 (4)  การทำาหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
 (5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 (6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคารและการพัฒนา 
  ผู้บริหาร

• ฝ่ายเลขานุการธนาคารจะเสนอแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก่อนส่งแบบประเมินดัง
กล่าวให้กรรมการแต่ละคนทำาการประเมิน

• ฝ่ายเลขานุการธนาคารจะทำาหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและอภิปราย 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามีส่วนใดที่จะปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินงาน

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

• ธนาคารได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการธนาคารไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทและขนาดเดียวกันกับธนาคาร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการธนาคารแต่ละ
คน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการธนาคารที่มี
คุณภาพไว้ 

• นโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร ได้แก่ ค่า
ตอบแทนประจำา เบ้ียประชุม โบนัส/บำาเหน็จ และสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแยกตามประเภทของกรรมการ ได้แก่ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร ซ่ึงโครงสร้างค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียประชุม และค่าบำาเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารในคณะกรรมการชุดย่อย โดยแยกชัดเจนระหว่าง
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคารและหน้าท่ีอ่ืน
 

• ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการ
และเป้าหมายของธนาคาร รวมทั้งผลการดำาเนินงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน โดยผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ในคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม

5.5 เลขานุการธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ให้ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการธนาคาร โดยมีบทบาทและหน้าที่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด และให้ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารด้วย  สำาหรับการคัดเลือกเลขานุการธนาคารนี้ 
พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบโดยตรง   และเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งแล้ว 
ธนาคารได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเป็นระยะจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอ่ืนด้วย 
ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำาหน้าที่
เลขานุการธนาคาร ได้แก่ Company Secretary Program 
(CSP) Board Reporting Program (BRP) และ Director 
Certification Program (DCP) 

5.6 ระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบ
ภายใน 

• ธนาคารได้กำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจน
ตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense ซึ่งประกอบไป
ด้วยหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะทำางานประสานกัน
ผ่านกระบวนการทำางานที่กำาหนดไว้ในแต่ละระดับ 

• ธนาคารได้กำาหนดให้มีหน่วยงานอิสระ ทำาหน้าที่ในการ
ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง
นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านตรวจสอบ ทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบ 
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แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

กรุงศรีรวมพลังต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2553  
เป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือของภาคเอกชนใน 
การร่วมกันดำาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วย 
การต่อต้าน การทุจริต ซึ่ง CAC เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำาเนินการโดยความร่วมมือ 
ของ 8 องค์กรชั้นนำา ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Center for 
International Private Enterprise (CIPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เพื่อก่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง เพราะหากปัญหา
คอร์รัปชั่นไม่ได้รับการแก้ไข เศรษฐกิจ รวมทั้งภาคการเงินและ
การธนาคารของประเทศจะถูกกระทบ

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ 
“กรุงศรีกรุ๊ป” ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของกรุงศรีกรุ๊ป 

โดยในปี 2555 และปี 2556 กรุงศรีกรุ๊ปต่างทยอยเข้าร่วมเป็น 
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 
และมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้กำาหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบุ
รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ อาทิ การติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริต การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
และผู้บริหาร รวมทั้งการให้ทุกบริษัทในกรุงศรีกรุ๊ปดำาเนินการ 
และปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถมั่นใจได้ว่ากรุงศรีกรุ๊ปมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยถือเป็นหลักปฏิบัติว่า 
กรุงศรีกรุ๊ปจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เที่ยงตรงและเป็นธรรม โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทำาการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นหรือละเมิดฝ่าฝืนต่อหลักการที่กำาหนดไว้

ซึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ธนาคารได้ผ่านการรับรองและรับ
ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการสัมมนา 
Thailand’s 4th National Conference on Collective Action 
Against Corruption ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยบริษัทอื่นๆ ในกรุงศรีกรุ๊ปได้มีการทยอยยื่น 
ขอการรับรองจาก CAC ในระหว่างปีเช่นกัน

“กรุงศรีเป็นหนึ่งใน
ธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรก
ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต” 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี



102    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   103

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ในการประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานต่างๆ ของธนาคาร และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงกิจกรรมที่ธนาคารว่าจ้าง
บุคคลภายนอกดำาเนินการแทน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการประจำาวันของธนาคาร

ลักษณะงานตรวจสอบ

ตามหลักปฎิบัติสากล หน่วยงานตรวจสอบมีลักษณะงาน 2 
ประเภท คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Assurance Service) 
และการให้คำาปรึกษา (Consulting Service) โดยมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดสรรทรัพยากรและกำาหนดสัดส่วนของ
กิจกรรมการตรวจสอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
 

1.การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Assurance Service)

1.1 แผนตรวจสอบประจำาปี
แผนตรวจสอบประจำาปีได้จัดทำาขึ้นจากผลของการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk - Based Approach) โดยมีการพิจารณา 
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบบัญชี และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในระหว่างปีมีการสอบทานและ
ปรับแผนงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงใหม่ๆ หรือ 
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 กระบวนการตรวจสอบ และระบบเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุน
กระบวนการตรวจสอบ จะมีการผสานการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีของระบบงานเข้ากับการตรวจสอบด้านปฏิบัติการ 
(Integrated Audit) ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ในปี 2556 ได้มีการตรวจสอบด้านข้อมูลโดยเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมการตรวจสอบปฏิบัติการ ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบทั่วไป 
นอกจากนั้น มีการเขียนโปรแกรมการตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์
รายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบได้
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการนำา Audit Software เข้ามาช่วยใน

กระบวนการบริหารจัดการการตรวจสอบตั้งแต่การจัดทำาแผน
ตรวจสอบ การจัดสรรทรัพยากร  การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ 
และการติดตามผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจ
สอบได้กำาหนดให้มีการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการตรวจ  ภายหลังจากเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ ผ่านแบบสำารวจความพึงพอใจ โดยในปี 2556 ได้
พัฒนาระบบ E-Survey เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบแบบ
สำารวจทางออนไลน์ และมีการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบ
โดยหน่วยงานอิสระภายในกลุ่มงานตรวจสอบและการพัฒนา
วิธีการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

1.3 การนำาเสนอรายงานตรวจสอบและการติดตามผล
ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน จะรายงานตรงต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงและดำาเนินการแก้ไขร่วมกันตามกำาหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
ดำาเนินการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำาทุกเดือน โดยการติดตามผลการแก้ไขจะดำาเนิน
การผ่านระบบการติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Audit Tracking System) โดยผู้รับการตรวจสอบสามารถรายงาน
ความคืบหน้า และเรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบได้
ตลอดเวลา ซึ่งช่วยทำาให้การติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การให้คำาปรึกษา (Consulting Service)

นอกเหนือจากงานตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีการให้คำาปรึกษาหรือคำาแนะนำากับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในธนาคาร ในด้านการวางระบบควบคุมภายในด้วย 
นอกจากนี้ในปี 2556 หน่วยงานตรวจสอบได้จัดทำาโครงการ
ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์ (Audit Buddy Line) ขึ้นด้วย

3. การพัฒนาบุคคลากร

ผู้ตรวจสอบธนาคาร จะได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก
ธนาคารอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น หลักสูตรการอบรมด้านวิชาชีพ
และวุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน การอบรมความรู้ด้านธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และ
มีการทดสอบความรู้ด้านกฎระเบียบใหม่ๆ ผ่านแบบทดสอบ
ออนไลน์ (E-Quiz) อย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบได้
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ขึ้นมา โดย
เฉพาะให้กับผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบนำาเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงงานตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี และมีการ
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาร่วมตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดย
ในปี 2556 ธนาคารมีผู้ตรวจสอบ 46 คน ที่ได้รับประกาศนียบัตร
ที่เกี่ยวกับด้านการตรวจสอบต่างๆ จำานวน 88 ประกาศนียบัตร 

ธนาคารได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของธนาคาร โดยเล็งเห็นว่าในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารอาจเกิดช่องทางการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยัง
มิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อันอาจนำาไปสู่การใช้ข้อมูล
ภายในที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอกได้ ธนาคาร
จึงได้กำาหนดนโยบายและระเบียบห้ามมิให้พนักงานเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญของธนาคารหรือของลูกค้าที่ยังมิได้มี
การเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้นำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
แสวงหาประโยชน์อันไม่พึงประสงค์ 

ธนาคารยังได้กำาหนดห้ามมิให้พนักงานซื้อขายหุ้นธนาคารในช่วง
ระยะเวลาที่เรียกว่า “Blackout Period” ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลัง
การประกาศผลการประกอบการของธนาคาร รวมทั้งกำาหนดให้
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยข้อมูลการ
ถือครองหลักทรัพย์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ไตรมาสหรือทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารยังได้กำาหนดให้พนักงานจะ
ต้องถือครองหุ้นของธนาคารที่ซื้อมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำานาจ 

นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหลักทรัพย์ watch list และ restricted 
list ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการกำากับดูแลหน่วยงาน
ต่างๆ ของธนาคารที่อาจมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้าหรือ
ของธนาคาร และนำาไปใช้แสวงหาประโยชน์อันไม่พึงประสงค์ได้ 

สำาหรับการป้องกันมิให้พนักงานที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
ตนเองจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานนั้น ธนาคารได้มีมาตรการการ
รักษาข้อมูลความลับ (Ethical Walls) โดยแยกสถานที่ทำางานเป็น
สัดส่วนเพื่อจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของแต่ละฝ่ายงาน  

จากมาตรการต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นย่อมเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความจริงจังของธนาคารต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในได้
เป็นอย่างดี 

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการ
กำากับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense ซึ่ง
ประกอบไปด้วย หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะทำางานประสานกัน
ผ่านกระบวนการทำางานและการควบคุมที่กำาหนดไว้ในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
ภายใต้การกำากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี โดยยึดหลักการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO ซึ่งประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
โครงสร้างองค์กรได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ดำาเนินธุรกิจของธนาคาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานระหว่างกัน การกำาหนดอำานาจ
ดำาเนินการที่ชัดเจน การเน้นยำ้านโยบายด้านความซื่อสัตย์ และ
ปรัชญาการทำางานอย่างมืออาชีพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร เพื่อการ
กำาหนดวิธีการจัดการและบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ธนาคารได้กำาหนด
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการดูแล
และการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการ
แบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานการทำางาน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & 
Communication) ที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
ทันกาล การบันทึกและการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
ทันเวลาและเชื่อถือได้

5. การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Monitoring) 
 เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร 
 อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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• กรุงศรีมีกลไกที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยการ
แต่งตั้งพนักงานบริหารที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ เราได้กำาหนดขั้นตอน
และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไว้อย่างชัดเจน 

• บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ที่ธนาคารและ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีอำานาจในการบริหารจัดการ จะพิจารณาความเหมาะสม
ของพนักงานบริหารในกลุ่มกรุงศรีหรือบุคคลภายนอก ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของทางการเพื่อเสนอชื่อ
เข้ารับการแต่งตั้ง/เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ก่อนนำาส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

• กรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะมีมติเห็นชอบให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการแต่ง
ตั้ง/เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป หลังจากนั้น เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำาหนังสือแจ้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (เฉพาะกรณีที่การแต่งตั้ง/
เลือกตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่ม Solo consolida-
tion) แล้วเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งมติคณะ
กรรมการธนาคารให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทราบเพื่อ
ดำาเนินการต่อไป

• ได้มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ จะดำาเนินไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยกรรมการบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจะต้องพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องสำาคัญของบริษัทตามที่กำาหนดในกฎหมาย ตลอดจนข้อ
บังคับและแนวนโยบายของธนาคาร อีกทั้งต้องดูแลให้มีการ
กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญต่อการดำาเนินงานของ
บริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการตามนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น   

• กรุงศรีให้ความสำาคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้อมูลทางการเงิน
ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนโปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม 
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องใน “ข้อ 
6.24 รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารและบริษัทในเครือมีรายการทางธุรกิจที่สำาคัญกับ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารและ/
หรือบริษัทในเครือถือหุ้นและ/หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน 
หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารและ/หรือบริษัทย่อย
เป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยธุรกรรมที่เกิด
ขึ้นระหว่างกันถือว่าเป็นธุรกรรมการค้าปกติของธนาคารและ
บริษัทในเครือ มีการคิดราคาระหว่างกันตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมถึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารและบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับลูก
หนี้ทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายการระหว่าง
กันของธนาคาร

• ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการควบคุมภายในของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ทุกบริษัทต้องจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยงานปฏิบัติ 
หน่วยงานควบคุมดูแล จนกระทั่งถึงหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของ
แต่ละกระบวนการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนั้น ยังช่วยใน
เรื่องระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารกำาหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำาหนด
ไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน

4. การเพิ่มคุณค่าต่อธนาคาร

เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ภายใต้
การกำากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบ
ได้ให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในกับหน่วยงานและสาขา
ทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของธนาคาร หลาย
โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมความรู้ด้านระบบ
การควบคุมภายในที่ดี โครงการนำาเสนอคำาตอบสำาหรับข้อสงสัย
ที่มักพบบ่อยๆ ในการปฏิบัติงานสาขา และโครงการจัดทำา
แผนภูมิ (Mind Map) สรุปขั้นตอนการควบคุมที่สำาคัญสำาหรับ
การปฏิบัติงานสาขา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา 
เป็นต้น   นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารยังเป็นผู้นำา
ของกลุ่มธนาคารไทยในการริเริ่มการทดสอบเจาะระบบงาน  
Web Based และ Mobile Application ของธนาคาร เพื่อประเมิน
ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบงาน ซึ่งนอกเหนือจากการ
เพิ่มคุณค่าต่อธนาคารแล้ว หน่วยงานตรวจสอบยังช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทภายนอก เช่น การตรวจสอบระบบ
งานของธนาคารเกี่ยวกับมาตรฐาน Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCIDSS) ตามข้อกำาหนดของ VISA 
โดยหน่วยงานตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบที่ได้รับการอบรม 
และผ่านเกณฑ์ทดสอบที่กำาหนดจาก VISA โดยตรง เป็นต้น

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร คือ นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษาและวุฒิบัตร : 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้ตรวจสอบภายในสากล
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee  
 Program

ประสบการณ์การทำางานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :
• เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน และ ม.ค. – ก.ย. 2552 เลขานุการคณะ 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• พ.ย. 2552 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ  
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• เม.ย. – ก.ย. 2552 รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• ม.ค. – เม.ย. 2552 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่าย
 ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• 2550 – ธ.ค. 2551 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ บมจ. 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR, Company 
 Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง การกำาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการ
พิจารณาความดีความชอบประจำาปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของธนาคาร 

ปัจจุบันผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร  คือ นายแสงชาติ   วนิชเวทย์พิบูล ซึ่ง
ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำากับดูแล
ธุรกิจธนาคาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา:

• ปริญญาตรี บัญชี California State University of 
 Los Angeles, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท การเงิน/การคลัง Monash University, 
 Melbourne, ออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำางานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: 

• ส.ค. 2550 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง ผช.กญ.สายงานกำากับ 
 ดูแลธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
• ก.พ. 2549 - ก.ย.  2550 Head of Compliance  
 ธนาคาร BNP Paribas
• ก.ย. 2548 - ม.ค. 2549 Assistant Vice President
 (Compliance) ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย
• ก.ย. 2539 - ส.ค. 2548 Senior Analyst 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ม.ค. 2538 - ส.ค. 2539 Credit Officer 
 ธนาคารซากุระ
• พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด
• พ.ค.  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำากัด

อำานาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
•  ปฏิบัติงานตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการประจำาปี ในส่วน
 ของการป้องกัน การติดตาม ให้เป็นไปกฏหมายและข้อบังคับ
 ของธนาคาร
• ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 
 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุดของปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556
 
รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 0.5 (หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว จำานวน 6,074,143,747 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท) เป็นดังนี้

 ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของจำานวนหุ้นท้ังหมด

 1. GE Capital  International Holdings Corporation 1,538,365,000 25.33

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 832,023,934 13.70

 3. Morgan Stanley & Co. International PCL 242,960,955 4.00

 4. State Street Bank Europe Limited 199,531,614 3.29

 5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.  195,545,900 3.22

 6. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำากัด 166,536,980 2.74

 7. บริษัท ทุนมหาโชค จำากัด 166,478,940 2.74

 8. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำากัด 166,414,640 2.74

 9. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำากัด 166,151,114 2.74

 10. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำากัด 163,112,900 2.69

 11. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด 160,789,220 2.65

 12. บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำากัด 158,726,810 2.61

 13. บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำากัด 157,889,440  2.60

 14. Goldman Sachs & Co 77,402,221 1.27

 15. State Street Bank and Trust Company  75,909,986 1.25 

 16. GIC Private Limited-C 75,221,500 1.24

 17. บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) 53,000,000 0.87

 18. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำากัด 51,421,714 0.85 

 19. บริษัท ซี.เค.อาร์ จำากัด 48,528,834 0.80

 20. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 43,940,600 0.72

 21. บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน) 34,081,010 0.56

 22. บริษัท รัตนรักษ์ จำากัด    33,321,590 0.55 

 23. Chase Nominees Limited 15 32,986,455 0.54

 24. นายต่อพงศ์ ชีวประวัติดำารงค ์ 32,000,000 0.53

  ผู้ถือหุ้นอื่น     1,201,802,390 19.79

  รวม 6,074,143,747 100.00

หมายเหตุ :  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด ได้แจ้งต่อธนาคารเกี่ยวกับผลการซื้อหลักทรัพย์ของธนาคาร 

  จำานวน 4,373,714,120 หุ้น หรือคิดเป็น 72.01% ของหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งจำานวนดังกล่าวได้รวมการซื้อหลักทรัพย์

  จาก GE Capital International Holdings Corporation จำานวน 1,538,365,000 หุ้น แล้ว

  

  ในระหว่างปีผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.krungsri.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > โครงสร้างเงินทุน > โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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คุณสมบัติ

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ในการเป็นกรรมการของสถาบันการเงินตามที่กฎหมายกำาหนด 
และมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่
ธนาคารกำาหนด มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการธนาคารและลักษณะธุรกิจของธนาคาร และ
สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ธนาคารอย่างเต็มที่

การสรรหากรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีกรรมการ
อิสระเป็นประธาน เป็นผู้ทำาหน้าที่คัดเลือกและ/หรือกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลัก
เกณฑ์ท่ีหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 
ธนาคารให้พิจารณา ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และทำาการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง แล้วแต่กรณีต่อไป

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/
แต่งตั้งกรรมการธนาคาร

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

- การเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการธนาคารที่พ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการธนาคาร 
เพิ่มเติม (กรรมการธนาคารใหม่) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามข้อบังคับของธนาคารคือ

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการธนาคารเป็นราย
บุคคล โดยต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) 
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการธนาคาร ให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด

- การแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการธนาคารที่ว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจำานวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็น
กรรมการธนาคารแทนนั้น จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

ในแต่ละปี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับเลือกตั้งดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร เป็นระยะเวลา 
3 เดือนล่วงหน้า ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปีด้วย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีรายละเอียดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร

การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ธนาคารได้กำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยเพิ่มความเข้มงวด 
เรื่องการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และ
รักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี โดยกำาหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมหุ้น
ที่ถืออยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร 
ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของธนาคารในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสำานักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา 
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยคำานึงถึงประโยชน์
ของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก

* งานด้านการกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร กำาหนดให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร

กลุ่มงานธุรกิจ
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME
• กลุ่มงานลูกค้าธุรกรรมการเงิน
• กลุ่มงานเครือข่ายการขาย
• กลุ่มงานบริหารการเงิน

กลุ่มงานธุรกิจ
• กลุ่มงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
• กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มงานตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กลุ่มงานสนับสนุน
• กลุ่มงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
• กลุ่มงานการเงิน
• กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
• กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
• กลุ่มงานปฏิรูปธุรกิจองค์กร
• กลุ่มงานกฎหมายและกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร *

กลุ่มงานสนับสนุน
• กลุ่มงานปฏิบัติการ
• กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคาร

ปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารมีจำานวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบ
ด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

โครงสร้างองค์ประกอบ

โดยหลักผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในจำานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอสำาหรับการทำาหน้าที่ โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ แล้วแต่
จำานวนใดจะสูงกว่า และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

โครงสร้างการจัดการ/องค์กร
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

โครงสร้างการจัดการ/องค์กรธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งขึ้นจำานวน 6 คณะ เพื่อช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ และให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มี
การกำากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงของกิจการ และได้มี
การแบ่งกลุ่มงานเป็น 2 ลักษณะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย กลุ่มงานธุรกิจและกลุ่มงานสนับสนุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ปัจจุบันประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน และ
แต่ละตำาแหน่งมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

1   นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ

2    นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการ

3    นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ

4    นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ

5    นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง กรรมการ

กรรมการอิสระ  

6    นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ

7    นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการ

8    นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการ

9    นายพงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

10 นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน กรรมการ

11 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน1/ กรรมการ

12 นายพรสนอง ตู้จินดา กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร

หมายเหตุ : 1/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร แทนนายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ กรรมการธนาคารที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ได้แก่ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ หรือนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ 
นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน หรือนายฟิลิป  เชียง ชอง แทน  คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของธนาคาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 18  ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า จำานวน 12 ครั้ง และการประชุม
ครั้งพิเศษ จำานวน 6 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

 
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

  ธนาคาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร กำากับดูแล พิจารณา เจ้าหน้าที่

    พิจารณา ความเสี่ยง กิจการ สินเชื่อ บริหาร

    ค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       

1 นายวีระพันธุ์  ทีปสุวรรณ 18/18      

2 นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต์ 18/18      

3 นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  18/18      

4 นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 18/18  21/21    

5 นายซาวีเอร์  ปาสกาล ดูรอง1/ 11/18    4/6  

กรรมการอิสระ       

6 นายการุณ  กิตติสถาพร  18/18  21/21    

7 นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 18/18 21/21     

8 นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์  17/18 21/21 20/21    

9 นายพงศ์อดุล  กฤษณะราช2/  18/18 21/21   6/6  

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้  การพิจารณาระยะเวลาของความสัมพันธ์ข้างต้นเป็นไป
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)(9) อาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วาระการดำารงตำาแหน่ง 

ธนาคารได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคาร
ไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคารและเป็นไปโดยสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง กรรมการธนาคาร
ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระเป็น
จำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด แต่อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้  ทั้งนี้ หากจำานวนกรรมการธนาคารที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 

กรรมการธนาคารมีกำาหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี โดยหาก
กรรมการธนาคารมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำารงตำาแหน่งอยู่ 
ก็ให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปจนครบกำาหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ 
และหากขณะเสนอเลือกต้ัง กรรมการธนาคารผู้น้ันมีอายุยังไม่ครบ 
72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งได้ 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) พิจารณาและให้กรอบแนวทางการดำาเนินงานและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในภาพรวม 

(2) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำาปีและงบประมาณ 
ที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอ

(3) พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่สำาคัญของธนาคาร ตามที่กำาหนด
ในกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางของธนาคาร

(4) ดูแลให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการโดยมีระบบถ่ายทอด
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และมีการทบทวนอย่าง
สมำ่าเสมอ

(5) ดูแลให้มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานของธนาคาร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น

(6) ดูแลให้มีการกำาหนดและปฏิบัติตามบทบาทของธนาคารต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน 

(7) ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

(8) ดูแลให้มีกระบวนการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(9) ดูแลให้มีกระบวนการในการยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
สำาหรับมาตรการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(10) ดูแลให้มีกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้าน 
ต่างๆ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์อย่างสมำ่าเสมอ

(11) ดูแลให้มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร

(12) ดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการธนาคารที่ชัดเจน 
โปร่งใส 

(13) ดูแลให้มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร
ที่ชัดเจน โปร่งใส และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร
ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(14) ดูแลให้มีกระบวนการรายงานข้อมูลท่ีสำาคัญให้คณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบอย่างเพียงพอ จากฝ่ายจัดการ เพื่อให้ปฏิบัติ
ตามอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

(15) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อช่วยคณะกรรมการ
ธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านต่างๆ ตามความจำาเป็น
และเหมาะสม

(16) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญทั้งที่เป็นและ
ไม่เป็นข้อมูลทางการเงิน ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และสาธารณชนทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและโปร่งใส 
ในเวลาที่เหมาะสม
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(9) สอบทานความร่วมมือหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำาคัญกับฝ่าย
บริหารจัดการ ในระหว่างปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายใน

(10) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการและ
ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับข้อบกพร่องสำาคัญที่ตรวจสอบพบ 
และติดตามการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาจากฝ่ายบริหารจัดการ

(11) มีอำานาจในการตรวจสอบและสอบสวนพนักงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำานาจที่ได้รับมอบหมาย

(12) มีอำานาจในการจัดหาในนามธนาคาร เพื่อนำาเอาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน หรือความเห็นทางวิชาชีพ มาช่วยงานในการตรวจสอบ
หรือสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(13) สอบทานกับคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มทางการเงิน
ของธนาคาร ให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ กำากับดูแล บริหาร
จัดการความเสี่ยง และการควบคุม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของธนาคารในฐานะบริษัทแม่

- รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

(14) สอบทานหรือให้ความเห็นตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน

- ธรรมาภิบาล

(15) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้
ครอบคลุมข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและรับทราบ
ผลการดำาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

- การบริหารความเสี่ยง

(16) สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร

- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(17) สอบทานและติดตามการปฏิบัติงาน การดำาเนินธุรกิจ หรือ
การดำาเนินการของธนาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎข้อบังคับ
ของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ธนาคาร

- อื่นๆ

(18) จัดทำารายงานการปฏิบัติงาน และ/หรือรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

(19) จัดทำารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจำาปีของธนาคาร

(20) รายงานการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารและต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
รายงานประจำาปีของธนาคาร

(21) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา
อนุมัติกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในให้ทันสมัย และเหมาะสม
กับสภาพของธนาคารอยู่เสมอ

(22) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้

• รายการที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า สิ่งที่ได้รายงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้มีการดำาเนินการ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการกำาหนด 
โดยปราศจากเหตุผลสมควร ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการกระทำาดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี และรายงานต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป

(23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

 
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

  ธนาคาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร กำากับดูแล พิจารณา เจ้าหน้าที่

    พิจารณา ความเสี่ยง กิจการ สินเชื่อ บริหาร

    ค่าตอบแทน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       

10 นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน 17/18   12/12   12/13

11 นายฟิลิป  เชียง  ชอง แทน 17/18   8/12   12/13

12 นายพรสนอง  ตู้จินดา  18/18   10/12  92/98 12/13

หมายเหตุ : 1/ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556
  2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการแทน นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง ที่ลาออกจากตำาแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
   ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์ประกอบ 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

คุณสมบัติ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำาเนิน
กิจการของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร 
และไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
รวมทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ และการควบคุม
ความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน

(1) ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(2) สอบทานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร
ในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบรายไตรมาส และ/หรือ
การตรวจสอบประจำาปีเสร็จสิ้นลง เพื่อพิจารณารายงานทางการ
เงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเปิดเผยอย่างโปร่งใส

(3) พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี  รวมทั้งค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาเพื่อยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร

(4) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร 
จัดการ ตลอดจนจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง ในประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะมี
การประชุมเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

(5) ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง การกำาหนดค่าตอบแทน และ
พิจารณาความดีความชอบประจำาปีของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

(6) พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
และเสนอแนะ และให้คำาแนะนำาแผนการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(7) สอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึง
เร่ืองต่างๆ ท่ีจะตรวจสอบ เพ่ือลดความซำา้ซ้อนของงานตรวจสอบ
และภาระค่าใช้จ่ายของธนาคาร

(8) สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งข้อบกพร่องสำาคัญที่
ตรวจสอบพบ
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ได้กับธนาคารอื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

(4) พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะ
กรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

(5) กำาหนดแนวทางการประเมินผลและประเมินผลงานของ
กรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที ่
ด้านต่างๆ  รองประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจำาปี โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าที่

ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำาคัญ
กับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ
การพิจารณาประเมินผลด้วย

(6) จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำาแหน่ง
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ

(7) เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจำาปีของธนาคาร

(8) แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก (อิสระ) ผู้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ในกรณีที่จำาเป็น โดยธนาคารเป็นผู้รับ
ภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสำารวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร เป็นต้น

รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 
ตำาแหน่ง

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
 และพิจารณาค่าตอบแทน  จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1   นายการุณ  กิตติสถาพร ประธานกรรมการ 21/21

2   นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์       กรรมการ 20/21

3   นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล        กรรมการ 21/21

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวอนุตตรา  พานโพธิ์ทอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างองค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง จำานวนไม่น้อยกว่า 8 คน ประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยตำาแหน่ง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เหมาะสม 

คุณสมบัติ

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ 
และการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
พิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความ
เสี่ยงหลักตามเกณฑ์การตรวจสอบประเมินผลความเสี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ (Risk – Based Approach) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงจากภาวะตลาด 
(Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย (Legal Risk) ตลอดจนความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น

(2) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้การทำาธุรกิจของธนาคาร
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร 
(Integrated Risk Management)

(3) จัดทำารายงานเพื่อนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยมีข้อมูลและรูปแบบตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหารกำาหนด

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

•  รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และการประชุมครั้งพิเศษ 9 ครั้ง 
ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง  รายละเอียดมีดังนี้

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / 
   จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  ประธานกรรมการ 21/21

2  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์       กรรมการ 21/21

3  นายพงศ์อดุล กฤษณะราช        กรรมการ 21/21

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ 

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โครงสร้างองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตำาแหน่ง 

คุณสมบัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยรอบ 1 ปี ในที่นี้ให้หมายถึงช่วงเวลา
ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำาหนดนโยบายต่างๆ คือ

• นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการธนาคาร 
กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ได้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร

• นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา รวมทั้งการคัดเลือก
และ/หรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมแล้วแต่กรณี เพื่อดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำาแหน่งเทียบเท่าที ่
เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนของกิจการท่ีธนาคารถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
โดยให้รวมถึงกรณีการคัดเลือกและ/หรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสม
จากภายในองค์กรนั้นๆ เพื่อขึ้นดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึง
จำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการธนาคาร 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านต่างๆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส 
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสามารถ
ส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เมื่อทวงถาม

(2) คัดเลือกและ/หรือกลั่นกรองบุคคลแล้วแต่กรณี เพื่อดำารง
ตำาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 

• กรรมการธนาคาร

• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

• ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รองประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

• กรรมการของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

(3) ดูแลให้กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านต่างๆ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับ 
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนมีต่อ
ธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยเทียบเคียง
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการ จำานวนไม่น้อยกว่า 6 คน ประกอบด้วย กรรมการหรือ
กรรมการอิสระ จำานวน 1 คน (เป็นประธานกรรมการกำากับดูแล
กิจการโดยตำาแหน่ง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย 
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารความเสี่ยง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่าย
การขาย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร
ของธนาคารที่เหมาะสม และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

คุณสมบัติ

กรรมการกำากับดูแลกิจการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการกำากับดูแลกิจการมีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2  ปี

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) ให้คำาแนะนำาในหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำาคัญของ
กระบวนการกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำาหรับ
ธนาคาร

(2) ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)

(3) ให้คำาแนะนำาในการจัดทำาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
(Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงาน
ธนาคาร (Code of Conduct) และจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือสื่อ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบ
โดยทั่วกัน

(4) ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาและจัดทำาแผนการกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ประกาศกำาหนด

(5) เสนอแนะข้อกำาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของ
ธนาคาร

(6) ให้คำาแนะนำาในการจัดทำารายงานเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมีข้อมูล และตามแบบที่คณะกรรมการธนาคาร
กำาหนด เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

(7) ให้คำาแนะนำาในการติดตามผลการบังคับใช้นโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร และ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร

(8) ติดตามการพัฒนาระบบพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
ในส่วนการกำากับดูแล การป้องกัน การตรวจสอบ และการแก้ไข

(9) ดูแลให้มีการฝึกอบรมสำาหรับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้
พนักงานทราบถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนตามแผนงาน 
การกำากับดูแล

(10) รายงานและเสนอแนะแผนการแก้ไขเมื่อพบเหตุสำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร

(11) ดูแลให้มีการจัดทำารายงานต่างๆ ตามแผนงานการกำากับ
ดูแล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

(12) ทบทวนและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจของธนาคาร

(13) ทบทวนและให้คำาแนะนำาข้อความเกี่ยวกับการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ

(14) ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เกี่ยวกับ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และให้ความเห็น
แนวปฏิบัติและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

(15) ให้คณะกรรมการมีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/
หรือคณะทำางานตามความจำาเป็น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(4) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของธนาคาร โดยให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(5) บริหารและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance)

(6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(7) พิจารณาอนุมัตินโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชำาระหนี้หรือซื้อจาก
การขายทอดตลาด รวมถึงหลักเกณฑ์การทบทวนมูลค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าว

(8) จัดทำา และทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์การให้สินเช่ือ รวมถึงการ
ต้ังสำารองและนโยบายการตัดหน้ีสูญ การบริหารวงเงิน การใช้ระบบ
สกอร์คาร์ดเพ่ือการอนุมัติสินเช่ือและการกำาหนดราคา ซ่ึงข้ึนกับ
ความเส่ียงในด้านต่างๆ และการลงทุนในการเข้าซ้ือธุรกิจต่างๆ

(9) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง

(10) อนุมัติการจัดทำาโปรแกรมสำาหรับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือการเปลี่ยนแปลงราคา (Pricing) สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ในระหว่างพิจารณาเพื่ออนุมัติให้อยู่ในแผนธุรกิจของธนาคาร

(11) รับผิดชอบในการควบคุม และกำากับดูแลในภาพรวมให้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ธนาคารกำาหนดไว้

(12) กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อกำากับดูแลบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบหรือกระบวนการที่
จะนำามาใช้เพื่อการบริหารและควบคุมดูแล

(13) มีอำานาจในการแต่งตั้งและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อย และ/หรือคณะอนุกรรมการในการบริหารความ
เสี่ยงแต่ละประเภทของธนาคารได้ตามความเหมาะสม โดยให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(14) มีอำานาจเรียกเอกสารข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

(15) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอในสิ่งที่
ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กำาหนด

รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำาแหน่ง

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
   จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1 นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน1/    ประธานกรรมการ 12/12

2 นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม รองประธานกรรมการ 11/12

3 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน2/ กรรมการ 8/12

4 นางสาวดวงดาว  วงค์พนิตกฤต3/ กรรมการ 11/12

5 นายพรสนอง  ตู้จินดา กรรมการ 10/12

6 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล   กรรมการ 12/12

7 นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล กรรมการ 11/12

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายนิทัศน์ เลิศพิทยานุกูล

หมายเหตุ : 1/   ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
  2/   ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
  3/   ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
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รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

ในปี 2556  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 98 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตำาแหน่ง

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
   จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1 นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม ประธานกรรมการ 91/98

2 นายพรสนอง  ตู้จินดา  กรรมการ 92/98

3 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล  กรรมการ 94/98

4 นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ 96/98

5 - ว่าง - กรรมการ 

กรรมการที่ลาออกหรือครบวาระหรือสิ้นสุดการดำารงตำาแหน่งในระหว่างปี

1 นางสาวมาลีวรรณ พงศธร1/ กรรมการ 34/40

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ นายคมกฤช  จันทาโภ

หมายเหตุ : 1/ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 

โครงสร้างองค์ประกอบ 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร จำานวนไม่น้อยกว่า  6 คน ประกอบด้วย ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร (เป็นประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดย
ตำาแหน่ง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที ่
ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหารของธนาคารที่เหมาะสม 

คุณสมบัติ

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีวาระในการดำารงตำาแหน่งตามที่
กำาหนดไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) ควบคุมการดำาเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ธนาคาร โดยถูกต้องตามข้อกำาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ที่ธนาคารกำาหนด

(2) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของธนาคารให้บรรลุตาม 
เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้

(3) นำาเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการกำาหนดนโยบายและแผนงาน

(4) กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำาปี งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายประเภททุน  เป้าหมายการฏิบัติงาน แผนงานโครงการ
ต่างๆ รวมถึงการควบคุมด้านรายได้/รายจ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย และ
นำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร

(5) มอบหมายเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการตามปกติ
ของธนาคาร ให้คณะกรรมการธนาคารและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ 
เพื่อพิจารณาต่อไป

(6) จัดทำารายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

(7) ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำาขึ้น และได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบริหารทางการเงิน และนำาเสนอแผนธุรกิจที่ได้
ทบทวนแล้วดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อไป

(8) พิจารณานโยบายและแผนธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคารทุกไตรมาส และนำาเสนอความเห็นเกี่ยว
กับนโยบายและแผนธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร

(9) พิจารณา อนุมัติ และติดตามการดำาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

• การลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจำานวนมาก

• การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หน่ึง หรือการเปล่ียนแปลงราคาตามท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้ว

• การเข้าร่วมทุน หุ้นส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการทำาสัญญา
หรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2556  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 รายชื่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตำาแหน่ง
 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

   จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1 นายพงศ์อดุล กฤษณะราช 1/    ประธานกรรมการ 6/6

2 นางสาวภาวนา  เนียมลอย รองประธานกรรมการ 12/12

3 นางสาวดวงดาว  วงค์พนิตกฤต 2/ กรรมการ 12/12

4 นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม กรรมการ 9/12

5 นายพงษ์อนันต์  ธณัติไตร  กรรมการ 9/12

6 นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย์  กรรมการ 11/12

กรรมการที่ลาออกหรือครบวาระหรือสิ้นสุดการดำารงตำาแหน่งในระหว่างปี

1 นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง 3/ ประธานกรรมการ 4/6

เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้แก่ นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล

หมายเหตุ : 1/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ แทนนายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง ที่ลาออกจากตำาแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

  ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556

 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 3/ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

โครงสร้างองค์ประกอบ 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
สินเชื่อ จำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง (เป็นประธานกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อโดยตำาแหน่ง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME 
และผู้บริหารของธนาคารที่เหมาะสม 

คุณสมบัติ

กรรมการพิจารณาสินเชื่อจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการพิจารณาสินเชื่อมีวาระในการดำารงตำาแหน่งตามที่
กำาหนดไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอนุมัติให้ดำาเนินการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อได้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำานาจภายใต ้
อำานาจอนุมัติตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ โดยเป็นไปตามนโยบายการให้สินเชื่อ รวมทั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

(2) มีอำานาจในการเรียกและตรวจสอบข้อมูล เอกสาร รายงาน 
ตลอดจนให้บุคคลหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงอธิบาย 
ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาสั่งการ เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อบรรลุวัตถุประสงค์

(3) มีอำานาจแต่งตั้งและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และ/หรือคณะอนุกรรมการ และ/หรือบุคคลใดตามที่
เห็นสมควร เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจทางด้านสินเชื่อและการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
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การถือหุ้นในธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร 
(ตามนิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน)

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  รวมจำานวน
 

ชื่อ – นามสกุล
 จำานวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน จำานวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน หุ้นเพิ่ม / (ลด)

  กรรมการ/ คู่สมรสและ การถือหุ้น กรรมการ/ คู่สมรสและ การถือหุ้น ระหว่างปี
  ผู้บริหาร บุตรที่ยังไม่  (%)1/ ผู้บริหาร บุตรที่ยังไม่  (%)1/ (หุ้น)
   บรรลุนิติภาวะ   บรรลุนิติภาวะ  

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       

 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 1,960 251,901  0.0042 1,960 251,901 0.0042 -

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ - - - - - - -

 3. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ - - - - - - -

 4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล - - - - - - -

 5. นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง - - - - - - -

กรรมการอิสระ       

 6. นายการุณ กิตติสถาพร - - - - - - -

 7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช - - - - - - -

 8. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ - - - - - - -

 9. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช - - - - - - -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       

 10. นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน - - - 150,000 - 0.0025 (150,000)

      (ถือผ่าน

      NVDR)

 11. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน - - - - - - -

 12. นายพรสนอง ตู้จินดา - - - - - - -

ผู้บริหาร       

 13. นายซูดาร์โก (แดน) ฮาร์โซโน่ - - - - - - -

 14. นางสาวภาวนา เนียมลอย  - - - - - - -

 15. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต - - - - - - -

 16. นางวรนุช เดชะไกศยะ - - - - - - -

 17. นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ - - - 14,000 - 0.0002 (14,000)

 18. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ - - - - - - -

 19. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง  - - - - - - -

 20. นายชานดาเชการ์  - - - - - - -

      สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม

 21. นายโรหิท คันนา - - - - - - -

 22.  นายตรรก บุนนาค - - - N.A.2/ N.A.2/

 23. นายสยาม ประสิทธิศิริกุล - - - - - - -

 24. นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร - - - - - - -

 25. นางอรวรรณ สุจริตตายน - - - - - - -

 26. นางวราภรณ์ อัชฌากรลักษณ์ - - - - - - -

 27. นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์ 2,374 - 0.0000 - - - 2,374

 28. นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย - - - - - - -

• การให้กู้ยืมเงิน หรือการคำ้าประกันนอกเหนือไปจากการทำาธุรกิจ
ตามปกติของธนาคาร

• การก่อให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ของธนาคาร

• การจ่ายคืนหนี้สิน หรือการจ่ายคืนหนี้สินก่อนกำาหนด

• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ
แก่พนักงาน

• การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการ
รับเงินฝาก

• การเปิด หรือปิดวงเงินกู้ของธนาคาร และ

• การทำาข้อตกลงหรือกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำาข้อตกลงกับ
หน่วยงานท่ีกำากับดูแลการทำาธุรกิจของธนาคาร ในกรณีนอกเหนือ
ไปจากที่มีการมอบอำานาจให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

(10) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

(11) ทบทวน ตรวจสอบ ให้คำาเสนอแนะ และสั่งการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงาน กระบวนการทำางานของ
ฝ่ายงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทุกขณะ

(12) มีอำานาจเรียกเอกสารเรื่องต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบรรลุวัตถุประสงค์

(13) มีอำานาจแต่งตั้งและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อย และ/หรือคณะอนุกรรมการ และ/หรือบุคคลใด
ตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของธนาคาร

(14) พิจารณาดำาเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร

(15) รายงานผลการดำาเนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญ 
ต่อคณะกรรมการธนาคาร

(16) ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการ
โดยทั่วไปของธนาคาร

(17) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่ง
รายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2556  คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า
จำานวน 12 ครั้ง และการประชุมครั้งพิเศษ จำานวน 1 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

 รายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ตำาแหน่ง
 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

   จำานวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1 นางเจนิส  แวน  เอ็กเคอเรน 1/   ประธานกรรมการ 12/13

2 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน 2/ รองประธานกรรมการ 12/13

3 นางสาวดวงดาว  วงค์พนิตกฤต 3/ กรรมการ 12/13

4 นายชานดาเชการ์  สุบรามาเนี่ยน  คิสชูมันการัม กรรมการ 12/13

5 นางสาวภาวนา  เนียมลอย กรรมการ 13/13

6 นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ 13/13

7 นายพรสนอง  ตู้จินดา กรรมการ 12/13

เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร

หมายเหตุ : 1/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการธนาคาร 
(ตามนิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 72 ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
  2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
   Northeastern University, USA  2538 – ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ   บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston  2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ   บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
   University, USA  2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม   ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ 
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม    อินเตอร์เนชั่นแนล
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
   - Role of the Chairman Program     
     (RCP) ปี 2551    

2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 59 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ธนาคาร  
  ส.ค. 2548 – ธ.ค. 2556 กรรมการ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   (ผู้มีอำานาจลงนาม) 
   University of Detroit, Michigan, USA  8 – 31 ก.ค. 2552 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงาน
• ปริญญาตรี การบัญชี    เครือข่ายการขาย 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ม.ค. – ก.ค. 2552 กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม     มิ.ย. 2550 – ก.ค. 2552 ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   ด้านเครือข่ายการขาย 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    เม.ย. 2549 – ก.ค. 2552 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร   
   - Director Accreditation   เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
     Program (DAP) ปี 2551  ก.พ. 2553 –  ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ    
   - Director Certification Program  ก.พ. 2553 –  เม.ย. 2554 กรรมการตรวจสอบ 
     (DCP) ปี 2552  เม.ย. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
   - Advanced Audit Committee  ส.ค. 2539 – ก.ค. 2552 กรรมการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
      Program (ผ่านการอบรม ACP,        
     MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2553       
   - Successful Formulation &    
     Execution of Strategy (SFE) ปี 2553    
   - Financial Institutions     
     Governance Program (FGP) ปี 2553    
   - The Board’s Role in Mergers     
     and  Acquisitions (M&A) ปี 2554    
   - Role of the Nomination and    
     Governance Committee (RNG)    
     ปี 2555      
   - Role of the Compensation     
     Committee (RCC) ปี 2555    
   - Chartered Director Class     
     (CDC) ปี 2556    
   - Anti-Corruption for Executive     
     Program ( ACEP) ปี 2556    
   - How to Develop a Risk     
     Management Plan (HRP) ปี 2556    
   - Risk Management Committee     
     Program (RMP) ปี 2556

หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557    

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  รวมจำานวน
 

ชื่อ – นามสกุล
 จำานวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน จำานวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน หุ้นเพิ่ม / (ลด)

  กรรมการ/ คู่สมรสและ การถือหุ้น กรรมการ/ คู่สมรสและ การถือหุ้น ระหว่างปี
  ผู้บริหาร บุตรที่ยังไม่  (%)1/ ผู้บริหาร บุตรที่ยังไม่  (%)1/ (หุ้น)
   บรรลุนิติภาวะ   บรรลุนิติภาวะ  

ผู้บริหาร (ต่อ)

 29. นางสาวพรนภา ภัทรเสถียรกุล - - - - - - -

 30. นางอกนิษฐ์ แมททิสัน - - - - - - -

 31. นายเกรียงศักดิ์ จงสุขกิจพานิช - - - - - - -

 32. นางสาวภิสรา พัฒนศิริ - - - - - - -

 33. นายคมสันต์ อดุลย์วิทยากร   - - - - - - -
 34. นางดวงแข คุณวิเศษพงษ์ - - - - - - -
 35. นายจามร เพียรพร้อม 2 - 0.0000 2 - 0.0000 -
 36. นางสาวสมใจ พัฒนกิจไพโรจน์ - - - - - - -
 37. นางอรวรรณ จุลพล - - - - - - -
 38. นางสาวสุกานดา ถวิลหวัง  - - - - - - -
 39.  นางสาวศิริพร ศรีบุญเจริญ - - - - - - -
 40. นางสาวอุไรวรรณ เจริญบัณฑิตชัย  - - - - - - -
 41. นางสมานพร จันทน์หอม 27,000 - 0.0004 27,000 - 0.0004 -
 42. นางสาวพรทิพย์ แซ่ล่อ - - - - - - -
 43. นางกมลทิพย์ จิตติมาพร 1,300 - 0.0000 - - - 1,300
 44.  นางสาวรัฐพร พรประสิทธิ์ - - -  N.A.2/  N.A.2/

 45.  นางสาวเบ็ญจวรรณ สุรชุติกาล - - -  N.A.2/  N.A.2/

 46.  นางอานันตยา ภาดานุพงษ์ - - -  N.A.2/  N.A.2/

หมายเหตุ: 1/ การถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  ธนาคารมีจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้ว จำานวน 6,074,143,747 หุ้น

 2/ ในปี 2555 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของธนาคารตามนิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 59 ม.ค 2557 – ปัจจุบัน * กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ 
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ   พิจารณาค่าตอบแทน
   บัญชี (สาขาบัญชี)  เม.ย. 2553 – ธ.ค. 2556 กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มี.ค. 2552 – ก.พ. 2553   กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการ  ก.ย. 2551 – เม.ย. 2553 ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ด้านทรัพยากรบุคคล 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ธ.ค. 2547 – เม.ย. 2553 ผู้ช่วยกรรมการ
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  มิ.ย. 2550 – มี.ค. 2552 เลขานุการคณะกรรมการ
   - Director Accreditation Program    เจ้าหน้าที่บริหาร
     (DAP) ปี 2546  พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
   - Role of the Compensation    กำาหนดค่าตอบแทน 
     Committee (RCC) ปี 2552   เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
   - Audit Committee Program (ACP)  ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป
     ปี 2553   เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 
   - Director Certification Program   เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์
     (DCP) ปี 2553    อินเตอร์เนชั่นแนล
   - Financial Institutions  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) BBTV International Holdings Co., Ltd.
     Governance Program (FGP) ปี 2554  ก.ย. 2553 – ปัจจบุัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. ซันไรส์ อีคิวตี้ 
   - Anti-Corruption for Executive  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
     Program ( ACEP) ปี 2556  เม.ย. 2553 – ม.ค. 2555 กรรมการอิสระ  บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
   กรรมการตรวจสอบ 
  พ.ค. 2553 – ส.ค. 2554 ประธานกรรมการ บจก. โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  พ.ค. 2547 – ม.ค. 2554       กรรมการ      บจก. สำานักกฎหมายสากลธีรคุปต์
  พ.ย. 2552 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
   เม.ย. 2552 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น
  เม.ย. 2551 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
  พ.ย. 2546 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส
  เม.ย. 2551 – มี.ค. 2553    กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
        
หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557    
    
5. นายซาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง  49 ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2556 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  เม.ย. 2555 – มิ.ย. 2556 ประธานกรรมการกำากับ
• Masters of Engineering, Ecole   ดูแลกิจการ
   Nationale des Ponts et   ก.พ. 2554 – ปัจจุบัน President and CEO GE Capital Asia Pacific Tokyo, Japan
   Chaussees (Paris), France  มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน Director Hyundai Card Corporation
• Masters of Engineering, Ecole  ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 Director GE Japan Corporation
   Polytechnique (Paris), France  ก.ค. 2554 – พ.ค. 2555 Director Yingda International Leasing Company
  2552 – 2554 Head of GE Global GE Capital Global Banking Western
   Banking’s Businesses Europe, Russia, Latvia Paris,
   in Western Europe, France
   Russia and Latvia 
  2551 – 2552 President and CEO,  GE Money Western Europe Paris,
   GE Money West Europe France

    

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  

3. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ 61 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ธนาคาร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  ก.พ. 2553 – ธ.ค. 2556 กรรมการ 
   Jacksonville State University, USA   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  ม.ค. – ก.พ. 2553 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงาน
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
• Advanced Management  ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   Program for International   ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
   Bankers, The Wharton School   ม.ค. – ธ.ค. 2552  กรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
   University of Pennsylvania, USA  เม.ย. 2549 – ธ.ค. 2552 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ประกาศนียบัตร Financial  ก.พ. 2547 – ธ.ค. 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   Executive, สถาบันการศึกษา  ต.ค. 2545 – ธ.ค. 2552 กรรมการบริหารความเส่ียง 
   การธนาคารและการเงินไทย  ก.ค. 2550 – มี.ค. 2552 กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
   สมาคมธนาคารไทย  ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม   ตรวจสอบ
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม  ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
   - Accreditation Program (DAP)  ธ.ค. 2553 – ม.ค. 2554 กรรมการ 
     ปี 2546  ก.พ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล 
   - Director Certification Program   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
     (DCP) ปี 2546     ก.พ. 2550 – ธ.ค. 2552 ประธานกรรมการ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง 
   - Director Diploma Examination   เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552  กรรมการ บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
     (DDE) ปี 2546      
   - DCP Refresher Course ปี 2550    
   - Role of the Chairman Program     
     (RCP) ปี 2551    
   - Successful Formulation &     
     Execution of Strategy (SFE)     
     ปี 2553    
   - Financial Institutions     
     Governance Program    
     (FGP) ปี 2553    
   - Chartered Director Class     
     (CDC) ปี 2555    
   - Advanced Audit Committee     
     Program (ผ่านการอบรม  ACP,     
     MIA MFM, MFR, MIR) ปี 2556    
    
หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557    
    



126    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   127

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

กรรมการอิสระ    

6. นายการุณ กิตติสถาพร 66 เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ประธานกรรมการสรรหา 
• MA. (การค้าระหว่างประเทศ)   และพิจารณาค่าตอบแทน  
   Syracuse University, N.Y.,   ม.ค.  2554 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
   USA (ทุน USAID)  เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
• BCA., Victoria University of   กรรมการสรรหาและ
   Wellington, New Zealand    กำาหนดค่าตอบแทน 
   (ทุน Colombo Plan)  พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นำ้าตาลขอนแก่น
• ปรอ. รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388)   ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
• ประกาศนียบัตร GATT   กรรมการสรรหาและ
   Commercial Policy Course, Geneva   พิจารณาค่าตอบแทน 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ   บมจ. สหมิตรเครื่องกล
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม  พ.ค. 2551 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    (องค์การมหาชน)
   - Director Certification Program   ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
     (DCP) ปี 2549    การประกอบธุรกิจประกันภัย
   - Role of the Compensation  พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
     Committee (RCC) ปี 2551   พ.ย. 2552 – ก.พ. 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
   - Audit Committee Program    ตลาดหลักทรัพย์
     (ACP) ปี 2552     ม.ค. 2551 – ก.พ. 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   - Financial Statements for     
     Directors (FSD) ปี 2552    
   - Financial Institutions     
     Governance Program (FGP) ปี 2554    
   - Monitoring the Qualify of     
     Financial Reporting  (MFR) ปี 2554    
   - Monitoring the Internal  Audit     
     Function (MIA) ปี 2556    
   - Anti-Corruption for Executive     
     Program ( ACEP) ปี 2556    

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 67 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  
• MBA., Syracuse University,  เม.ย. 2553 – เม.ย. 2555 กรรมการตรวจสอบ     
   USA (ทุน USAID)   มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต   กำาหนดค่าตอบแทน
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2550 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
• Certificate of Advanced General  2552 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
   Insurance Program, Swiss    กรรมการตรวจสอบ 
   Insurance Training Center,   2552 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
   Switzerland (ทุน Swiss Re)   2550 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• Certificate of Advanced   กรรมการตรวจสอบ 
   Management Program,  2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
   Australian Management   (กรรมการอิสระ)
   College, Australia   กรรมการตรวจสอบ 
   (ทุน COLOMBO)   ประธานกรรมการกำาหนด 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหาร   ค่าตอบแทนและสรรหา 
   ระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18)     2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
   สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ   2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   พลเรือน     (คณะที่ 3
• ปริญญาบัตรหลักสูตร วปอ. รุ่นที่   กฎหมายการเงิน)
   42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  เม.ย. 2553 – ก.ค. 2556  กรรมการ  บจก. บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร  2551 – มี.ค. 2556 ประธานคณะกรรมการ กระทรวงพาณิชย์  
   ระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการ   ตรวจสอบและประเมินผล 
   ตลาดทุน   ภาคราชการ      
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง   2550 – ก.ค. 2555 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์   
   ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3        
   สถาบันวิทยาการการค้า    
• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการ     
   ด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม     
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม     
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม     
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     
   - Director Certification Program     
     (DCP) ปี 2545    
   - Role of the Chairman Program     
     (RCP) ปี 2549    
   - Role of the Compensation     
     Committee Program (RCC) ปี 2550    
   - Financial Institutions    
     Governance Program (FGP) ปี 2554    
   - Advanced Audit Committee     
     Program (ผ่านการอบรม ACP,      
     MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2556    
   - Anti-Corruption for Executive     
     Program ( ACEP) ปี 2556
   

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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   ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

10. นางเจนิส  แวน  เอ็กเคอเรน (ต่อ)   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   - Director Certification Program   พิจารณาสินเชื่อ 
     (DCP-English) ปี 2550   ประธานกรรมการ
   - Director Diploma Examination   เจ้าหน้าที่บริหาร
     Program (Fellow Member) ปี 2550  ส.ค. 2552 – ธ.ค. 2555 รักษาการประธาน
   คณะเจ้าหน้าที่
   ด้านบริหารการเงิน

  ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2555 และ  กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
  ก.ค. 2550 – มี.ค. 2552  
   ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   ด้านการเงิน 
   รองประธานกรรมการ
   เจ้าหน้าที่บริหาร 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้ช่วยกรรมการ
   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน Board of Governors  American Chamber of Commerce 
    Thailand
  ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน Treasurer 
   ม.ค. – ธ.ค. 2554 Secretary 
  พ.ย. 2552 – มี.ค. 2556 กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส

    
หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557    

11. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน  48 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน * กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม)
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• ปริญญาโท ด้านการจัดการ   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กำากับดูแลกิจการ 
• Bachelor of Science Electrical   รักษาการแทนประธาน
   Engineering, University of    คณะเจ้าหน้าท่ี
   Maryland, USA   ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน รักษาการแทนประธาน
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   คณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
    - Director Certification Program  ม.ค. – ธ.ค. 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
      (DCP) ปี 2556   พิจารณาสินเชื่อ
   รองประธานกรรมการ
   เจ้าหน้าที่บริหาร
  พ.ค. – ธ.ค. 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 
   ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   
  มี.ค. 2553 – ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   ใหญ่อาวุโส 
  มี.ค. 2553 – เม.ย. 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 
    ด้านสินเชื่อลูกค้าบุคคล 
    มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส
  ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน Board of Visitors University of Maryland
  มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  พ.ค. 2553 – ก.ค. 2556 ประธานกรรมการ บจก. อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

8. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 65 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   พิจารณาค่าตอบแทน
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และ  พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
   บริหารธุรกิจ Adams State  ธ.ค. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    
   College, Colorado, USA  พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)
• Executive Development Program,  2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   Princeton University, USA  2550 – พ.ค. 2555 กรรมการตรวจสอบ     
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม     
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม     
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     
   - Director Certification Program     
     (DCP) ปี 2545    
   - Audit Committee Program     
     (ACP) ปี 2547    
   - Role of the Compensation    
     Committee (RCC) ปี 2551    
   - Anti-Corruption for Executive     
     Program ( ACEP) ปี 2556    

9. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช 63 มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ดูแลกิจการ
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   สาขาวิชาการจัดการ   กรรมการตรวจสอบ  
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    สาธารณะแห่งประเทศไทย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ตั้งธนสิน 
   สาขาการธนาคารและการเงิน   2553 –  เม.ย. 2555 กรรมการในคณะทำางาน บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    บริหารสินทรัพย์ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  2552 – 2554 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม    แห่งประเทศไทย
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   2552 – 2554 กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
   - Director Certification Program   2518 – 2553 ผู้ตรวจสอบ –  ธนาคารแห่งประเทศไทย
     (DCP) ปี 2555    ผู้อำานวยการอาวุโส 
   - Advanced Audit Committee     
     Program (ผ่านการอบรม  ACP,     
     MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2556    
   - Financial Institutions Governance    
     Program (FGP) ปี 2556    
   - Anti-Corruption for Executive     
     Program ( ACEP) ปี 2556 
   
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    

10. นางเจนิส  แวน  เอ็กเคอเรน 54 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน* รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   รองประธานกรรมการ
• MBA. (Finance), University of   บริหารความเสี่ยง
   Chicago, USA   รองประธานกรรมการ
• BSc. in Industrial Administration,   เจ้าหน้าท่ีบริหาร
   lowa State University, USA  ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) 
• Certified Public Accountant (US)  ม.ค. – ธ.ค. 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
• Certified Bank Auditor (US)   ประธานกรรมการบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม   ความเสี่ยง 
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      กำากับดูแลกิจการ 
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กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2557

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายคาเนทสุกุ มิเกะ 57 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
• MBA.,The Wharton School,   กรรมการสรรหาและ 
   University of Pennsylvania, USA   พิจารณาค่าตอบแทน   
• Bachelor of Economics, Keio  2556 – ปัจจุบัน Managing Officer in Mitsubishi UFJ Financial Group, Ltd.
   University, Japan   charge of Global Planning
   Division and Global Risk
   Management Division 
  พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน Senior Managing The Bank of Tokyo-Mitsubishi
   Executive Officer UFJ, Ltd.,Tokyo, Japan
   Deputy Chief Executive,  
   Global Business Unit
  มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2556 Managing Director 
   Chief Executive,
   Information Systems 
   & Operations 
  พ.ค. – มิ.ย. 2554 Managing Executive
   Officer 
   Chief Executive,
   Information Systems 
   & Operations 
  พ.ค. 2552 – พ.ค. 2554 Managing Executive
   Officer 
  มี.ค. – พ.ค. 2552 Executive Officer and
   General Manager,
   Global Planning Division 

2. นายโนริอากิ  โกโตะ 51 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
• Master of Business    ประธานกรรมการบริหาร
   Administration, Graduate    ความเสี่ยง 
   School  of Business, The   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   University of Chicago, USA   กำากับดูแลกิจการ 
• Bachelor of Arts (Law), School   ประธานกรรมการ
   of Law, Waseda University, Japan   เจ้าหน้าที่บริหาร  
  ส.ค. – ธ.ค. 2556 Executive Officer &  The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
    General Manager,  UFJ, Ltd., Tokyo, Japan
   Global Planning Division
  ก.ค. 2555 – ส.ค. 2556 Executive Officer &   Mitsubishi UFJ Financial Group 
   General Manager, Inc., New York, USA
   Americas Holdings 
   Division
  ก.พ. 2552 – มิ.ย. 2555 Executive Officer &    
   General Manager,
   Corporate Governance
   Division for the U.S. 
  มี.ค. 2552 – ต.ค.  2553 Deputy Head, MUFG/MS  
   Strategic Alliance 
  ก.ค. 2554 – ส.ค. 2556 Executive Officer &   The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
   General Manager, UFJ, Ltd., New York, USA
   Americas Holdings 
   Division 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

11. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (ต่อ)  พ.ค. 2553 – ก.ย. 2555 ประธานกรรมการ บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)   
   มิ.ย. 2553 – ก.ค. 2555 ประธานกรรมการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  พ.ค. 2553 – มิ.ย. 2555 ประธานกรรมการ บมจ. อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  พ.ค. 2550 – พ.ค. 2555  ประธานกรรมการ บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  มิ.ย. 2553 – ก.ย. 2554 ประธานกรรมการ บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส
  พ.ย. 2551 – เม.ย. 2553 กรรมการ บจก. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
   กรรมการ บจก. กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ 
  ก.ค. 2552 – มี.ค. 2553  Chief Executive Officer บจก. จีอีมันนี่ ประเทศไทย
   (CEO)
  ม.ค. 2550 – ก.ค. 2552 Chief Marketing Officer
   (CMO)

หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557
    
12. นายพรสนอง ตู้จินดา  52 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
        ธนาคาร
• MBA. (Finance and  พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน รักษาการแทนประธาน 
   Management), Babson College,   คณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้า
   Massachusettes, USA   ธุรกรรมการเงิน 
• BA. (Economics and Political  ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   Science),  The University of   ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
   Michigan, Ann  Arbor, Michigan,   ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
   USA   กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร   
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม  ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2556 กรรมการ 
   - Director Accreditation Program  ก.ค. – ก.ย. 2555 รักษาการประธานคณะ 
     (DAP) ปี 2547   เจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ
   - Audit Committee Program    ขนาดใหญ่ 
     (ACP) ปี 2549     ม.ค. 2553 – ก.ย. 2555       ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   - Director Certification Program   ด้าน Transformation      
     (DCP) ปี 2551  เม.ย. – มิ.ย. 2553 รักษาการประธานคณะ
   เจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรบุคคล 
   เลขานุการคณะกรรมการ
    สรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน 
  ก.พ. 2550 – ธ.ค. 2552  กรรมการสรรหาและ
   พิจารณาค่าตอบแทน 
  มี.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์
   พ.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณา คอนสตรัคชั่น 
   ค่าตอบแทน
  มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   
   พ.ค. 2551 – ก.พ. 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  2550 – ก.ย. 2553 ประธานกรรมการ บจก. ทริปเปิ้ล พี ดีเวลลอปเม้นท์
  ธ.ค. 2551 – พ.ย. 2552 ประธานกรรมการ บลจ. กรุงศรี 

หมายเหตุ:  * เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557    
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายโกะ  วาตานาเบะ  55 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
  2556 – ปัจจุบัน Managing Officer Mitsubishi UFJ Financial Group
• Master of Business  มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน  Managing Executive  The Bank of Tokyo-Mitsubishi
   Administration,   Officer, Chief Executive  UFJ, Ltd., Tokyo, Japan
   University of California –   Officer for Asia and
   Berkeley, USA   Oceania (Singapore) 
• Bachelor of Arts (Economics),   พ.ค. 2555 – พ.ค. 2556 Managing Executive  
   Waseda University, Japan   Officer, Group Head,
   Nagoya Corporate
   Banking Group 
  ก.ค. 2554 – พ.ค. 2555 Executive Officer,
   General Manager,  
   Global Corporate
   Banking Division, Head
   Office, Global Head of
   Financial institutions
  เม.ย. 2552 – ก.ค. 2554 Executive Officer, The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
   Deputy President,  UFJ, Ltd., China
   General Manager of
   Shanghai Branch
  เม.ย. 2551 – ก.ค. 2552 General Manager, The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
   European Planning  UFJ, Ltd., Tokyo, Japan 
   Division,  European
   Headquarters (UK) 
      
ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายซูดาร์โก (แดน) ฮาร์โซโน่  53 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านการตลาด และ
• MBA. in Finance and    พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
   Marketing, Indiana University,   ส.ค. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ
   Bloomington, IN, USA   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
• Bachelor of Science Cum Laude,    เม.ย. 2553 – ก.ย. 2556      ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้าน   
   Biomedical and Electrical Engineering   การตลาด และ Cross Sell 
   (Honors Program), University of  ส.ค. 2550 – เม.ย. 2553 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 
   Southern California, LA, USA   ด้านการตลาดองค์กร 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ม.ค. 2551 – ก.พ. 2553 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร     
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ซีเอฟจี เซอร์วิส
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  - Director Certification Program  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
    (DCP) ปี 2551  ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
   ม.ค. 2551 – เม.ย. 2554 กรรมการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา

2. นางสาวภาวนา เนียมลอย  54 พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านกฎหมาย
• LL.M., Harvard  Law  School, USA   ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการกำากับ
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทอง)   ดูแลกิจการ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มิ.ย. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ม.ค. 2550– ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ม.ค. 2550 – มี.ค. 2552 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   - Director Certification Program  ก.ย. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
     (DCP) ปี 2549    กรรมการบริหาร 
   - Finance for Non-Finance   และผู้ช่วยเลขานุการ 
     Director (FND) ปี 2549     

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2. นายโนริอากิ  โกโตะ (ต่อ)  ต.ค. 2553 – ส.ค. 2556 Executive Officer & The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
   General Manager,  Ltd., New York, USA
   Planning Division for
   the Americas
  ก.พ. 2552 – ต.ค.  2553 Senior Vice President &    
   Deputy 
   General Manager,
   Planning Division for  
   the Americas 
  ม.ค. 2551 – ก.พ. 2552 Deputy General Manager,
   Compliance Division
   Office for the Americas
 
     
3. นายทาเคชิ  โอกาซาวารา 60 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
• Bachelor of Law (LL.B.), Faculty  พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน Deputy President, Central  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
   of  Law, Kyoto University, Japan   Region of Japan Ltd., Tokyo, Japan
  พ.ค. 2554 – พ.ค. 2555 Senior Managing Director,
   Chief Compliance
   Officer in charge of
   Corporate Risk
   Management, Credit  
   Policy & Planning,
   non-Japanese Credit 
  ม.ค. 2553 – พ.ค. 2554 Managing Director,
   Chief Compliance  
   Officer in charge of
   Corporate Risk 
   Management, Credit
   Policy & Planning 
  พ.ค. 2552 – ม.ค. 2553 Managing Director,
   Chief Compliance  
   Officer in charge of
   Corporate Risk 
   Management, Information
   Security Management,  
   Credit Policy & Planning 
  มี.ค. – พ.ค. 2552 Managing Director in
   charge of Corporate Risk
   Management, Information
   Security Management,  
   Credit Policy & Planning, 
   International Credit
   Division, Credit Division
   for the Americas,
   European Credit
   Division, Investment  
   Banking Credit Division 
  มิ.ย. 2551 – มี.ค. 2552 Managing Director
   in charge of Corporate
   Risk Management, 
   Information Security
   Management, Credit
   Policy & Planning 
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

6. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์  57 ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านปฏิบัติการ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ   กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มี.ค. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ  ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ 
   บัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   ธรรมศาสตร์  พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม  พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553 ประธานกรรมการ 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
   - Director Accreditation Program   ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส
     (DAP) ปี 2551   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
   - Director Certification Program   เม.ย. 2552 – มิ.ย. 2555 กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น
     (DCP) ปี 2551    
   - Role of the Chairman Program     
     (RCP) ปี 2553    
   - Financial Institutions Governance     
     Program (FGP) ปี 2554     
   - Risk Management Committee     
     Program (RMP) ปี 2556    

7. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง  42 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน       ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านทรัพยากรบุคคล
• MBA. (Finance), George    เลขานุการคณะกรรมการ 
   Washington University, USA   สรรหาและพิจารณา
• ปริญญาตรี การเงินและการ   ค่าตอบแทน 
   ธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 1)   ผู้ช่วยกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
  ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
   สายงานทรัพยากรบุคคล 

8. นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน 51 ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    คิสชูมันการัม   ด้านบริหารความเสี่ยง
        รองประธานกรรมการ
• Master in Commerce, Bombay   บริหารความเสี่ยง 
   University , India     กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม   ผู้ช่วยกรรมการ
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   - Director Certification Program    พิจารณาสินเชื่อ 
     (DCP) ปี 2551  ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ    
   พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
  เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
   กรรมการ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
  พ.ย. 2552 – ธ.ค. 2554 กรรมการ บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

3. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต 45 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       อาวุโส กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี  ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้ช่วย
  การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การ   สายงานวิเคราะห์และ
   บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วางแผนทางการเงิน 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   กลุ่มงานการเงิน     
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม    ด้านการเงิน 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    กรรมการบริหารความเส่ียง 
   - Financial Institutions    กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
     Governance Program (FGP) ปี 2554    กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
   - Director Certification Program   มิ.ย. 2550 – ธ.ค. 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    
     (DCP) ปี 2556   สายงานวิเคราะห์และ
   วางแผนการเงิน 
   กลุ่มงานการเงิน 
  ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
  เม.ย. 2552 – ก.ค. 2556  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส
  เม.ย. 2552 – มิ.ย. 2555  กรรมการ บมจ. อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น

4. นางวรนุช เดชะไกศยะ  53 ก.ค. 2552 – ปัจจุบัน            ประธานคณะเจ้าหน้าที่    บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    ผู้ช่วยกรรมการ    
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ   ก.ค. 2552 – ก.พ. 2553 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน และ กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม   ม.ค. 2550 – ก.ค. 2552  
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม   พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน และ กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ต.ค. 2550 – ก.ค. 2552  
   - Director Certification Program   พ.ย. 2552 – เม.ย. 2554 กรรมการ บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 
     (DCP) ปี 2549  และ พ.ค. 2550 – ส.ค. 2552  
   - Finance for Non-Finance   2552 – มิ.ย. 2552  IT SEA Leader-Global
     Director (FND) ปี 2549   Banking 
  2550 – 2552 Chief Information
   Officer & IT Regional
   Support 

5. นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์  45 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ม.ค. – ก.ย. 2552 ตรวจสอบ 
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม   เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน  ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ด้านตรวจสอบ 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  พ.ย. 2552 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• ผู้ตรวจสอบภายในสากล  เม.ย. – ต.ค. 2552 และ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม  2550 – ธ.ค. 2551 ฝ่ายตรวจสอบ 
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม  ม.ค. – เม.ย. 2552 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
   - Advanced Audit Committee     
     Program (ผ่านการอบรม ACP,     
     MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2553    
   - Company Secretary Program     
     (CSP) ปี 2552 
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

13. นางอรวรรณ สุจริตตายน  47 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   สายงานการบัญชี
• ปริญญาโท การบัญชี   กลุ่มงานการเงิน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    พ.ย. 2551 – มิ.ย. 2553 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและ
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ   ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี 
   บัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์  พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. ซีเอฟจี เซอร์วิส
   มหาวิทยาลัย  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บลจ. กรุงศรี 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

14. นางวราภรณ์ อัชฌากรลักษณ์  50 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   และผู้จัดการฝ่าย
• MBA. International Business,     บริหารงานจัดซื้อ
   Nova University, Florida, USA   กลุ่มงานการเงิน 
• Advance International  มี.ค. 2551 – ก.ย. 2553  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
   Certificate PSCM (Purchasing   กลุ่มบริหารงานจัดซื้อ 
   & Supply Chain Management),   กลุ่มงานการเงิน 
   International Trade Center,    
   UNTAD / WTO       
• Advance Purchasing Research     
   (IFPMM), The International     
   Federation Purchasing and     
   Materials  of  Management,    
   Salzburg, Austria    

15. นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์  52 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   และผู้จัดการฝ่าย
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี   กำากับดูแลด้านการเงิน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลุ่มงานการเงิน 
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขา  พ.ย. 2551 – ส.ค. 2553 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
   กฎหมายภาษีอากร)   และผู้จัดการฝ่าย 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     ฝ่ายตรวจสอบ
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี   เลขานุการ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คณะกรรมการตรวจสอบ
• นิติศาสตร์บัณฑิต  พ.ย. 2551 – ก.ย. 2552 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   กลุ่มตรวจสอบบริษัท
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ   ในเครือ การบริหารเงิน 
   สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และการลงทุน, ฝ่าย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   ตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม     
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม     
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     
   - Director Certification Program     
     (DCP) ปี 2549
    

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

9. นายโรหิท  คันนา  40 พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านปฏิรูปธุรกิจองค์กร    
• Master in Business Management,     ผู้ช่วยกรรมการ
   XLRI, India   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
• Bachelor of Engineering,   มี.ค. 2553 – เม.ย. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   Mangalore University, India    อาวุโส สายงานปฏิบัติการ  
   ด้านรวมงานสนับสนุนองค์กร
   กลุ่มงาน Transformation     
  ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา 
  ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  2549 – 2552 Chief Operating Officer  GE Money

10. นายตรรก บุนนาค 53 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านบริหารการเงิน
• MBA. (Finance), Golden Gate   พ.ค. 2548 – ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   University, USA   สายงานบริหารการเงิน 
• BS. (Management), Golden    กลุ่มงานบริหารการเงิน 
   Gate University, USA  ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและ  เม.ย. 2552 – ก.ค. 2556 กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บจก. อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส
   การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เม.ย. 2552 – มิ.ย. 2555 กรรมการ บมจ. อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น

11. นายสยาม ประสิทธิศิริกุล  44 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน  ประธานคณะเจ้าหน้าที่  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
• MBA. (Finance), The Peter F.    กรรมการบริหารความเส่ียง 
   Drucker Center, The Claremont   กรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
   Graduate School, California,  ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ
   USA   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  ก.ย. 2554 – ต.ค. 2555       ประธานคณะเจ้าหน้าที่  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กร 
  ส.ค. – ก.ย. 2554       ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้าน
   Supply Chain Solutions
   และโครงการพิเศษ 
  ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง
   (ผู้มีอำานาจลงนาม)
  ธ.ค. 2554 – ก.ค. 2555 กรรมการ  
  ธ.ค. 2551 – มิ.ย. 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. ธนาคารทหารไทย 
   ธุรกิจขนาดกลาง และ
   ขนาดย่อม 

12. นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร  49 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต   พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่
   (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย   ด้านเครือข่ายการขาย 
   ธรรมศาสตร์   กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด  พ.ย. 2554 – มี.ค. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ก.ค. 2553 – พ.ย. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   สายงานธุรกิจสาขากลาง  
   กลุ่มงานเครือข่ายการขาย 
  ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. กรุงศรี 
  2549 –  ก.ค. 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
   ธุรกิจ SME, สินเชื่อมีหลัก
   ประกัน, กิจการสาขา
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

19. นายเกรียงศักดิ์ จงสุขกิจพานิช  45 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการฝ่าย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)   ควบคุมด้านการปฏิบัติการ  
   Western Michigan University, USA   กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ  มี.ค. 2554 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงาน 
   บัญชี (การบัญชีต้นทุน)    ควบคุมด้านการปฏิบัติการ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กลุ่มงานการเงิน 
  ก.ค. 2550 – ก.พ. 2554 ผู้จัดการฝ่าย สายงาน
   ควบคุมด้านการปฏิบัติการ
   กลุ่มงานการเงิน

20. นางสาวภิสรา พัฒนศิริ  48 มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   และวางแผนทางการเงิน 
   Seattle University, USA   ภาพรวมธนาคาร กลุ่มงาน
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์   การเงิน 
   และการบัญชี (การบัญชี)   มิ.ย. 2555 – ก.พ. 2556  ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และวางแผนทางการเงิน 
   ภาพรวมธนาคาร กลุ่ม
   งานการเงิน 
  ก.ย. 2552 – มิ.ย. 2555   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ 
   วางแผนทางการเงินกลุ่ม
   บริหารการเงิน กลุ่มงาน
   การเงิน 
  ก.ค. 2550 – ส.ค. 2552 รองผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
   และวางแผนทางการเงิน
   กลุ่มบริหารการเงิน

21. นายคมสันต์ อดุลย์วิทยากร  40 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   และผู้จัดการฝ่าย
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ   การบัญชีและควบคุม
   การบัญชี (การเงิน)    กลุ่มงานการเงิน 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มี.ค. – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ   ผู้จัดการฝ่ายควบคุม
   การบัญชี (การบัญชี)    ระบบบัญชีธนาคาร 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลุ่มงานการเงิน 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ก.ย. 2553 – ก.พ. 2556   ผู้จัดการฝ่ายควบคุม
   ระบบบัญชีธนาคาร 
   กลุ่มงานการเงิน 
  ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553   ผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการ
   กลุ่มควบคุมระบบบัญชี
   ธนาคาร ฝ่ายการบัญชี 
   กลุ่มงานการเงิน  
  ต.ค. 2550 – ก.ย. 2552 Regional Financial Digital Marketing Solution Co., Ltd.
   Controller

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

16. นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย  42 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส        บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   และผู้จัดการฝ่าย
• Master of Philosophy, University   นักลงทุนสัมพันธ์
   of Cambridge, England   กลุ่มงานการเงิน 
• MBA. (International Banking  ม.ค. 2556 – ก.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
   and Finance), Columbia   และผู้จัดการฝ่าย        
   University, USA    นักลงทุนสัมพันธ์  
• Bachelor of Science in Business   มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
   Economics and Political Science,   และผู้จัดการฝ่าย        
   University of New Hampshire, USA   นักลงทุนสัมพันธ์
   กลุ่มงานการเงิน 
  ส.ค. 2553 – พ.ค. 2554 Head, Investor Relations บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
   Division, Strategy
   Division and
   Business Transformation
   Office 
  ก.ค. 2552 – ก.ค. 2553 ผู้อำานวยการฝ่ายต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เม.ย. 2548 – มิ.ย. 2552 Personal Assistant to  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
   the President, Office of
   the President

17. นางสาวพรนภา ภัทรเสถียรกุล  41 มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
• ปริญญาโท (การเงิน)    และวางแผนทาง 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   การเงินกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
• ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร)   ขนาดใหญ่ 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   กลุ่มงานการเงิน 
  มี.ค. – มิ.ย. 2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ
   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ
   วางแผนทางการเงินภาพรวม 
   ธนาคาร กลุ่มงานการเงิน 
  ต.ค. 2553 – ก.พ. 2555 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ
   วางแผนทางการเงินภาพรวม
   ธนาคาร กลุ่มงานการเงิน 
  เม.ย. 2552 – ก.ย. 2553   ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มงาน
   การเงิน  
  ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส
  ม.ค. 2550 – เม.ย. 2552 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ บมจ. ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย
   วางแผนทางการเงิน

18.  นางอกนิษฐ์ แมททิสัน 40 มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
• MBA., มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   และวางแผนทางการ
• ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร)   เงินกลุ่มลูกค้าบุคคล  
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   และเครือข่ายการขาย 
   กลุ่มงานการเงิน
  เม.ย. 2549  – มิ.ย. 2555 Senior Analyst, Financial  GE Capital, UK
   Planning and Analysis
   Department, Finance
   Group

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

26. นางสาวสุกานดา ถวิลหวัง 38 ก.ย. 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   วางแผนทางการเงินกลุ่ม 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   บริหารการเงิน กลุ่มงาน
   ภาคภาษาอังกฤษ    การเงิน 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก.ค. 2540 – ส.ค. 2555 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    การเงินธุรกิจ บริหารเงิน (ไทย)
   ภาคภาษาอังกฤษ   และตลาดทุน  สายงาน 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   การเงินและการบัญชี 

27. นางสาวศิริพร  ศรีบุญเจริญ 40 พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   วางแผนทางการเงินกลุ่ม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา   ลูกค้าธุรกิจ SME กลุ่ม
   การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   งานการเงิน 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา  มิ.ย. 2547 – พ.ย. 2555 Vice President - FP&A  ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น เอ ประเทศไทย
   การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   Expense Management,
   Consumer Banking 

28. นางสาวอุไรวรรณ เจริญบัณฑิตชัย 47 มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   งานจัดซ้ือ กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  ก.ย. 2551 – ก.พ. 2554 รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่าย 
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   บริหารงานจัดซื้อ กลุ่ม
   งานการเงิน     

29. นางสมานพร จันทน์หอม  52 มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ฝ่าย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    วิเคราะห์และวางแผนทาง 
• ปริญญาโท  Public Administration    การเงินภาพรวมธนาคาร
   Southern University, USA   กลุ่มงานการเงิน            
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์    มี.ค. 2550 – ก.พ. 2555 รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่าย 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   วิเคราะห์และวางแผนทาง 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   การเงินภาพรวมธนาคาร           
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลุ่มงานการเงิน      

30. นางสาวพรทิพย์ แซ่ล่อ  34 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย  ฝ่าย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   วิเคราะห์และวางแผนทาง 
• Master of Applied Finance,   การเงินกลุ่มลูกค้าบุคคล
   University of Melbourne,    และเครือข่ายการขาย
   Australia   กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มิ.ย. 2555 – เม.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ 
   หลักสูตรนานาชาติ    กลุ่มวิเคราะห์และวางแผน  
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   การเงินกลุ่มลูกค้าบุคคล
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลุ่มงานการเงิน 
  มี.ค. – มิ.ย. 2555 ผู้จัดการฝ่าย  ฝ่าย
   วิเคราะห์และวางแผน 
   ทางการเงินกลุ่มลูกค้า 
   บุคคล  กลุ่มงานการเงิน  
  พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส 

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

22. นางดวงแข คุณวิเศษพงษ์ 38 มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   สินทรัพย์และหนี้สิน 
   ภาคภาษาอังกฤษ    กลุ่มงานการเงิน 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ธ.ค. 2554 – ก.พ. 2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   สินทรัพย์และหนี้สิน 
   ภาคภาษาอังกฤษ    กลุ่มงานการเงิน 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ม.ค. 2553 – พ.ย. 2554 รองผู้อำานวยการฝ่าย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
   ส่วนงานบริหารสินทรัพย์
   และหนี้สิน กลุ่มงาน
   การเงินและควบคุม 

23. นายจามร เพียรพร้อม  52 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายภาษีและ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   การเบิกจ่าย กลุ่มงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)    การเงิน 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ก.ย. 2553 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   ด้านภาษีและตรวจจ่าย
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กลุ่มงานการเงิน 
• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร  พ.ค. 2550 – ก.ย. 2553  ผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลุ่มบริหารงานด้านภาษี 
   และตรวจจ่าย ฝ่ายการ
   บัญชี กลุ่มงานการเงิน 

24. นางสาวสมใจ พัฒนกิจไพโรจน์  43 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกำากับ   บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   การบัญชี กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ  ก.ย. 2553 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายควบคุม   
   บัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย   นโยบายบัญชี กลุ่มงาน
   ธรรมศาสตร์   การเงิน 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ  เม.ย. – ก.ย. 2553 ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มควบคุม 
   บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   นโยบายบัญชี ฝ่าย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ   การบัญชี กลุ่มงานการเงิน 
   บัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย  มี.ค. 2551 – เม.ย. 2553 Senior Manager -  บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
   ธรรมศาสตร์   Assurance and Audit (ไทย)
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

25. นางอรวรรณ จุลพล  46 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายรายงานทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   การเงิน กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ  มิ.ย. 2555 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูล 
   บัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย   และรายงาน กลุ่มงาน
   ธรรมศาสตร์   การเงิน 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ  ก.ค. 2552 – มิ.ย. 2555 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญช ี บมจ. ดั๊บเบิ้ลเอ (1991)
   บัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย  มิ.ย. 2546 – มิ.ย. 2552 รองผู้อำานวยการใหญ่ฝ่าย บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
   ธรรมศาสตร์   บัญชีและภาษี
• นิติศาสตร์บัณฑิต       Corporate Controlling 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   Office 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

34. นางอานันตยา ภาดานุพงศ์  36 พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    กลุ่มวิเคราะห์และ 
• Master of Commerce in    วางแผนการเงิน 
   Accounting and Finance,   กลุ่มเครือข่ายการขาย
   Macquarie University, Australia   กลุ่มงานการเงิน 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ   พ.ค. – พ.ย. 2556 Vice President,  บมจ. ธนาคารยูโอบี
   การบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัย   Business Finance
   ธรรมศาสตร์  พ.ย. 2547 – เม.ย. 2556 Business Finance บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
    Manager (ไทย) 

ผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2557

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายทาคาโนริ  ซาซากิ  49 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานสำานักวางแผน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กลยุทธ์ 
• Master of Business    รองประธานคณะเจ้าหน้าท่ี 
   Administration,    ด้านการเงิน 
   The Wharton School, University of   กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
   Pennsylvania, USA   กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
 • Bachelor of Laws,     ส.ค. – ธ.ค. 2556 General Manager, Krungsri  The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
   University of Tokyo, Japan   Project Management Office, UFJ, Ltd., Tokyo, Japan
      Global Planning Division 
  พ.ค. – ส.ค. 2556 General Manager, Global  
      Planning Division
  พ.ค. 2555 – พ.ค. 2556 Deputy General Manager  
      Division for Asia
   and Oceania 
  ก.พ. – พ.ค. 2555 Senior Manager, Asia
   China Division 
  ธ.ค. 2552 – ก.พ. 2555  Chief Manager, Financial  Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,
   Planning Division Tokyo, Japan
  เม.ย. 2551– ธ.ค. 2552 Senior Manager, Financial  
   Planning Division 

2. นายริชาคุ  นุมะกุชิ  47 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กลุ่มงานการเงิน
• Master of Business   ก.พ. 2553 – ธ.ค. 2556 Chief Manager, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
   Administration, Washington   Financial Accounting UFJ, Ltd. Tokyo, Japan
   University, Olin School of     Office, Corporate 
   Business, USA   Planning Division    
• Bachelor of Economics upon  ต.ค. 2549 – ม.ค. 2553 Senior Manager,     
   The completion in the    Financial Accounting  
   Faculty of Economics,    Office, Corporate   
   Hitotsubashi University, Japan   Planning Division

3. นายทาคาชิ  คานาอิ 46 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กลุ่มงานการเงิน
• Bachelor of Arts in   ก.ย. 2549 – ธ.ค. 2556 Manager, Financial The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
   Economics, Faculty of    Accounting Office,  UFJ, Ltd. Tokyo, Japan 
   Economics, Keio University, Japan   Corporate Planning 
   Division 

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

31. นางกมลทิพย์ จิตติมาพร 52 ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กลุ่มสนับสนุนพัฒนา 
• Master of Business Administration   การทำางานของกลุ่มงาน 
   (Computer), Cleveland State   การเงิน ฝ่ายควบคุมด้าน
   University, USA   การปฏิบัติการ กลุ่มงาน
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ   การเงิน 
   การบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย  ก.ค. 2556 – พ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ 
   ธรรมศาสตร์      กลุ่มบริหารจัดการระบบ 
   ทางการเงิน ฝ่ายควบคุม
   ด้านการปฏิบัติการ กลุ่ม
   งานการเงิน 
  ต.ค. 2555 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ 
   กลุ่มระบบสารสนเทศ
   ทางการบัญชี กลุ่มงาน
   การเงิน 
  ก.ย. – ต.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายควบคุม
   ระบบบัญชีธนาคาร กลุ่ม
   งานการเงิน  
  ส.ค. 2554 – ส.ค. 2555 Senior Manager บจก. ไวโปร เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์)
  ก.พ. 2552 – ก.ค. 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   ส่วนบริหารรายงาน
   และข้อมูลสารสนเทศ

32. นางสาวรัฐพร พรประสิทธิ์ 37 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กลุ่มวิเคราะห์ และวางแผน  
• Rector’s Award for Academic   การเงินกลุ่มลูกค้า
   Exellence Certification   บุคคล กลุ่มงานการเงิน     
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ก.ค. 2555 – เม.ย. 2556 Senior Business บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   Finance Manager (ไทย) 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ก.ค. 2553 – ก.ค. 2555 Finance Manager บจก. โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน)   (Alcon Division)    
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    

33. นางสาวเบ็ญจวรรณ สุรชุติกาล 43 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
   กลุ่มรายงานทางการเงิน
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต   ของสาขาต่างประเทศ  
   Cleveland State University, USA   ฝ่ายกำากับดูแลด้านการเงิน 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ      กลุ่มงานการเงิน 
   การบัญชี (การบัญชี)  ต.ค.  2549 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการแผนกบัญชี ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   การเงิน แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย    
  
  

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



144    กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556       กรุงศรี รายงานประจำาปี 2556   145

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1)  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการธนาคาร (ค่าตอบแทน เงินบำาเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม) รวม 12 คน เป็นเงิน  31,891,920.00 บาท  
 รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารเป็นรายบุคคลปรากฏดังนี้

หน่วย : บาท
      ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน จำานวนเงิน
 

รายชื่อกรรมการ
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการ คณะกรรมการ ที่ได้รับรวม

     ตรวจสอบ สรรหาและพิจารณา
  

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำาเหน็จ
  ค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                 
  1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1/ 2,160,000.00 960.000.00 1,342,800.00 - -   4,462,800.00
  - ประธานกรรมการ  
 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 1,728,000.00  829,440.00 864,000.00 - - 3,421,440.00
  3. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์   1,728,000.00  829,440.00 864,000.00 - - 3,421,440.00
  4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล  1,728,000.00 829,440.00   864,000.00 - 570,240.00 3,991,680.00
     - กรรมการสรรหาและพิจารณา
        ค่าตอบแทน     
  5.  นายซาวีแอร์ ปาสกาล ดูรอง    -   -  - - - -
กรรมการอิสระ      
  6. นายการุณ กิตติสถาพร 1,728,000.00 829,440.00 864,000.00 -  604,800.00 4,026,240.00
  - ประธานกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน 
  7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 1,728,000.00 829,440.00 864,000.00 570,240.00 570,240.00 4,561,920.00
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน 
  8. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  1,728,000.00 829,440.00 864,000.00 593,280.00 -  4,014,720.00
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  9. นายพงศ์อดุล  กฤษณะราช 1,728,000.00 829,440.00 864,000.00 570,240.00 - 3,991,680.00
      - กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *      
10. นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน - - - - - -
11. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน 2/ - - - - - -
12. นายพรสนอง ตู้จินดา     - -         - - - -

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร
 1/ สละสิทธิการรับค่าตอบแทนกรรมการ  2 เดือน ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเข้าบัญชี เงินช่วยเหลือบรรเทาความสูญเสีย 
  และการทำาบุญทอดกฐินประจำาปีของธนาคาร
 2/ แต่งตั้ง 1 มกราคม 2556

(2) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

(3) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2556 ในตำาแหน่งผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ 
รวมจำานวน 16 คน (โดยนับรวมผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างปี 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส เป็นเงินทั้งสิ้น 
200,391,589.24 บาท     

 
ค่าตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพผู้บริหาร (3) เป็นเงิน 7,681,720.30 บาท ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น การให้หุ้น/warrant แก่ผู้บริหาร 

เลขานุการธนาคาร

 ชื่อ – สกุล อายุ  ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม (ปี) ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางธิดารัตน์  เศรษฐวรวิจิตร 44 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   เลขานุการธนาคาร
• EMBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ
   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์   ธนาคาร 
   มหาวิทยาลัย   เลขานุการคณะกรรมการ
• LL.M., Case Western Reserve   เจ้าหน้าที่บริหาร 
   University, Ohio, USA  พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
• เนติบัณฑิตไทย   (Ombudsperson) 
• นิติศาสตร์บัณฑิต  พ.ย. 2550 – มิ.ย 2553 ผู้จัดการฝ่าย และ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เลขานุการธนาคาร 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม     
   และสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม    
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
   - Company Secretary Program     
     (CSP) ปี 2545    
   - Board Reporting Program     
     (BRP) ปี 2552    
   - Director Certification Program     
     (DCP) ปี 2555

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ตามนิยาม ก.ล.ต.)

• ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ธนาคารได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกันกับอุตสาหกรรม และค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำาหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
 ผลการดำาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

• จำานวนค่าตอบแทนในปี 2556 
 ในปี 2556 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี ช่วยทำาให้เรา
กลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำาของประเทศ โดยตลอด
ระยะเวลา 68 ปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้สร้างชื่อว่าเป็นธนาคารที่มี
ความน่าเชื่อถือ และมีนวัตกรรมทางด้านการเงิน โดยมีความ
มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย
สำาหรับลูกค้า  นอกจากนี้ ด้วยบริการที่เป็นเลิศและนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยี ทำาให้เราสามารถร่นเวลาในการทำาธุรกรรม 
การเงินลง  ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยธนาคาร
ได้พัฒนาและดำาเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

กรุงศรีมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธุรกิจหรือสถาบัน โดยเราเชื่อว่าปัจจัย
หนึ่งที่ทำาให้ธนาคารสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เกิดจากความมุ่งมั่น
ของเราที่จะดำาเนินธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสูงสุด ตลอดจนการ
ดำาเนินงานอื่นๆ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานของเราอย่าง 
เป็นธรรม การดูแลและร่วมพัฒนาชุมชน การดำาเนินงานที่ม ี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการเผยแพร่
นวัตกรรมที่ได้มาจากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
กรุงศรีและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เชื่อมั่นว่าการ 
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นแก่นของปรัชญาในการ
ดำาเนินธุรกิจ นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อ 7 ทศวรรษที่แล้ว ปรัชญาใน
การดำาเนินธุรกิจของธนาคารนั้นเกินกว่าที่กำาหนดโดยกฎหมาย
และกฎระเบียบ ธนาคารส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม การให้
โอกาสแก่คู่ค้าของธนาคารอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
การเมืองอย่างเหมาะสม  โดยหลักการเหล่านี้ได้ถูกกำาหนดไว้ใน
หลักปฏิบัติของธนาคารที่เรียกว่า “หลักปรัชญาและสำานึกในการ
ปฏิบัติงาน” หรือ “The Spirit & The Letter” เพื่อให้พนักงานและ
ผู้บริหารของธนาคารได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานของทั้งอุตสาหกรรม
และป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้าอย่างให้เกียรติและสอดคล้องกับกฎหมาย ยึดถือ
กติกาของการแข่งขันที่เสมอภาคโดยไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยง 
การกระทำาการใดๆ ที่อาจขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม 
นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ
สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่อาจมีการดำาเนิน 
ธุรกิจที่ขัดหรือแย้งต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านคู่ค้าของธนาคาร ธนาคารจะเลือกดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มี
มาตรฐานด้านจริยธรรมเช่นเดียวกัน และเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฏระเบียบต่างๆ โดยธนาคาร
คาดหวังว่าคู่ค้าของธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง
อย่างเป็นธรรม และจะต้องมีสภาวะแวดล้อมในการทำางาน
ที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำาหรับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้น 
ธนาคารห้ามมิให้พนักงานใช้หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ซอฟแวร์ 
หรือข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเสมอ

สำาหรับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ธนาคารห้ามไม่ให้มี
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าในรูปแบบ
ใดๆ กับรัฐบาล พรรคการเมือง หรือกลุ่มอื่นๆ หากการช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุนนั้นเป็นการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมาย   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรุงศรีมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีหลักการ
และแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ปปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรุงศรีกรุ๊ปได้ร่วมเป็นภาคีของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของ 
กรุงศรีกรุ๊ป นอกจากน้ี เราได้แสดงจุดยืนกับทุกภาคส่วนเก่ียวกับ
การสร้างมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
โดยได้กำาหนดนโยบายและโปรแกรมว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทำาให้กรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทย
กลุ่มแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งธนาคารได้กำาหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติของธนาคารต่อพนักงานไว้
ในหลักบรรษัทภิบาล อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และการจ้างงานท่ีเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน
จัดสถานที่ทำางานและสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และการ
คุกคามขู่เข็ญ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
เก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเป็นความลับ ยกเว้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายร้องขอเท่านั้น  รวมถึงจัดให้มีผู้รับ
เรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถสอบถาม
ข้อข้องใจและรายงานการร้องเรียน 
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3.2 ความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้แทน
พนักงาน
กรุงศรีได้จัดให้มีกระบวนการหลายอย่างเพื่อช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทำางานของพนักงาน โดยจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้แทนของกลุ่มพนักงาน หรือองค์กรซึ่งเป็นตัวแทน
ของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อส่งต่อความเห็นจากพนักงาน
ว่าธนาคารจะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของพนักงานได้อย่างไร นอกจากนี้ ธนาคารทำาการสำารวจระดับ
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร หรือ Voice of Krungsri 
ปีละครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานของพนักงาน และ
สร้างสถานที่ทำางานให้ดีที่สุดสำาหรับทุกคน  ธนาคารยังจัดให้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำาอาคารสำานักงานใหญ่
และอาคารสำานักเพลินจิต  โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
รวบรวมข้อคิดเห็นของพนักงาน และส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบสวัสดิการ รวมทั้งกิจกรรม
และนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมกับพนักงานให้ธนาคารพิจารณา   

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดประชุมร่วมระหว่างกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลกับคณะกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์กับพนักงานและธนาคาร ซึ่งช่วยรักษาแรงงาน 
สัมพันธ์ที่ดี โดยสหภาพแรงงานธนาคาร ซึ่งมีคณะกรรมการ
อยู่ 25 คน จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
พนักงานและธนาคาร รวมทั้งระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ร่วมกัน ทั้งนี้ ธนาคารได้ช่วยจัดหาสำานักงานพร้อมอุปกรณ์
อำานวยความสะดวกที่จำาเป็นสำาหรับสหภาพแรงงานธนาคาร 
จนถึงปัจจุบัน  ธนาคารและสหภาพแรงงานธนาคารได้บรรลุการ
เจรจาร่วมกัน ซึ่งนำาไปสู่ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับสภาพ การจ้างงาน 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ และเป็นไปตามหลัก
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ธนาคารและสหภาพแรงงานธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยาเคารพและยอมรับสิทธิและหน้าที่ของกัน
และกัน ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต 
และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 กระบวนการร้องเรียนและมาตรการปกป้อง
พนักงาน  
ธนาคารมีกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้พนักงานสามารถซักถาม
ข้อข้องใจและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือความ
ไม่เป็นธรรมได้ ซึ่งพนักงานจะเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง กล่าวคือ ผ่านผู้บังคับบัญชา กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน (Ombudsperson) 
หลังจากนั้นผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนจะดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง 
และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ในกรณีที่เปิดเผยชื่อ) โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ธนาคารห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อ
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษทางวินัยสูงสุด ซ่ึงหลักเกณฑ์นี้
ได้มีการกำาหนดไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของกรุงศรี

นอกจากน้ี ธนาคารยังมีกระบวนการในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
เพื่อให้การพิจารณาโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรอบคอบ
และเป็นธรรมตามขั้นตอนการสอบสวนของธนาคารที่โปร่งใส  
ดังนั้น หากพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาโทษต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้

3.4 การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของ
พนักงาน
กรุงศรีตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานเองและเพื่อประโยชน์
โดยรวมของธุรกิจธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีการพัฒนาและ
วางแผนหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
หลายด้าน โดยสามารถแบ่งโครงสร้างหลักสูตรได้ดังแผนภูมิด้าน
ล่าง ซึ่งในปี 2556 เราได้จัดอบรมมากกว่า 520 หลักสูตรสำาหรับ 
1,500 รุ่น โดยพนักงานร้อยละ 94.83 ได้ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ของธนาคาร คิดเฉลี่ยระยะเวลาการอบรมของ
พนักงานได้ 7.43 วัน ต่อคน ต่อปี 
 

แผนภูมิ: โครงสร้างหลักสูตรกรุงศรี

1. Krungsri Stepping Stones สนับสนุนการสร้างค่านิยมกรุงศรี  
 และการทำาเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย
2. Krungsri Leadership สนับสนุนและพัฒนาทักษะความเป็น 
 ผู้นำา ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทีมและบุคลากร การ 
 บริหารการเปลี่ยนแปลง การดำาเนินธุรกิจ และการสร้างความ 
 แข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมองค์กร
3. Senior Executive Development เป็นหลักสูตรที่พัฒนา
 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพ่ือนำาพา
 ธนาคารให้บรรลุผลสำาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
4. Executive Leadership เพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร รวมทั้ง 
 รวบรวมเคร่ืองมือท่ีจำาเป็นสำาหรับการเป็นผู้นำาทีมอย่างมี
 ประสิทธิภาพ
5. Leadership Program for Managers เพิ่มพูนศักยภาพของ 
 ผู้บริหารระดับกลางของธนาคาร
6. Entry-Level Leadership Program สนับสนุนและพัฒนา 
 ทักษะความเป็นผู้นำาพื้นฐานสำาหรับหัวหน้างาน เพื่อเป็น 
 รากฐานในการเป็นผู้นำาทีมที่มีประสิทธิภาพ
7. Krungsri Personal Effectiveness สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
 ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางานของแต่ละบุคคล พร้อม 
 กับการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตทำางานและชีวิตส่วนตัว

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ณ สิ้นปี ธนาคารมีพนักงานทั้งหมด 11,971 คน โดยสามารถแยกจำานวนพนักงานตามประเภทการจ้าง เพศ อายุ ระดับพนักงาน วุฒิ
การศึกษา และพื้นที่ได้ดังนี้

   สังกัด พนักงาน พนักงาน พนักงาน

    ธนาคาร ระยะสั้น Outsource

สำานักงานใหญ่ 4,575 3 199

สาขาส่วนกลาง 2,846 0 409

สาขาส่วนภูมิภาค 3,317 0 622

รวมทั้งระบบ 10,738 3 1,230

   สังกัด เพศ อายุ

    ชาย หญิง 20-29 30-39 40-49 50-60

สำานักงานใหญ่ 2,006 2,569 377 1,662 1,769 767

สาขาส่วนกลาง 744 2,102 729 1,045 867 205

สาขาส่วนภูมิภาค 807 2,510 1,166 926 971 254

รวม  3,557 7,181 2,272 3,633 3,607 1,226

   สังกัด ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา

    พนักงานระดับ พนักงานระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตำ่ากว่า  

    ผู้บริหาร ปฏิบัติการ    ปริญญาตรี

สำานักงานใหญ่ 467 4,108 9 1,913 2,523 130

สาขาส่วนกลาง 24 2,822 - 397 2,425 24

สาขาส่วนภูมิภาค 27 3,290 1 430 2,840 46

รวม  518 10,220 10 2,740 7,788 200

3.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
การมีสถานที่ทำางานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำาหรับ
พนักงานในการทำางาน เป็นสิ่งที่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทุกแห่ง
พึงมี กรุงศรีจึงได้จัดทำานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ
ความปลอดภัย เพื่อกำาหนดมาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

เราได้จัดต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาอาคารสำานักงานใหญ่และ 
อาคารสำานักเพลินจิต  เพ่ือทำาหน้าท่ีกำาหนด ส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน โดย
คณะกรรมการฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพอัคคีภัยเป็นประจำาทุกปี 
เพ่ือซักซ้อมความพร้อมของพนักงาน บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในกรณีที่เกิดอัคคีภัยภายในอาคาร อีกทั้งเป็นการลด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย 
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปที่มา
ติดต่อธุรกิจกับธนาคาร

นอกจากนี้  ธนาคารยังจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่
พนักงานผ่านระบบ E-Leaning ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำางาน 
โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำางาน สภาพการ

ทำางานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำางานและสิ่งแวดล้อม หรือ 
การยศาสตร์ (Ergonomics) ในสถานที่ทำางาน  ตลอดจน 
กฎระเบียบความปลอดภัยอื่นๆ ในการทำางาน 

กรุงศรีให้ความสำาคัญอย่างมากกับสุขภาพอนามัยของพนักงาน  
โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำาหรับพนักงานทุกคนเป็นประจำา
ทุกปี และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพิเศษสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านการได้ยินและระบบทางเดิน
หายใจ เช่น พนักงานที่ปฏิบัติการในห้องตรวจนับเงินและเช็ค
เคลียร์ริ่ง  นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคาร
สำานักงานใหญ่และอาคารสำานักเพลินจิตให้เป็นห้องพยาบาล ซึ่ง
มีความพร้อมในด้านบุคลากรการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่
จำาเป็นในการดูแลรักษาเบื้องต้น   

ในภาวะที่เกิดโรคระบาด ธนาคารได้ดูแลจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ  เครื่อง
ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วย อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาล และอัตราการเสีย
ชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันและส่ง
เสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
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ค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าของธนาคารในยามที่ลูกค้าของธนาคารประสบปัญหาใน
ภาวะวิกฤติต่างๆ เช่นช่วงที่เกิดอุทกภัยเมื่อปี 2554 การให้ความรู้
ทางการเงินแก่ผู้บริโภค รวมทั้ง การจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความ
รู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ

กรุงศรีให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินกับผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน โดยรวมถึงข้อมูลด้านความ
เสี่ยง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับ
เงื่อนไขที่สำาคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ

นอกจากนี้ กรุงศรียังได้กำาหนดมาตรการในการจัดเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับอย่างรัดกุม ทั้งนี้ นอกจากการ
เปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีสิทธิภายใต้กรอบกฎหมายแล้ว  
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากลูกค้าก่อนเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิ
ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้จะเป็นสถาบันการเงิน แต่กรุงศรีก็มีความเชื่อว่าการ
ประกอบกิจการทุกประเภท ต่างก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงหาวิธีที่จะลดผลกระทบดังกล่าว
โดยการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (Environment, 
Health and Safety: EHS) ก่อนที่จะเข้าซื้อธุรกิจหรือให้สินเชื่อ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริหารการใช้ทรัพยากรในการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำานึกต่อการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยธนาคารได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของ EHS และยังได้กำาหนด
นโยบายภายในธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึง 
• การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
 การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
 การเลือกสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ 
 เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์   
 ฉลากเขียว:Green Label หรือ Eco-Label) เป็นต้น
• ปรับปรุงและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  
 นำ้าและไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุน ปลูกจิตสำานึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางของธนาคารในการ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่าง
ต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ  

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสีเขียว เพิ่มออกซิเจนควบคู่ไป
กับการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งเพิ่ม
หรือปรับเปลี่ยนต้นไม้เพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศใน
พื้นที่ทำางาน

• นำาหลักการทำางานด้วย 5 ส. มาใช้ ซึ่งได้แก่ สะสาง สะดวก 
 สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัยในการทำางาน
• ลดการใช้ไฟฟ้า กำาหนดเวลาเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ จัดหาเครื่องทำานำ้าร้อนและนำ้าเย็นส่วนกลาง รณรงค์การ
ใช้บันไดแทนลิฟท์  

• ลดการใช้นำ้าโดยการบำาบัดนำ้าที่ใช้แล้วในอาคารตามขั้นตอน
ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ในงานบาง
ประเภท และการรณรงค์ให้พนักงานใช้นำา้อย่างรู้ค่า แจ้งข่าวเม่ือ
พบนำา้ร่ัวไหล และจัดหาโฟมล้างมือชนิดท่ีใช้นำา้ล้างออกน้อยลง 

• ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ โดยอ่านข้อมูลจากจอ
 คอมพิวเตอร์แทนการพิมพ์ และการส่งข้อมูลหรือรับข่าวสาร
 ต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• ลดการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก โฟม พร้อมสร้าง

นโยบาย 3 R- Reduce / Reuse / Recycle เช่น คัดแยกขยะ 
นำากระดาษที่ใช้แล้วไปย่อยสลายเพื่อหมุนเวียนนำามาใช้
ประโยชน์อีกครั้งเฉลี่ย 15 ตันต่อเดือน 

• ลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น เดินทางเท่าที่จำาเป็น และศึกษา 
 เส้นทางก่อนเดินทาง

6. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
การเป็นธนาคารท่ีดีน้ันมิใช่เพียงการดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ 
โปร่งใส แต่ยังต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย กรุงศรี จึงได้จัด
ทำาโครงการเพื่อสังคม โดยเน้นให้ความสำาคัญกับโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 โครงการขจัดความยากจน
โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมหลัก
ของเรา ที่ใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบัน
การเงินชั้นนำาของประเทศ ในการปลูกฝังและให้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีพนักงานธนาคารเป็น
ผู้ถ่ายทอดหลักสูตรพื้นฐานทางการเงิน 5 หลักสูตรที่จัดขึ้นโดย
ธนาคาร

นอกจากธนาคารจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อปลูกฝัง
ความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวะชั้นปีสุดท้ายแล้ว บริษัทใน
เครือของกรุงศรีเองก็ได้มีโครงการให้ความรู้ในลักษณะเดียวกัน
กับกลุ่มเป้าหมายอื่น อาทิ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด กลุ่มนิสิต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

	  

8. Krungsri Profession สนับสนุนการพัฒนาทักษะเฉพาะ เพื่อ 
 สร้างความเป็นมืออาชีพในการทำางานและการบริการที่เป็น 
 เลิศสำาหรับพนักงานเฉพาะกลุ่ม
ธนาคารได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งและ
แต่งตั้งที่ชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง
การเติบโตของธนาคาร ซึ่งการเลื่อนตำาแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
จะมีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

• มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ไปสู่ตำาแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือ 
 งานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมี 
 ตำาแหน่งงานว่างอยู่
• หากเป็นตำาแหน่งงานที่เคยมีการกำาหนดผู้สืบทอดตำาแหน่ง  
 (Successor) ไว้ในแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession  
 Plan) จะพิจารณาผู้สืบทอดตำาแหน่งคนแรกที่มีความพร้อม 
 สำาหรับตำาแหน่งนั้นๆ ก่อน 
• พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

มีความรู้ความสามารถสำาหรับตำาแหน่งงานใหม่ มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
เป็นอย่างดี และเป็นพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
พนักงานอื่นๆ 

ธนาคารให้ความสำาคัญกับแผนการสืบทอดตำาแหน่งและการ
พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง ผ่านแผนการดำาเนินการที่ชัดเจนและ
แผนการพัฒนาต่างๆ  โดยธนาคารจะจัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งและแผนการพัฒนาผู้บริหารเฉพาะแต่ละบุคคล โดย
พิจารณาจากพนักงานบริหารและพนักงานระดับรองลงไปใน
ธนาคารและบริษัทในเครือที่มีศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น สามารถพัฒนาให้รับภาระหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีการ
กำาหนดผู้ที่จะมาทดแทนงานชั่วคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารกะทันหัน และอยู่ระหว่างรอความพร้อมของผู้ที่จะ
สืบทอดตำาแหน่ง

3.5 เงื่อนไขการจ้างงาน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการที่เหมาะสม
กรุงศรีมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็น
ธรรม นอกจากธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการ
จ้างงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้กำาหนดนโยบายการจ้างงานดังนี้
• ธนาคารพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานจากคุณสมบัติด้านการ

ศึกษา ประสบการณ์ทำางาน ทักษะส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงาน โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ 
เพศ อายุ ความทุพพลภาพ การตั้งครรภ์ ความโน้มเอียงทาง
เพศ สถานะทหารผ่านศึก หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย

• ธนาคารให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ในระดับที่
 เทียบเคียงได้กับธนาคารและบริษัทชั้นนำาอื่นๆ โดยใช้
 หลักเกณฑ์ของธนาคารและอ้างอิงกับผลสำารวจค่าตอบแทน
 จากบริษัทผู้ให้คำาปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำาของ
 ประเทศ

• ธนาคารให้สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน 
อาทิ การอนุญาตให้ลางาน ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 
การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากเงื่อนไขการจ้างงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็น
ธรรมแล้ว ธนาคารยังได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่พนักงานอาจจะมีในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 
3 หมวดหลักๆ ดังนี้
• เงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร 

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส หรือบิดามารดาของ
พนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

• การรักษาพยาบาล ได้แก่ การตรวจร่างกายประจำาปี  
 การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• เงินกู้สวัสดิการ ได้แก่ เงินกู้เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ เงินกู้เคหะสงเคราะห์ 
เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้ช่วยเหลือพนักงานประสบภัย
ธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ และเงินกู้ซื้อรถจักรยานยนต ์
และรถยนต์ 

สวัสดิการเหล่านี้ ธนาคารได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้แก่พนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงาน และระบบ
ออนไลน์ ‘Krungsri People’ เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้
รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

3.6 ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ทำางาน
กรุงศรีส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลยภาพในการใช้ชีวิตทำางาน
และชีวิตส่วนตัว และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสทำาความดี 
เพื่อสังคมผ่านโครงการอาสาสมัครต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคม 
การเป็นอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการบำาเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์อื่นๆ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในฐานะ
ที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศ ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้
กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลของทางการได้กำาหนดไว้
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำานักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคอย่างเสมอมา  เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ต่างๆ ของธนาคารให้มีความหลากหลายและคิดค่าบริการหรือ
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6.5 โครงการด้านสาธารณสุข และการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
ธนาคารได้ดำาเนินโครงการด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย อาทิ กิจกรรมบริจาค
โลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งได้ทำา
มาอย่างต่อเนื่องจนครบครั้งที่ 100 ในปี 2556 อีกทั้งยังให้การส่ง
เสริมด้านสาธารณสุขอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อ
ผู้พิการทางสายตา หรือโครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านมะเร็งเต้านม 
และอื่นๆ อีกมากมาย

6.6 โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ 
ธนาคารพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ประชาชน
ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ  ทั้งในรูปของเงิน
สนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนินการโดยอาสาสมัคร
พนักงานของธนาคาร โดยในปี 2556 ธนาคารได้บริจาคเงินผ่าน
สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนใน
ประเทศฟิลิปปินส์

6.7 การเผยแพร่นวัตกรรมจากกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมซึ่งได้จาก
การดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ใน
ฐานะสถาบันการเงินชั้นนำา ธนาคารมีองค์ความรู้มากมายที่จะ
สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่อง
เงินนี้ อาสาสมัครพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือได้
ร่วมกันสอนจากชุดข้อมูลความรู้ที่จัดเตรียมขึ้นโดยธนาคาร ให้กับ
นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาที่กำาลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงาน และ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ผ่านหลักสูตร 10 ชั่วโมงในรายวิชาต่างๆ 
ดังนี้
• ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
• ทำาอย่างไรให้ได้งาน ทำาอย่างไรให้ได้เงินเดือนขึ้น
• เป็นเถ้าแก่ง่ายนิดเดียว
• เก็บเงินให้พอเพียง ทำาเงินให้งอกงาม
• เอาตัวรอดในทุ่งดอกเบี้ย

นอกจากโครงการกรุงศรีรอบรู้เร่ืองเงินแล้ว ธนาคารยังได้พยายาม
สร้างจิตสำานึกในการแบ่งปันให้กับลูกค้าและประชาชนท่ัวไปอย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้จัดโครงการ Simple to Share ท่ีเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของเยาวชนจากโรงเรียน 38 แห่งในอำาเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนโดยท่ัวไปได้รับทราบ

	  

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น โดยในช่วงเวลาสองปีที่
ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีอาสาสมัครพนักงานกว่า 100 คน
ที่ได้ร่วมมอบความรู้พื้นฐานทางการเงินให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ 
กว่า 600 คน

6.2 โครงการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา 
การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญนี้และได้สร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2556 
กรุงศรีได้จัดสรรทุนการศึกษา 143 ทุน คอมพิวเตอร์ 600 ชุด และ
อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะที่จำาเป็น
6.3 โครงการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ธนาคารได้ดำาเนินการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประจำาชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านรายการ
โทรทัศน์ “จดหมายเหตุกรุงศรี”  นอกจากนั้น ยังได้ทำางานใกล้ชิด
กับกรมศิลปากรในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปะ

และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก จากการประกาศขององค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก ทั้งยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดของธนาคารอีกด้วย  โดย
โครงการในปี 2556 รวมถึง
• โครงการอนุรักษ์ธรรมาสน์เทศน์และบริจาคธรรมาสน์สวด 
 สังเค็ด วัดเชิงท่า 
• โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดขนอนเหนือ 
• โครงการจัดทำาป้ายโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 เสมือนจริง (87 ป้ายในวัด 14 แห่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

6.4 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้วยตระหนักในความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม กรุงศรีจึงได้ให้การ
สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การ
ปลูกป่า การสร้างฝาย จนกระทั่งการสนับสนุนการทำางานของเจ้า
หน้าที่พิทักษ์ป่า อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานธนาคารและบริษัท
ในเครือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารจัดร่วมกับองค์กรเพื่อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วย
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ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กรุงศรีกรุ๊ปมีผลการดำาเนินงานที ่
น่าพอใจ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวจากอุปสงค์ในประเทศ
ที่แผ่วลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์  
และความล่าช้าในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล 
สินเชื่อขยายตัวในอัตราร้อยละ 13.7 ในขณะที่กำาไรสุทธิอยู่ที่
จำานวน 11,985 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 943,502 ล้านบาท โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นจำานวน 113,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 จากปี
ก่อน ทั้งนี้ การเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่แข็งแกร่งในปี 2556 
ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของธนาคารใน
การกระจายความเสี่ยง และความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง ในปี 2556 สินเชื่อเพื่อรายย่อยเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก โดยสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย  สินเชื่อ
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตอย่างสมดุลที่ร้อยละ 
15.4 ขณะที่ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 และร้อยละ 9.1 
ตามลำาดับ

จากความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ในเดือน
มิถุนายน กรุงศรีกรุ๊ปได้ตั้งสำารองพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 2,552 
ล้านบาท เพ่ือรองรับวัฎจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลง ซ่ึงผลกระทบ
จากการตั้งสำารองพิเศษดังกล่าว กำาไรสุทธิของปี 2556 อยู่ที่
จำานวน 11,985 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบ
กับปี 2555

หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษในเดือนมิถุนายน 
กำาไรสุทธิอยู่ที่จำานวน 14,027 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 
จากปีก่อน ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญมาจากการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อันเป็นผลจากการเติบโตของ
เงินให้สินเชื่อ และการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบ
กับปี 2555 สะท้อนยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม 
ธุรกรรมบริหารความมั่งคั่งและกองทุนของกรุงศรีกรุ๊ป

ณ 31 ธันวาคม 2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินสำารองจำานวน 39,185 
ล้านบาท ทำาให้สำารองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
อยู่ที่จำานวน 14,767 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อเกณฑ์สำารองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 
160.5 และอัตราส่วนสำารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกรุงศรี
กรุ๊ปอยู่ที่ร้อยละ 145.1

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน (MD&A)

กำาไรต่อหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 1.95 บาทในปี 2556

เงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 หรือจำานวน 76,891 ล้านบาท 
จากสิ้นธันวาคม 2555 สะท้อนความต้องการอย่างต่อเนื่องของ
ลูกค้าในผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร “กรุงศรีมีแต่ได้” และ 
“ออมทรัพย์จัดให้” และความสำาเร็จของธนาคารในการระดม 
เงินฝากประจำาผ่าน “เงินฝากประจำา Step up 9 เดือน” เมื่อวันที ่
28 มีนาคม 2556 และ ”เงินฝากประจำา 15 เดือน” เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2556 อน่ึง ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “กรุงศรีมีแต่ได้” 
มียอดเงินฝากสูงกว่า 165,000 ล้านบาท ขณะที่เงินฝาก 
“ออมทรัพย์จัดให้” มีจำานวนบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 450,000 บัญช ี
จากปี 2555

ปี 2556 นับเป็นปีที่กรุงศรีกรุ๊ปได้เริ่มศักราชใหม่ของการเติบโต
และโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการมีผู้ถือหุ้นใหญ่เชิงกลยุทธ์รายใหม่
คือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด (The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. - BTMU) ด้วยการถือครองหุ้น 
จำานวนร้อยละ 72 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ผ่าน
กระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารโดยสมัครใจ 
(VTO) ในช่วงปลายปี 2556 ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จาก 
การผนวกพลังความเข้มแข็งของกรุงศรีกรุ๊ปที่มีความเป็นผู้นำา 
ด้านสินเชื่อ SME และสินเช่ือรายย่อย เข้ากับธนาคารแห่งโตเกียว 
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด ท่ีเช่ียวชาญด้านธุรกิจขนาดใหญ่และมี 
เครือข่ายครอบคลุมไปท่ัวโลก  

ภายหลังความสำาเร็จของกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ของธนาคารโดยสมัครใจ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ
สากล ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส  และ สแตนดาร์ด 
แอนด์ พัวส์ ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
จากระดับ Baa2  เป็น Baa1 และระดับ BBB- เป็น BBB+ 
ตามลำาดับ อีกทั้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทย ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ
ธนาคารจากระดับ AA- เป็น  AAA

สำาหรับปี 2557 สภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของประเทศ
ยังคงมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะยังมีความท้าทายในการ
ดำาเนินธุรกิจจากปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและจากการ
แข่งขัน อย่างไรก็ดี กรุงศรีกรุ๊ปคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจาก
ปี 2556 โดยปัจจัยขับเคลื่อนจากการส่งออกที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น กอรปกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศในช่วงครึ่งหลัง
ของปี ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการเติบโตของสินเชื่อในระดับ
ปานกลาง  ทั้งนี้ กรุงศรีกรุ๊ปตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อรวม
ที่ร้อยละ 9 สำาหรับปี 2557
 

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 71,381  64,640  6,741  10.4

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  26,442  24,687  1,755  7.1

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  44,939  39,953  4,986  12.5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 18,766  16,434  2,332  14.2

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 4,214  3,699  515  13.9

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,552  12,735  1,817  14.3

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 9,009  8,501  508  6.0

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น   33,614  30,798  2,816  9.1

กำาไรจากการดำาเนินงาน 34,886  30,391  4,495  14.8

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 18,959  11,385  7,574  66.5

ภาษีเงินได้ 3,942  4,337  (395 ) (9.1 )

กำาไรสุทธิ 11,985  14,669  (2,684 ) (18.3 )

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 1,040  759  281  37.0

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 13,025  15,428  (2,403 ) (15.6 )

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ    

ส่วนที่เป็นของธนาคาร 11,866  14,626  (2,760 ) (18.9 )

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 119  43  76  176.7

กำาไรสุทธิ 11,985  14,669  (2,684 ) (18.3 )

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนที่เป็นของธนาคาร 12,906  15,385  (2,479 ) (16.1 )

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 119  43  76  176.7

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 13,025  15,428  (2,403 ) (15.6 )

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.95  2.41  (0.46 )  (19.1 )
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สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำาคัญ

ในปี 2556 ความสำาเร็จที่สำาคัญสรุปได้ดังนี้

• การเติบโตของสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 คิดเป็นจำานวน 113,494 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 

• กำาไรสุทธิ
หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษจำานวน 2,552 
ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2556 กำาไรสุทธิของปี 2556 จะอยู่
ที่ 14,027 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกัน 
ปีก่อน ทั้งนี้ เมื่อรวมผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษ กำาไร
สุทธิสำาหรับปี 2556 อยู่ที่จำานวน 11,985 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับปี 2555 

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.37 แม้ต้องเผชิญภาวะการแข่งขัน
ระดมเงินฝากที่รุนแรง

• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
อยู่ที่ร้อยละ 49.1 ในปี 2556 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 50.3 ใน
ปี 2555 

• สัดส่วนเงินสำารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
อยู่ที่ระดับร้อยละ 145.1

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 

• การเติบโตของเงินฝาก
เพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 11.2 หรือเพ่ิมข้ึนจำานวน 76,891 ล้านบาท

• อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
อยู่ที่ร้อยละ 14.7 ภายใต้บริบทของสินเชื่อที่ขยายตัวสูงใน 
ปี 2556

ในปี 2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน  34,886 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 4,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 จาก
ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทั้งรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษจำานวน 2,552 
ล้านบาทในเดือนมิถุนายน กำาไรสุทธิจะอยู่ที่ 14,027 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 4.4 จากปี 2555 ทั้งนี้เมื่อรวมผลกระทบจาก
การตั้งสำารองพิเศษ กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2556 อยู่ที่จำานวน 11,985 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับปี 2555

2555 2556

พันล้านบาท

34.89

11.99

30.39

14.67

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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2555 2556

 MTA 

1.61

1.80

0.29

3.70

1.65

2.11

0.45

4.21

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ       

 ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,564  1,542  22  1.4

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 633  800  (167 ) (20.9 )

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 112  177  (65 ) (36.7 )

หนี้สูญรับคืน 3,879  3,178  701  22.1

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น 2,822  2,804  18  0.6

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 9,010  8,501  509  6.0

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจำานวน 509 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้หนี้สูญรับคืนจำานวน 701 ล้านบาท โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของรายได้หนี้สูญรับคืน จากการบันทึกรายได้
หนี้สูญรับคืนของ Dubai World Group Finance จำานวน 550 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2556

เมื่อเทียบกับปี 2555 รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิ
เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 1,817 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 สะท้อน
ยุทธศาสตร์การสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม ธุรกรรมบริหาร
ความมั่งคั่งและกองทุนอย่างต่อเนื่องของกรุงศรีกรุ๊ป ทั้งนี้ รายได้
ค่าธรรมเนียมบริหารความมั่งคั่งและกองทุน และค่าธรรมเนียม
ธุรกิจหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 64.4 ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินทรัพย์ภายใต้

การบริหารจัดการ และภาวะตลาดทุน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2556 ในขณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน 
สูงถึงร้อยละ 17.3 ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย
ประกัน และค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 และ
ร้อยละ 15.5 ตามลำาดับ ขณะท่ีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 ผันแปรตามการเติบโตของรายได้ค่า
ธรรมเนียมธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกรรมบริหารเงินทุนและกองทุน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

การรับรอง รับอาวัล และคำ้าประกัน 505  518  (13 ) (2.5 )

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น 18,261  15,916  2,345  14.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 18,766  16,434  2,332  14.2

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 4,214  3,699  515  13.9

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,552  12,735  1,817  14.3

2555 2556
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ผลประกอบการ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย    

เงินให้สินเชื่อ 46,751  42,563  4,188  9.8

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,709  2,481  228  9.2

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน 19,561  16,895  2,666  15.8

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 157  206  (49 ) (23.8 )

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,203  2,495  (292 ) (11.7 )

รวมรายได้ดอกเบี้ย 71,381  64,640  6,741  10.4

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

เงินรับฝาก 15,701  13,450  2,251  16.7

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,469  1,183  286  24.2

เงินกู้ยืม 5,583  6,767  (1,184 ) (17.5 )

เงินนำาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ    

  สถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3,665  3,206  459  14.3

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 5  69  (64 ) (92.8 )

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอื่น 19  12  7  58.3

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26,442  24,687  1,755  7.1 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 44,939  39,953  4,986  12.5 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.37%  4.33%  

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ 6.93%  7.01%  

ต้นทุนทางการเงิน 2.82%  2.94%  
 

สำาหรับปี 2556 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของกรุงศรีกรุ๊ปอยู่ที่  44,939 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 4,986 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 เมื่อ
เทียบกับปี 2555  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเงินให้สินเชื่อ กอปรกับ
ต้นทุนทางการเงินปรับดีขึ้น 

ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
สุทธิในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 4.37 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 4.4 สำาหรับทั้งปี ทั้งนี้ สะท้อน
ความสามารถในการบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคาร 
ภายใต้สภาพแวดล้อมการระดมเงินฝากที่รุนแรง 
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปี 2556
 

7.01%

4.33% 4.37%

2.94% 2.82%

2555 2556

)MIN( 

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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ฐานะการเงินของธนาคาร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์      

เงินสด 28,216  25,079  3,137  12.5

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 87,027  79,390  7,637  9.6

เงินลงทุนสุทธิ 73,274  78,302  (5,028 ) (6.4 )

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,059  947  112  11.8

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 988,014  869,382  118,632  13.6

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,648  2,257  391  17.3

รายได้รอตัดบัญชี (44,511 ) (39,374 ) (5,137 ) (13.0 )

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37,466 ) (30,306 ) (7,160 ) (23.6 )

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (1,520 ) (723 ) (797 ) (110.2 )

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,865  9,452  (2,587 ) (27.4 )

สินทรัพย์อื่น 75,976  77,560  (1,584 ) (2.0 )

รวมสินทรัพย์ 1,179,582  1,071,966  107,616  10.0

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       

เงินรับฝาก 764,050  687,159  76,891  11.2 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 55,497  48,821  6,676  13.7 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 174,605  154,629  19,976  12.9 

หนี้สินอื่น  63,782  67,870  (4,088 ) (6.0 )

รวมหนี้สิน 1,057,934  958,479  99,455  10.4 

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้ว 60,741  60,741  0  0.0 

กำาไรสะสม 40,253  32,796  7,457  22.7 

ส่วนของเจ้าของ อื่นๆ 20,654  19,950  704  3.5 

รวมส่วนของเจ้าของ 121,648  113,487  8,161   7.2 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,179,582  1,071,966  107,616  10.0 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.03  18.68  1.35  7.2

ภายใต้นโยบายการดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
กรุงศรีกรุ๊ปได้ตั้งสำารองพิเศษเพิ่มขึ้น เป็นจำานวน 2,552 ล้านบาท 
ในเดือนมิถุนายน เพื่อรองรับวัฎจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลง ซึ่ง
ผลกระทบจากการตั้งสำารองพิเศษดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในปี 2556 อยู่ที่จำานวน 18,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำานวน 7,574 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.5 จากสิ้นปี 2555

ทั้งนี้ หากไม่รวมการตั้งสำารองพิเศษในเดือนมิถุนายน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจะอยู่ที่ 16,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 จากปี 
2555 สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อในปี 2556 รวมถึง
รายได้ที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อธุรกิจหนึ่งราย

จำานวน 517 ล้านบาท เน่ืองจากมีการต้ังสำารองด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังก่อนหน้านี้ และการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ของลูกค้าธุรกิจของบริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจลีสซิ่งภายใต้
กรุงศรีกรุ๊ป และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินสำารองจำานวน 39,185 
ล้านบาท ทำาให้สำารองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
อยู่ที่จำานวน 14,767 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อเกณฑ์สำารองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 
160.5 และอัตราส่วนสำารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
กรุงศรีกรุ๊ปอยู่ที่ร้อยละ 145.1

ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 1,166 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.6 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสำารองภาระ
ผูกพัน จำานวน 961 ล้านบาท และเงินสำารองด้อยค่าของสินทรัพย์
อื่นจำานวน 627 ล้านบาท ถูกสุทธิด้วยรายการพิเศษจากการกลับ
รายการเงินสำารองของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้มีการโอนไป
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จำานวน 1,074 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2/2556

ณ สิ้นปี 2556  จำานวนสาขาในประเทศของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 
610 สาขา และมีจำานวนตู้เอทีเอ็ม และเครื่องรับชำาระบัตรเครดิต/
เดบิต เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 4,730 และ 28,117 เครื่อง ตามลำาดับ

สำาหรับปี 2556 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของกรุงศรีกรุ๊ปอยู่ที่
ร้อยละ 49.1 ปรับดีขึ้นจากร้อยละ 50.3 ในปี 2555

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการด้อยค่า

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ (27 ) 41  (68 ) (165.9 )

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 17,407   10,355  7,052  68.1

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  1,579  989  590  59.7

รวมหนี้สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 18,959  11,385  7,574  66.5

   และขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 15,156  13,966  1,190  8.5 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 5,809  5,514  295  5.4 

ค่าภาษีอากร 2,221  2,057  164  8.0 

ค่าตอบแทนกรรมการ 35  34  1  2.9 

ค่าใช้จ่ายอื่น 10,393  9,227  1,166  12.6 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น 33,614  30,798  2,816  9.1

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 2,816 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.1 สอดคล้องกับปริมาณของธุรกิจและรายได้
ที่เพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจำานวน 
1,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของจำานวนพนักงานและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
ประจำาปี ณ สิ้นปี 2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีพนักงานทั้งสิ้น 19,471 คน 
เพิ่มขึ้นจำานวน 1,181 คน หรือร้อยละ 6.5 จากปี 2555

การเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงาน สะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ของธุรกิจธนาคาร และความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า
โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้จำานวน
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ลูกค้าใช้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2.8 
ผลิตภัณฑ์ในปี 2555 เป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 
และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Net Promoter Score) 
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50 คะแนนในเดือนพฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
จำานวน 295 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายทาง
ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
ธนาคารได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 452 
เครื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการและอำานวยความสะดวก
แก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการทำาธุรกรรมทางการเงินและ
การชำาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องเอทีเอ็มและ
ออนไลน์ของธนาคารเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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กอปรกับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของกรุงศรีกรุ๊ป 
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด) ในธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม

ในขณะที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.9 ในปี 2556 โดยเป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อที่ร้อยละ 
13.5 ในไตรมาส 4/2556 จากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลให้ความ
ต้องการสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และสินเชื่อเพื่อการ
ค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับกลยุทธ์ของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร 
(Total Financial Solutions) 

ในปี 2556 สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.1 เทียบกับปี 2555 โดยเป็นการเติบโตที่ครอบคลุม 
ทั้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง (SME-Medium) กลุ่มวิสาหกิจ 

ขนาดเล็ก (SME-Small) และ กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (SME-Retail) 
โดยสินเชื่อของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด

โดยสรุป ปี 2556 นับเป็นอีกปีหน่ึงท่ีกรุงศรีกรุ๊ปมีผลการดำาเนินงาน 
ท่ีแข็งแกร่ง  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวจากอุปสงค์ในประเทศ 
ที่แผ่วลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์  
และความล่าช้าในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

สำาหรับปี 2557 สภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของประเทศยังคง
มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะยังมีความท้าทายในการประกอบ
ธุรกิจจากปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและจากการแข่งขัน 
อย่างไรก็ดี กรุงศรีกรุ๊ป คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจากปี 2556 
โดยปัจจัยขับเคลื่อนจากการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น กอรปกับ
การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะส่งผล 
ต่อทิศทางการเติบโตของสินเช่ือในระดับปานกลาง ท้ังน้ี กรุงศรีกรุ๊ป 
ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 9 สำาหรับปี 2557

 สินเชื่อเช่าซื้อ 24% สินเชื่อเช่าซื้อ 25%
 สินเชื่อเคหะ 13% สินเชื่อเคหะ 13%
 บัตรเครดิตและ  บัตรเครดิตและ
    สินเชื่อส่วนบุคคล 12%     สินเชื่อส่วนบุคคล 12%

สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย: ล้านบาท

  2556  2555  เปล่ียนแปลง 

 งบการเงินรวม เงินให้สินเช่ือและ สำารองตามเกณฑ์ เงินให้สินเช่ือและ สำารองตามเกณฑ์ เงินให้สินเช่ือและ สำารองตามเกณฑ์

  ดอกเบ้ียค้างรับ ธปท. ดอกเบ้ียค้างรับ ธปท. ดอกเบ้ียค้างรับ ธปท.

จัดชั้นปกติ  883,380   5,713   786,545   7,205  96,835  (1,492 )

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  35,748   3,664   24,414   1,651  11,334  2,013

จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน  9,207   4,419   7,057   3,337  2,150  1,082

จัดชั้นสงสัย  11,014   5,706   5,207   2,142  5,807  3,564

จัดชั้นสงสัยจะสูญ  6,801   3,197   9,042   3,685  (2,241 ) (488 )

รวม  946,150   22,699   832,265   18,020  113,885  4,679

สำารองส่วนเกิน   14,767    12,286    2,481

รวม   946,150   37,466   832,265   30,306  113,885  7,160
 

สินเชื่อแยกตามธุรกิจเงินให้สินเชื่อ

สินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate)  243,593    211,914    31,679   14.9 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  232,251    212,834    19,417   9.1 

สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail) 467,658    405,260   62,398   15.4 

 - สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchases)  232,472    202,089    30,383   15.0 

 - สินเชื่อเคหะ (Housing) 120,571    103,080   17,491    17.0 

 - บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล        

    (Credit card and personal loans)  114,615    100,091    14,524   14.5 

รวม*  943,502   830,008  113,494  13.7 

*เงินให้สินเชื่อสุทธิด้วยรายได้รอตัดบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่จำานวน 
1,179,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 107,616 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 10.0 จาก ณ ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินให ้
สินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสุทธิจำานวน 113,494 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 13.7 และการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินจำานวน 7,637 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 ในขณะที่
เงินลงทุนลดลงจำานวน 5,028 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 เป็น 
ผลจากการลดลงของการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล

เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 หนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ10.4 หรือ
จำานวน 99,455 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเงินรับฝากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 หรือจำานวน 76,891 ล้านบาท สะท้อนความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ของธนาคาร “กรุงศรีมีแต่ได้” และ “ออมทรัพย์จัดให้” รวมทั้ง
ความสำาเร็จของธนาคารในผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำา Step up 

9 เดือน” ที่นำาเสนอเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และ “เงินฝาก
ประจำา 15 เดือน” ที่นำาเสนอเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หนี้สิน
และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 หรือจำานวน 19,976 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ ขณะที่ตั๋วแลกเงินลดลงอย่างต่อ
เนื่องจากสิ้นปี 2555

ส่วนของเจ้าของอยู่ที่จำานวน 121,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 
8,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2555 
ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ของธนาคารจำานวน 11,985 ล้านบาท ในปี 2556 สุทธิด้วย
เงินปันผลจ่ายจำานวน 4,859 ล้านบาท 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.2 มาอยู่ที่ 20.03 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 18.68 บาท ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2555

ในปี 2556  เงินให้สินเชื่อรวมมีจำานวน 943,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำานวน 113,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 จากปีก่อน ทั้งนี้ 
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่แข็งแกร่งในปี 2556 ครอบคลุมใน
ทุกกลุ่มธุรกิจ สะท้อนยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงในการ
ดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ในปี 2556 สินเชื่อเพื่อรายย่อย เป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก โดยสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย  สินเชื่อ 
บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลเติบโตอย่างสมดุลท่ีร้อยละ 15.4 
ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 และ ร้อยละ 9.1 ตามลำาดับ

สำาหรับสินเชื่อเพื่อรายย่อย  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 จากปี 2555  โดยเป็นอัตราการเติบโตของสินเชื่อในช่วง
ครึ่งแรกของปีอยู่ที่ร้อยละ 13.5 จากการส่งมอบรถยนต์ภายใต้
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในปี 2556 ซึ่งการ
ขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในระดับสูง ได้รับการสนับสนุน
จากความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่ง และการปรับ
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ปตั้งแต่ต้นปี 2556 ด้วยการ
ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาและเจาะกลุ่ม
ลูกค้าที่มีระดับรายได้สูงขึ้น

สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 
14.5 ในปี 2556 โดยเฉพาะจากการเติบโตของสินเชื่อที่สูงถึง
ร้อยละ 8.5 ในไตรมาส 4/2556 ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน
ไตรมาส 4/2556 มาจากปัจจัยสนับสนุนฤดูกาลจับจ่ายใช้สอย 
รวมถึง การซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อ 
การเลี้ยงชีพ (RMF) และการชำาระเบี้ยประกันชีวิตในช่วงสิ้นป ี

50%

24%

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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โครงสร้างเงินทุน

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 19,470  18,646  824  4.4 

ออมทรัพย์ 383,471  350,814  32,657  9.3 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 361,109  317,699  43,410  13.7 

   ไม่ถึงหกเดือน 133,061  147,053  (13,992 ) (9.5 ) 

   6 เดือน ไม่ถึงหนึ่งปี 127,010  120,927  6,083  5.0 

  หนึ่งปีขึ้นไป 101,038  49,719  51,319  103.2 

รวมเงินรับฝาก 764,050  687,159  76,891  11.2 

ตั๋วแลกเงิน 38,649  48,523  (9,874 ) (20.3 ) 

หุ้นกู้ 101,053  71,170  29,883  42.0 

เงินทุนรวม 903,752  806,852  96,900  12.0 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินทุนโดยรวมของธนาคาร
ประกอบด้วยเงินรับฝาก ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจำานวน 
96,900 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากเดือนธันวาคม 2555

เงินรับฝากมีจำานวนทั้งสิ้น 764,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 
76,891 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 จากเดือนธันวาคม 2555 
สะท้อนความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ ์
เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร “กรุงศรีมีแต่ได้” และ 
“ออมทรัพย์จัดให้” รวมทั้งความสำาเร็จของธนาคารในผลิตภัณฑ ์
“เงินฝากประจำา Step up 9 เดือน” ที่นำาเสนอเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2556 และ “เงินฝากประจำา 15 เดือน” ที่นำาเสนอเมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2556 อนึ่ง ผลิตภัณฑ์เงินฝาก “กรุงศรีมีแต่ได้” 
มียอดเงินฝากสูงกว่า 165,000 ล้านบาท ขณะที่ “ออมทรัพย์
จัดให้” มีจำานวนบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่า 450,000 บัญชี 
จากสิ้นเดือนธันวาคม 2555 

สัดส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามต่อสัดส่วนเงินรับฝากทั้งหมดปรับลดลงเล็กน้อยและอยู่ที่
ระดับร้อยละ 52.7 เทียบกับร้อยละ 53.8 จากสิ้นเดือน
ธันวาคม 2555

ตั๋วแลกเงินมีจำานวนทั้งสิ้น 38,649 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นเดือน
ธันวาคม 2555 เป็นจำานวน 9,874 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 หุ้นกู้มีจำานวนท้ังส้ิน 101,053 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำานวน 29,883 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42 จากสิ้นเดือน
ธันวาคม 2555 สะท้อนนโยบายการจัดสรรเงินทุนของธนาคาร 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างสินเชื่อ (Matched funding 
discipline)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 123 
ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงิน และ
หุ้นกู้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 104 จากร้อยละ 103 
ณ สิ้นปี 2555

  2555 2556
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 121% 123%
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก + ตั๋วแลกเงิน + หุ้นกู้ 103% 104%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ  13,308    11,835   1,473  12.4

สินเชื่อด้อยคุณภาพ  27,014  21,292   5,722  26.9

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสร้างหนี้   39,185    31,127   8,058  25.9

สัดส่วนเงินสำารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 145.1%  146.2%  (1.1% ) (0.8 )

สำารองตามเกณฑ์ ธปท.  24,418    18,841   5,577  29.6

สัดส่วนเงินสำารองที่กันต่อสำารองตามเกณฑ์ ธปท. 160.5%  165.2%  (4.7% ) (2.8 )
 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่จำานวน 27,014 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากลูกค้าธุรกิจ

ของบริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจลีสซิ่งของกรุงศรีกรุ๊ป อัตราส่วน
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ทั้งนี้ ในปี 
2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพให้กับนิติบุคคล
ภายนอกเป็นจำานวน 4,200 ล้านบาท

กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินสำารองจำานวน 39,185 ล้านบาท ทำาให้สำารอง
ส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่จำานวน 
14,767 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเกณฑ์
สำารองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 160.5 และ
อัตราส่วนสำารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกรุงศรีกรุ๊ปอยู่ที่
ร้อยละ 145.1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณสิ้นปี 2556 กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล ราคา
ตามบัญชีจำานวน 50,411 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การบริหารและดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ
ดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องและการบริหารสถาพคล่องระหว่างวัน  
นอกจากนี้ กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ภาคเอกชนจำานวน 
22,863 ล้านบาท
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อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันได้แก่ 1. มูดี้ส์ อินเวสเตอร์  เซอร์วิส 
2. สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์  3. ฟิทช์ เรทติ้งส์ และ  4. ทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฎตามตาราง

1. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 

อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝาก 

ระยะยาว Baa1

ระยะสั้น Prime-2

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ 

ระยะยาว - หุ้นกู้ Baa1

แนวโน้มของเงินฝากและตราสารหนี้ มีเสถียรภาพ

ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BFSR) D+

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ

2. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์

สกุลเงินบาท 

ระยะยาว BBB+

ระยะสั้น A-2

สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ระยะยาว - หุ้นกู้ BBB+

ระยะสั้น A-2

ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) bb+

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ

3. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล ฟิทช์ เรทติ้งส์ 

อันดับความน่าเชื่อถือสากล 

ระยะยาว  BBB, เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นบวก

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB-

ระยะสั้น  F3

Viability Rating bbb

สนับสนุน 3

ฐานอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน BB+

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ

อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ 

ระยะยาว  - หุ้นกู้ AA- (tha), เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นบวก

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ A+ (tha)

ระยะสั้น  F1+ (tha)

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ

4. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ทริสเรทติ้ง 

อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ 

อันดับเครดิตองค์กร AAA 

อันดับเครดิตตราสารหนี้ AA+ 

แนวโน้ม มีเสถียรภาพ

ภาระผูกพัน

 
งบการเงินรวม

   เปลี่ยนแปลง

  2556 2555 ล้านบาท ร้อยละ 

การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 1,315  1,067  248   23.2 

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 1,559  1,548  11  0.7 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 9,335  8,043  1,292   16.1 

ภาระผูกพันอื่น 102,337  94,727  7,610   8.0 

รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น 114,546  105,385  9,161  8.7

ภาระผูกพันกรุงศรีกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 114,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 9,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 เมื่อ
เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่นและเล็ตเตอร์ออฟเครดิตจำานวน 
7,610 ล้านบาท และ 1,292 ล้านบาท ตามลำาดับ

เงินกองทุนตามกฎหมาย

ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ภายใต้เกณฑ์ Basel III ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา เงินกองทุนของธนาคารอยู่ที่จำานวน 122,325 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 14.7 
ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 
พันล้านบาท

 2555 2556
   Basel II Basel III

เงินกองทุนชั้นที่ 1 81.75  84.73

เงินกองทุนชั้นที่ 2 44.80  37.60

รวมเงินกองทุน 126.55  122.33

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร

ภายหลังจากที่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด (BTMU)  ได้เสร็จสิ้นกระบวนการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ VTO) และ BTMU ได้ถือครองหุ้นจำานวนร้อยละ 72 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร  
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส  และ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ได้ปรับเพิ่มอันดับความ
น่าเชื่อถือของธนาคารจากระดับ Baa2  เป็น Baa1 และระดับ BBB- เป็น BBB+ ตามลำาดับ อีกทั้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของประเทศไทย ทริสเรตติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารจากระดับ AA- เป็น  AAA 

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย  รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี  ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยธนาคารเลือกใช้นโยบาย 
การบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา  รวมทั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีอิสระ งบการเงินดังกล่าวจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่แท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
ธนาคาร และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระรวม 3 คน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว 

คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

  นายโนริอากิ โกโตะ          นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน
             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            กรรมการ
 

เป้าหมายปี 2557
 

 งบการเงินรวม ปี 2555 ปี 2556 เป้าหมาย ปี 2556 เป้าหมาย ปี 2557

การเติบโตของสินเชื่อสุทธิ (พันล้านบาท) +110.5 +113.5 12%+  ~9%

  +15.4% +13.7%

สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อหนี้ทั้งหมด 2.39% 2.67% ~ 2.5%  ~2.5%

เงินฝากต้นทุนตำ่า (ออมทรัพย์+กระแสรายวัน) 54% 53% ~50%  ~ 50%

สัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อรวม 49% 50% 50%  n.d.

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 121% 123% n.d.  n.d.

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก+หุ้นกู้+ตั๋วแลกเงิน 103% 104% 95-96%  100%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.33% 4.37% 4.4%  ~4.2%

การเติบโตของค่าธรรมเนียมและบริการ 18.8% 14.2% 15%  12%+

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 50.33% 49.07% <48%  <49%

สัดส่วนการตั้งสำารองต่อสินเชื่อรวม 137 bps 200 bps* 130 bps  ~160 bps

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 146% 145% 150%  ~150%

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ส่วนของธนาคาร) 16.9% 14.7% n.d.  n.d.

*   รวมการตั้งสำารองพิเศษ จำานวน 2,552 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556
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เรียน ผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพรรณทิพา  หาญนรเศรษฐ์ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานตรวจสอบทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วย 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินการได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และประจำาปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย โดยประชุม
พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารในสายบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระ ความร่วมมือจากธนาคาร และประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือทุจริตที่มีนัยสำาคัญ

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
อนุมัติการทบทวนกฎบัตรและนโยบายการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม รวมทั้งอนุมัติ
แผนงานตรวจสอบประจำาปีซึ่งเน้นการตรวจสอบตามความเสี่ยงตลอดจนการปรับปรุงแผนงานตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ ได้สอบทานและ
ติดตามผลการตรวจสอบภายในและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร 

นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายงานการตรวจสอบพิเศษประจำาปี 2555 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
และการประเมินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกต่างจากปกติ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ด้านการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบผลการประเมินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
และแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมทั้งแผนฉุกเฉินด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Plan: DRP) ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Self-Evaluation 
Tool for Countering Bribery) ของธนาคารก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และของบริษัทย่อยบางบริษัทที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

3. การบริหารความเสี่ยง
พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ประเมิน ติดตาม 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสรุปความเสียหายด้านปฏิบัติการ สาเหตุ และแนวทางป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต รวมถึง พิจารณารายงานจากฝ่ายสอบทานสินเชื่อ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปลี่ยนโครงสร้างเป็น ฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อ กลุ่มงานตรวจสอบ) เกี่ยวกับผลการสอบทานและการติดตาม
การแก้ไขของฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการสอบทาน และการดำาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้กระบวนการให้สินเชื่อของธนาคารมีความเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การกำากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาล
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบและข้อกำาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาผลการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากรายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
และผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ครอบคลุมข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรับทราบผลการดำาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มี
การดำาเนินการอย่างสมเหตุสมผลเช่นเดียวกับรายการทางการค้าปกติทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสโดยถือหลัก
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 
ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้มีอำานาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้สอบบัญชี
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับธนาคาร 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ ทั้งไม่ได้เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารได้จัดทำารายงานทางการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ทำาให้เชื่อมั่นว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ 
ถูกต้องเชื่อถือได้และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ธนาคารดำาเนินงานภายใต้นโยบายแนวทางสำาหรับมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น มีการกำากับดูแล การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 
 เพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 ท่าน มี นายการุณ กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ 
เป็นประธานกรรมการ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  กรรมการอิสระและนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา และนโยบายการกำาหนด
อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการ
ที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง การดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจสำาคัญ
ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของธนาคารในปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการควบคุมดูแลนโยบาย กลยุทธ์ในด้านการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน รวมทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เป็นส่วนสำาคัญในการสนับสนุนให้การควบรวม
ธุรกิจกับกลุ่ม BTMU สำาเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหารชาว
ต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ทั้งในตำาแหน่งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการพิจารณารับโอนผู้บริหาร
ชาวต่างประเทศจากกลุ่ม GE เข้าเป็นพนักงานธนาคาร นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การบริหารจัดการและกรอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจในเครือกรุงศรีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในงานด้านการสรรหาผู้บริหารเพื่อบรรจุในตำาแหน่งที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก/
สรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยสนับสนุนการใช้แผนสืบทอดตำาแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นหลักเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารภายในองค์กรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

สำาหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น ได้พิจารณาโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน  ผลประกอบการ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในระดับที่แข่งขัน
กับตลาดได้     

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กลุ่มกรุงศรีอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งให้แนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต โดยยึดมั่นในการทำางานอย่าง
มีหลักการและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกคน   

 

              นายการุณ  กิตติสถาพร
                        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
 
        
   
            
 นายโนริอากิ โกโตะ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน   
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 
  764,049,887    687,159,328    768,390,228    692,994,007 
  
 55,496,687    48,821,459    56,703,612    48,366,000 
  2,545,378    2,776,041    2,545,378    2,776,041 
  13,104,938    13,592,478    13,104,938    13,592,478 
  5,139,845    3,508,210    5,139,845    3,508,210 
  174,604,804    154,628,639    107,336,654    103,738,778 
  879,171    682,147    879,171    682,147 
  6,422,076    7,334,404    4,108,822    5,175,737 
  2,602,640    2,505,437    1,824,126    1,617,322 
  27,367    5,694,321    27,367    5,694,321 
  33,061,202    31,776,917    13,972,311    13,064,908 
  1,057,933,995    958,479,381    974,032,452    891,209,949 
      
      
      
      
   75,741,437       75,741,437   
      
     70,893,928       70,893,928 
      

 60,741,437     60,741,437     60,741,437     60,741,437 
   13,802,216     13,802,216     13,802,216     13,802,216 
   6,572,436     5,983,000     6,531,881     5,985,325 
      
      
   2,042,700     1,641,500     2,042,700     1,641,500 
   38,210,268     31,154,242     16,268,614     13,086,308 
   121,369,057     113,322,395     99,386,848     95,256,786 
   278,899     163,719   -  -
   121,647,956     113,486,114     99,386,848     95,256,786 
   1,179,581,951  1,071,965,495  1,073,419,300  986,466,735 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก (หมายเหตุข้อ 8.14)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (หมายเหตุข้อ 8.15)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ (หมายเหตุข้อ 8.3)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (หมายเหตุข้อ 8.16)
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน (หมายเหตุข้อ 8.17)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 8.18)
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น (หมายเหตุข้อ 8.20)
  รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ 
ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุข้อ 8.21) 
  ทุนจดทะเบียน 
   หุ้นสามัญ  7,574,143,747 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
   หุ้นสามัญ  7,089,392,755 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 
   หุ้นสามัญ 6,074,143,747 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
กำาไรสะสม 
  จัดสรรแล้ว 
   ทุนสำารองตามกฎหมาย 
  ยังไม่ได้จัดสรร 
  รวมส่วนของธนาคาร 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 
  รวมส่วนของเจ้าของ 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556        

รายงานทางการเงินและงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 
 28,216,333    25,078,920    28,167,503     25,060,003 
   
 87,027,241    79,389,674    84,980,814     78,155,680
  13,104,938    13,592,478    13,104,938     13,592,478 
  4,879,633    3,414,492    4,879,633     3,414,492 
  73,274,123    78,302,398    73,240,687     77,829,013  
 
 1,058,908     946,637     29,831,169     32,482,962  

   988,013,869     869,382,125     822,204,678     733,870,285 
   2,647,891     2,256,924     1,741,605     1,417,982 
   990,661,760     871,639,049     823,946,283     735,288,267 
  (44,511,467 ) (39,374,222 ) (74,674 ) (38,868 )
  (37,465,593 ) (30,305,602 ) (19,919,182 ) (19,409,266 )

 (1,520,460 ) (723,410 ) (659,124 ) (17,364 )
   907,164,240     801,235,815     803,293,303     715,822,769 
   879,171     682,147     879,171     682,147 
   6,864,672     9,451,647     3,022,568     4,704,803 
   20,138,759     18,299,724     18,533,326     16,893,475 

   14,861,026     15,435,423     3,128,757     3,068,498 
   6,982,036     6,060,689     2,277,318     2,637,131 
   1,621,205     7,777,647     1,621,205     7,777,647 
   13,509,666     12,297,804     6,458,908     4,345,637
 1,179,581,951  1,071,965,495  1,073,419,300  986,466,735

สินทรัพย์

เงินสด 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (หมายเหตุข้อ 8.2) 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (หมายเหตุข้อ 8.3) 
เงินลงทุนสุทธิ (หมายเหตุข้อ 8.4) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
 (หมายเหตุข้อ 8.5) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
 (หมายเหตุข้อ 8.6) 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 
 หัก รายได้รอตัดบัญชี 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุข้อ 8.7) 
 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    (หมายเหตุข้อ 8.8) 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (หมายเหตุข้อ 8.9) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (หมายเหตุข้อ 8.10) 
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
 (หมายเหตุข้อ 8.11) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 8.12) 
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ (หมายเหตุข้อ 8.13) 
รวมสินทรัพย์ 

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบแสดงฐานะการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 

  11,866,654    14,625,331    8,022,772    6,496,307 
  118,856    43,308  -  -
  11,985,510    14,668,639    8,022,772    6,496,307 
      
  12,906,217    15,385,032    8,989,377    7,260,884 
  118,856    43,308   -  -
  13,025,073    15,428,340    8,989,377    7,260,884 
      
  1.95    2.41    1.32    1.07 
  6,074,143,747    6,074,143,747    6,074,143,747    6,074,143,747 

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ 
 ส่วนที่เป็นของธนาคาร 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 
 
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม 
 ส่วนที่เป็นของธนาคาร 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 
 
กำาไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร 
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  บาท
 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
 
        
        
        
        
 นายโนริอากิ โกโตะ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน   
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

รายงานทางการเงินและงบการเงิน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 
  71,381,405    64,639,507    46,550,790    43,482,807 
  26,442,276    24,686,848    24,266,806    23,214,975 
   44,939,129     39,952,659     22,283,984     20,267,832  
  18,766,093    16,433,510    7,883,530    7,233,900 
  4,214,561    3,698,528    1,851,342    1,518,129 
  14,551,532    12,734,982    6,032,188    5,715,771 
  
 1,563,611    1,541,505    1,513,832    1,509,395 
  633,036    800,330    55,783    801,803 
  112,302    177,223  -  -
  550,897    504,141    1,452,472    1,764,978 
  3,879,040    3,178,033    638,382    185,963 
  1,243,622    785,522    1,120,934    442,834 
  1,027,325    1,513,894    406,299    527,445 
  68,500,494    61,188,289    33,503,874    31,216,021 

  15,156,040    13,965,449    9,827,885    9,280,154 
  35,375    34,373    31,903    31,903 
  5,809,177    5,514,363    4,266,001    4,013,111 
  2,220,629    2,057,318    1,593,917    1,470,865 

 (1,073,610 ) -  (1,056,070 ) -
  961,380   (49,089 )  961,380   (49,089 )
  10,505,026    9,275,536    3,875,714    3,924,091 
   33,614,017     30,797,950     19,500,730     18,671,035 

  18,958,656     11,384,755    3,964,886    4,475,012  
  15,927,821    19,005,584    10,038,258    8,069,974 
  3,942,311    4,336,945    2,015,486    1,573,667 
  11,985,510  14,668,639  8,022,772  6,496,307 

      
  2,284,549  -   2,249,418  - 
 (1,306,165 )   861,814  (1,325,655 )   860,863 

  321,039    75,459    284,493    83,470   
  
 (259,860 ) (177,572 ) (241,651 ) (179,756 )
   1,039,563     759,701     966,605     764,577 
  13,025,073  15,428,340  8,989,377   7,260,884 

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุข้อ 8.29) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (หมายเหตุข้อ 8.30) 
 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (หมายเหตุข้อ 8.31)
กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
 ต่างประเทศ (หมายเหตุข้อ 8.32) 
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 8.33) 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
รายได้จากเงินปันผล 
หนี้สูญรับคืน 
กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น ๆ 
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
 ค่าภาษีอากร 
 ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
  ที่ได้โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ (โอนกลับ) 
 ประมาณการหน้ีสินสำาหรับรายการภาระผูกพัน (โอนกลับ)
 อื่น ๆ 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
 (หมายเหตุข้อ 8.34) 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุข้อ 8.35) 
กำาไรสุทธิ 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น
 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์  
  ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน)
  เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุข้อ 8.36) 
   รวมกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 
กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานทางการเงินและงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ กำาไรสะสม รวม

 และชำาระแล้ว มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร  

   จากการ (ตำ่ากว่าทุน) สำารองตาม

   ตีราคา จากการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย   

   ทรัพย์สิน มูลค่าเงินลงทุน

 60,741,437    13,802,216    5,252,637    254,179    1,316,500    11,184,540    92,551,509 

 -  -   (214,127 ) -  -   214,127    -     

 -  -  -  -  -   (4,555,607 )  (4,555,607 )

 -  -  -  -   325,000    (325,000 )  -     

 -  -  -   692,636    -        6,568,248    7,260,884 

 60,741,437    13,802,216    5,038,510    946,815    1,641,500    13,086,308    95,256,786 

 60,741,437    13,802,216    5,038,510    946,815    1,641,500    13,086,308    95,256,786 

 -  -   (192,454 ) -  -  192,454   -

 -  -  -  -  -   (4,859,315 )  (4,859,315 )

 -  -  -  -   401,200    (401,200 ) -

 -  -   1,799,534    (1,060,524 ) -   8,250,367    8,989,377 

 60,741,437    13,802,216    6,645,590    (113,709 )  2,042,700    16,268,614    99,386,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ

 ตีราคาสินทรัพย์

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุข้อ  8.21.3)

สำารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ

 ตีราคาสินทรัพย์

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุข้อ  8.21.3)

สำารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

    ส่วนของธนาคาร    ส่วนได้เสียที่

 ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ กำาไรสะสม รวม ไม่มีอำานาจ รวม

 และชำาระแล้ว มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของ ควบคุม  

   จากการ (ตำ่ากว่าทุน) สำารองตาม  ธนาคาร

   ตีราคา จากการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย      

   ทรัพย์สิน มูลค่าเงินลงทุน

 60,741,437    13,802,216    5,252,637    250,322    1,316,500    21,125,871    102,488,983    206,612    102,695,595

 -  -   (214,127 ) -  -   214,127  -  -  -     

 -  -  -  -  -   (4,555,607 )  (4,555,607 )  (191 )  (4,555,798 )

 -  -  -  -   325,000    (325,000 ) -  -  -     

 -  -  -   694,168   -  14,690,864  15,385,032  43,308  15,428,340

 -  -  -  -  -  3,987  3,987    (86,010 )  (82,023 )

 60,741,437    13,802,216    5,038,510    944,490    1,641,500    31,154,242    113,322,395    163,719    113,486,114

 60,741,437    13,802,216    5,038,510    944,490    1,641,500    31,154,242    113,322,395    163,719    113,486,114 

 -  -   (193,271)  -  -   193,271    -       -  -     

 -  -  -  -  -   (4,859,315)   (4,859,315)   (5)   (4,859,320 )

 -  -  -  -   401,200    (401,200 ) -  -  -     

 -  -   1,827,639    (1,044,932 ) -  12,123,510  12,906,217  118,856  13,025,073 

 -  -  -  -  -  (240 ) (240 ) (3,671 ) (3,911 )

 60,741,437  13,802,216  6,672,878  (100,442 ) 2,042,700  38,210,268  121,369,057  278,899  121,647,956

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 1 มกราคม 2555

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกิน

 ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

เงินปันผลจ่าย

 (หมายเหตุข้อ  8.21.3)

สำารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน

 การถือหุ้นบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 1 มกราคม 2556

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกิน

 ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

เงินปันผลจ่าย

 (หมายเหตุข้อ  8.21.3)

สำารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน

 การถือหุ้นบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
 
        
        
        
        
 นายโนริอากิ โกโตะ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน   
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
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หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 

 76,661,334    124,424,314    75,166,995    126,620,194 
        6,100,325    17,781,698    7,762,709    17,420,514 
  (230,662 )  1,125,301    (230,662 )  1,125,301 
  1,631,595   (1,885,052 )  1,631,595   (1,888,080 )
  1,769,697    6,939,287    406,096   2,528,142 
 (12,826,435 )   62,641,066     337,804     63,622,187

   604,056,241    929,269,810    603,483,985    929,094,642 
 (600,992,391 ) (922,229,051 ) (600,962,436 ) (922,102,159 )
 -  -   2,074,494    692,478 
 -  -   902,075    1,262,770
 
 (3,881 ) -   -    -
 -  (80,392 ) -  (80,392 )
  181,026    69,901    99,718    72,281 
 (1,757,574 ) (3,403,065 ) (1,098,261 ) (2,821,703 )
 -   -  -     15,576 
 (742,741 ) (964,996 ) (612,983 ) (485,084 )
 -  (7,439,219 ) -    3,534,877 
 740,680   (4,777,012 ) 3,886,592     9,183,286 

      
 244,740,262    287,336,361    139,959,100    272,364,409 
 (224,764,097 ) (340,970,433 ) (136,361,224 ) (340,670,433 )
 (20,288 ) (13,346 ) (20,288 ) (13,346 )
 (4,859,315 ) (4,555,608 ) (4,859,315 ) (4,555,608 )
  15,096,562   (58,203,026 ) (1,281,727 ) (72,874,978 )
   3,010,807   (338,972 )   2,942,669   (69,505 )
 
 164,831  (10,887 ) 164,831  (10,887 )
 3,175,638   (349,859 ) 3,107,500   (80,392 )
 25,753,004     26,102,863     25,060,003     25,140,395 
 28,928,642     25,753,004     28,167,503     25,060,003 

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
  เงินรับฝาก 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
  หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
  หนี้สินอื่น 
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย 
  เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
  เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
   จากการคืนทุนของบริษัทย่อย 
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อย 
  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์อื่น 
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น 
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อธุรกิจ 
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจากการจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้ 
  เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ 
  เงินสดจ่ายสำาหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
  เงินปันผลจ่าย 
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
     รวม 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
 ที่มีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบกระแสเงินสด (ต่อ)        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานทางการเงินและงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555 2556 2555 

  15,927,821   19,005,584    10,038,258    8,069,974 

      

      

  2,985,496    2,697,652    1,794,990    1,728,054 

  3,293    2,629    3,293    2,629 

  17,380,006    10,395,553    3,310,462    4,313,187 

  1,578,651    989,201    654,424    161,825 

  (991,609 )  683,707    (991,609 )   683,707 

  (112,302 )  (177,223 ) -  -     

  (633,036 )  (800,330 )  (55,783 )  (801,803 )

  (65,039 )  353,626    (89,427 )  (340,215 )

  (1,243,622 )  (785,522 ) (1,120,934 )  (442,834 )

  10,026    (13,882 ) 71,895  22,490 

  501,814    611,617   108,507    465,333 

  

 (14,169 )  (3,667 )  (12,255 )  (5,462 )

  19,689   -  -  -

  822,755    (54,025 )  (13,826 )  (4,966 )

  (1,073,610 ) -  (1,056,070 ) -     

  961,380    (49,089 )  961,380    (49,089 )

  (800,099 )  487,100    (687,732 )  138,573 

  (44,939,129 )  (39,952,659 )  (22,283,984 )  (20,267,832 )

  71,005,291   64,244,730    46,314,120    43,228,129 

  (26,456,177 )  (25,212,681 )  (23,947,435 )  (23,005,434 )

  (550,897 )  (504,141 )  (1,452,472 )  (1,764,978 )

  526,842    498,212    548,892    502,554 

  408,638    770,391    410,980    647,634 

  (4,719,738 )  (4,961,872 ) (1,413,320 )  (1,899,510)

 

  30,532,275    28,224,911    11,092,354    11,381,966 

  (7,381,716 ) 2,376,044   (6,608,939 ) 2,379,054 

  (1,465,006 )  1,418,216    (1,465,006 )  1,418,216 

  2,084,084   (4,417,682 )  2,079,079   (4,417,682 )

  (123,818,766 ) (110,026,393 ) (90,291,750)  (92,818,120 )

  3,576,174    2,659,702    2,833,784    1,437,881 

  (2,285,769 ) (5,979,280 ) (2,038,451 ) (1,565,199 )

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้

รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษี

 เงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 

  ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

  (กำาไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  กำาไรจากเงินลงทุน 

  ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 

  (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

  โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร

   และอุปกรณ์ 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)

  กลับรายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์

   ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ 

  ประมาณการหนี้สินสำาหรับรายการภาระผูกพัน 

  สำารองอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

  เงินสดรับดอกเบี้ย 

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 

  รายได้เงินปันผลรับ 

  เงินสดรับเงินปันผล 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 

  เงินลงทุนเพื่อค้า 

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

  ทรัพย์สินรอการขาย 

  สินทรัพย์อื่น 

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบกระแสเงินสด        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
 
        
        
        
        
 นายโนริอากิ โกโตะ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน   
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
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1.6 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 โดยมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่ 87/1 ชั้น 1-6 และชั้น 8-10 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

1.7 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่
เลขที่ 87/1 ชั้น 1-6 และชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 

1.8 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2539 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่  
 87/1 ชั้น 1-6 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และม ี
 วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 

1.9 บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2531 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการเช่าหรือให้
เช่ารถยนต์และให้บริการด้านบุคลากร

1.10 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 
โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ถนนบางนา-ตราด  กม. 6.5 ตำาบลบางแก้ว อำาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการติดตามทวงหนี้ 

1.11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 โดยมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่ 898 ชั้น 1-2 โซนเอ, ชั้น 12 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

1.12 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2543 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยว
กับการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อการบริหารพัฒนาหรือจำาหน่ายจ่ายโอนต่อไป

1.13 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 550 ชั้น 5 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สำานักเพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการด้านธุรกิจหลักทรัพย์

1.14 บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง

1.15 บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ธนาคารในอัตราร้อยละ 99.99 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 
87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้บริการนายหน้าประกันชีวิต

1.16 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของธนาคารในอัตราร้อยละ 99.99 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู ่
เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย

2. เกณฑ์การนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้จัดทำาขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 
2544 เรื่องการจัดทำาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
โดยกำาหนดรูปแบบการนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน”  รวม
ทั้งวิธีการปฏิบัติ นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สนส. 11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
เรื่องการจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชี

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยโดยมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมี
สาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางประเทศ  บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ลำาดับสูงสุดของธนาคารคือ ธนาคารแห่งโตเกียว-
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด และบริษัท Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลำาดับ ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น 
ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แล้ว ในเดือนกันยายน 2556 และอยู่ระหว่างดำาเนินการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่ออธิบด ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีบริษัทย่อย จำานวน 16 บริษัทดังนี้

1.1 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 โดยมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่ 65/182-185 ชั้น 22 อาคารชำานาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ

1.2 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2538 โดยมีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 87/1 ชั้น 3 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ และ 87/2 ชั้น 30 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ สินเชื่อแบบลิสซิ่ง
และสินเชื่อรีไฟแนนซ์แก่บุคคลธรรมดาและบริษัททั่วไป

1.3 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 โดยมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่ 550 ชั้น 7 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สำานักเพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) (AYTS) ได้ดำาเนินการโอนกิจการทั้งหมดโดยโอน
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทให้แก่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) (AYCAL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคา
ตามบัญชีสุทธิจำานวน 721 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันโอน บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นจำานวน 858 ล้านบาท และ 
137 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งการโอนและรับโอนกิจการข้างต้นเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AYTS ครั้งที่ 1/2554 
และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ AYTS ครั้งที่ 51 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AYCAL ครั้งที่ 1/2554

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AYTS ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้เลิกบริษัทโดยให้มีผลในวันที่ 29 
มิถุนายน 2555 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทย่อยได้จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการชำาระ
บัญชีเพื่อเลิกกิจการ

1.4 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 89/170 
ชั้น 4, 5, 9 และชั้น 10 อาคารจุฑามาศ หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถจักรยานยนต์

1.5 บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 
550 ชั้น 7 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สำานักเพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตและการให้สินเชื่อบุคคล 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริษัทอยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด (AYCS) ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 
จำากัด (KCC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคายุติธรรมจำานวน 270  ล้านบาท ซึ่ง ณ วันโอน AYCS มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็น
จำานวน 4,256 ล้านบาท และ 4,054 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย AYCS ได้รับชำาระมูลค่ากิจการทั้งหมดเป็นหุ้นเพิ่มทุนของ KCC 
จำานวน 10,552,000 หุ้น ซึ่งการโอนและรับโอนกิจการโดยวิธีการชำาระมูลค่ากิจการด้วยหุ้นเป็นไปตามมติอนุมัติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นปี 2556 ของ AYCS เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KCC ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด คร้ังท่ี 2/2556 ได้มีมติพิเศษอนุมัติ 
ให้เลิกบริษัทในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 และได้จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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2.2 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของสำานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบริษัทย่อยซึ่งธนาคารมีอำานาจควบคุมหรือ
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าวดังต่อไปนี้

  อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)

 ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำากัด สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง 99.99 99.99

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และลิสซิ่ง 99.99 99.99

บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)(1) สินเชื่อเช่าซื้อ  99.81 99.81

บริษัท ซีเอฟจี  เซอร์วิส จำากัด  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 99.99 99.99

บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด(1) สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 99.99 99.99

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด  สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 99.99 99.99

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด  สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 99.99 99.99

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 99.99 99.99

บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด ให้เช่ารถยนต์และให้บริการด้านบุคลากร 99.99 99.99

บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำากัด (มหาชน) ให้บริการติดตามทวงหนี้ 99.99 99.99

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด จัดการกองทุน 76.59 76.59

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด บริหารสินทรัพย์ 99.99 99.99

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ 98.71 98.71

บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด รับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ 99.99 99.99

บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด(2) นายหน้าประกันชีวิต 99.99 99.99

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด(2) นายหน้าประกันวินาศภัย 99.99 99.99

(1) บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(2) รวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด ร้อยละ 99.99

รายการบัญชีและยอดคงค้างระหว่างกันที่สำาคัญได้ตัดออกหมดแล้ว

2.3 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของ 
 บริษัทย่อย โดยยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

  กำาไรสุทธิ
  2556 2555

บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด(1)  105 -
บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)(1)  21 80
บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน)(2)  - 1

(1) บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(2) บริษัทย่อยจดทะเบียนชำาระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2555

3. การนำามาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยได้เริ่มใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
เพื่อจัดทำางบการเงิน ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนิน
งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำาเนินงานตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 8.27

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของธนาคาร ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
แสดงเป็นสกุลเงินบาทโดยมีการปัดเศษในงบการเงินให้แสดงเป็นหลักพันบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ธนาคารจัดทำางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามข้อกำาหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น 
อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน ธนาคารได้จัดทำางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2556

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัท
ย่อย มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน                    
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ                    
      หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

       การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคาร
และบริษัทย่อยเมื่อมีผลบังคับใช้ การนำามาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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จนครบกำาหนดจะจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย และแสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยที่กำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจะแสดงเป็น
รายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจนกระทั่งเมื่อหลักทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือมีการจำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นไป 
โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือผลกำาไรขาดทุนจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้จัดเป็น 
เงินลงทุนทั่วไปและแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจะตั้งขึ้นเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที ่
ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าโดยบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อฝ่ายบริหารประเมินแล้วว่าได้มีการด้อยค่าของหลักทรัพย์

การตัดจำาหน่ายส่วนเกินและส่วนตำ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ย

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมแสดงตามวิธีราคาทุน

เมื่อมีการประเมินว่ามีการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกประเภทเกิดขึ้น จำานวนที่ด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดของเงินลงทุน คำานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

1. พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ คำานวณจากสูตรที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน 
 พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในรายงาน

2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนและหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคา 
 ตลาดใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในรายงาน

3. ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นราคาตลาด  
 ในกรณีไม่มีราคาซื้อขายจะคำานวณราคาตลาดขึ้นโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไป 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด

4. เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ในรายงาน

หลักทรัพย์หุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคาทุน เว้นแต่ในกรณีที่ได้พิจารณาว่า ค่าของหลักทรัพย์ได้ลดลงเป็นการ
ถาวรจะรับรู้ผลขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำาหน่ายระหว่างปีคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก กำาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายตราสารหนี้และ
ตราสารทุนจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.3 เงินให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยจำานวนหนี้ตามสัญญาบวกด้วย ค่านายหน้าจ่ายรอตัด
บัญชี

เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น

ส่วนลดจากตั๋วเงินรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ รายได้ทางการเงินรอตัดบัญชีและรายได้เงินอุดหนุนรอตัดบัญชีตามสัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงินแสดงรวมอยู่ในรายได้รอการตัดบัญชี

5.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารและบริษัทย่อย 
จัดชั้นเงินให้สินเชื่อทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นในอัตราที่กำาหนดสำาหรับแต่ละประเภท 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับหนี้จัดชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตำ่าตามอัตรา
ร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยได้นำามูลค่าหลักประกันมาใช้ในการคำานวณเงินสำารองด้วย ส่วนหนี้จัดชั้นตำ่ากว่า
มาตรฐาน จัดชั้นสงสัยและจัดชั้นสงสัยจะสูญ คำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันซึ่งไม่รวมหลักประกันประเภท

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ในปี 2556 ธนาคารได้เปลี่ยนวิธีการคำานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ จากการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดมาเป็นการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมสำาหรับลูกหนี้ภาคธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท
    งบการเงินรวม
    และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น 57 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 57 

5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
ของธนาคาร ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศ 
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน

ในงบกระแสเงินสดรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของธนาคาร  และ 
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท ยกเว้นเงินฝากประจำาเกินกว่าสามเดือนและเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน และ
เงินลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนของบริษัทย่อย

 
5.2 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย ตราสารหนี้และตราสารทุนโดยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไป

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศ 
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งกำาหนดให้ธนาคารแสดงรายละเอียด
ของรายการเงินลงทุนโดยแยกแสดงเป็นเงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันที่ทำาการซื้อขาย (Trade Date)

หลักทรัพย์เพื่อค้าคือหลักทรัพย์ที่ได้มาเพื่อถือไว้ระยะสั้น โดยฝ่ายบริหารมีวัตถุประสงค์ที่จะขายเพื่อหากำาไรจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า และกำาไร
หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส่วนดอกเบี้ยและเงินปันผลรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยรายได้ดอกเบี้ยรับรู้อยู่ใน
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลรับรู้อยู่ในรายได้จากการดำาเนินงานอื่น

ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอนจัดประเภทเป็น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บัญชีค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าดังกล่าว จะตั้งขึ้นเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อฝ่ายบริหารประเมินแล้วว่าได้มีการ 
ด้อยค่าของหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ธนาคารจัดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ได้รับจากการทำาสัญญาโอนสินทรัพย์ให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) เพื่อโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารเป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่าย และไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์ที่จะถือ
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การตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ที่ดินและอาคารได้มีการตีราคาใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีราคาตลาดสำาหรับที่ดินและราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมสำาหรับอาคาร ธนาคารได้บันทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินและอาคารไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
และส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร สำาหรับมูลค่าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูงกว่าราคาทุนเดิมได้บันทึกหักออกจาก
ส่วนเกินทุนดังกล่าว ส่วนที่ตำ่ากว่าราคาทุนเดิมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับห้องชุดในอาคารชุดซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำาการของธนาคารและบริษัทย่อย ได้มีการตีราคาใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยใช้วิธีราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ธนาคารได้บันทึกส่วนเพิ่ม 
จากการตีราคาไว้ในบัญชีสำารองส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร สำาหรับมูลค่าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูงกว่า 
ราคาทุนเดิมได้บันทึกหักออกจากส่วนเกินทุนดังกล่าว

ในระหว่างที่ธนาคารใช้งานสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาจะถูกทยอยโอนไปยังกำาไรสะสมโดยตรง
เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คำานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คำานวณจากราคา
ทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น โดยส่วนเกินทุนคงเหลือดังกล่าวจะต้องถูกโอนไปยังกำาไรสะสมทั้งหมด เมื่อธนาคารตัดรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากงบการเงิน
 
สินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นจัดประเภท 
เป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ค่าเช่าที่ชำาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาอาคาร (รวมส่วนที่ตีเพิ่ม) และอุปกรณ์ คำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งม ี
ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 50 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำานักงาน และยานพาหนะ 3 - 10 ปี

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อมีการจำาหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดำาเนินงาน
อื่นหรือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.8 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อ 

ค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อธุรกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของ 
ผู้ซื้อที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุน

ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจจะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการซื้อธุรกิจและตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการ และค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เครื่องจักร ยกเว้นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งได้นำามูลค่าหลักประกันประเภทเครื่องจักรมาใช้ในการคำานวณเงินสำารอง 
ด้วย นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตราขั้นตำ่าตามร้อยละที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกำาหนด

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติของกลุ่มลูกหนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด คำานวณค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยวิธีการกันสำารองเป็นกลุ่มลูกหนี้(Collective Approach) โดยการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงลักษณะ
เดียวกัน และใช้ข้อมูลหนี้สูญในอดีตเพื่อประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อในแต่ละกลุ่ม

เงินให้กู้ยืมจะตัดจำาหน่ายเป็นหนี้สูญในปีที่สามารถระบุได้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การจำาหน่ายหนี้สูญระหว่างปีนำามาหักจาก 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชีเป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.5 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ที่ไม่ชำาระตามกำาหนด และการใช้รูป
แบบอื่น ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การโอนสินทรัพย์ และการโอนหุ้นทุนในลูกหนี้ เป็นต้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจำานวน

กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำาหนดให้ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วิธีหลักประกันเพื่อคำานวณส่วนสูญเสียหรือใช้มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคำานวณมูลค่ายุติธรรม
และบันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับงวดบัญชีนั้น

ก่อนปี 2556 ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน 
ในปี 2556 ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ใน 
งบการเงินยกเว้นลูกหนี้ภาคธุรกิจใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดตามสัญญาเดิม โดยคำานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้และปรับปรุงบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ทำาให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้

กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียของเจ้าของเพื่อชำาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะบันทึก
สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้
บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

กรณีซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ก่อนปี 2556 และภายหลังมีการปรับโครงสร้างหนี้  ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ปรับ
โครงสร้างหนี้ และบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับงวด
บัญชีนั้น และโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
5.6 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม หรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบี้ย
ค้างรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 7.3 ขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เมื่อมีการจำาหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดำาเนินงานอื่นใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาที่ตีเพิ่ม อาคารแสดงในราคาที่ตีเพิ่มหักค่าเสื่อมราคาสะสม และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม
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ธนาคารและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบให้ในอัตราดังนี้

 อายุงาน อัตราสมทบ
  (ร้อยละ)
ไม่ครบ 5 ปี  5 - 10
5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  6 - 12
10 ปีแต่ไม่ครบ 20 ปี  8 - 12
20 ปีขึ้นไป  10 - 12.5

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพส่วนที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

5.12.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

- เงินบำาเหน็จ

พนักงานธนาคารที่เริ่มทำางานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2541 และทำางานมาต่อเนื่องครบ 10 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินบำาเหน็จ
เมื่อออกจากงานโดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานเพื่อใช้แทน
การจ่ายเงินบำาเหน็จที่มีอยู่เดิม ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินจาก
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับเมื่อออกจากงานก่อน หากเงินส่วนสมทบของธนาคารพร้อม 
ผลประโยชน์คำานวณแล้วน้อยกว่าเงินบำาเหน็จที่ควรจะได้รับตามระเบียบว่าด้วยเงินบำาเหน็จ ธนาคารจะจ่ายส่วน 
ที่ขาดให้จากกองทุนเงินบำาเหน็จ

 
- เงินชดเชยตามกฎหมาย

 พนักงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ภาระผูกพันทั้งสองโครงการผลประโยชน์นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้โดยมิได้จัดตั้งเป็นกองทุน 
และแยกคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected 
Unit Credit Method) เพื่อคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดย
การคำานวณนี้ได้ปฎิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก 
อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.12.3 ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสมของพนักงานที่ได้ปฎิบัติงานเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.13 เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เงินนำาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

5.14 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคำานวณกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีนั้นประกอบด้วยจำานวนรวมของภาษ ี
เงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าตัดจำาหน่าย

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์เป็นเวลา 5 - 10 ปี

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำาหน่ายรถยนต์ ข้อมูลช่องทางการ
จัดจำาหน่ายคำานวณโดยการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้นเป็นเวลา 8 - 20 ปี

ค่าตัดจำาหน่ายที่เกิดขึ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.10 การรับรู้รายได้

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่นๆรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้ธนาคารและบริษัทย่อยระงับการรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระดอกเบี้ยเกินกว่า 
3 เดือน นับจากวันที่ครบกำาหนดชำาระ และบันทึกยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกเป็นรายได้ออกจากบัญชี หลังจากนั้น
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ดังกล่าวจะรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยตลาด
บวก Risk Premium ซึ่งเป็นอัตราคิดลดในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้จาก
ลูกหนี้ เว้นแต่ลูกหนี้บางรายที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการจ่ายชำาระหนี้ บริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก 
เงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวด้วยเกณฑ์เงินสด

บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่เป็นสัญญาใหม่ตั้งแต ่
วันที่ 1 มกราคม 2551โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สำาหรับสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู้รายได้โดยวิธีผลรวม
จำานวนงวด ยกเว้นบริษัทย่อยบางบริษัทที่รับรู้รายได้โดยวีธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมาตั้งแต่ต้น

 
5.11 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ของพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยมี 3 ประเภท ดังนี้

5.12.1 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยธนาคารได้มอบหมายให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

พนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสมทบในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนแต่ไม่เกินส่วนที่ธนาคารและ 
บริษัทย่อยจ่ายสมทบ
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5.18 ตราสารอนุพันธ์

ธนาคารและบริษัทย่อยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ดังนี้

1. กลุ่มอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้าบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม กำาไรขาดทุนจากการตีราคารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไร 
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2. กลุ่มอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง ธนาคารรับรู้กำาไรขาดทุนจากการตีราคาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามเกณฑ ์
 คงค้างในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

6. การบริหารความเสี่ยง

6.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดไปในแนวทางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่แวดล้อมไปด้วย
ปัจจัยเสี่ยงจากทั้งในและต่างประเทศ อันรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และทิศทางการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารประกอบธุรกรรมที่เป็นตราสารทางการเงินทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินซึ่งถือเป็น
ธุรกรรมปกติของธนาคารในการดำาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อการลงทุน และลดความเสี่ยงของธนาคาร
เองจากภาวะการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สำาหรับเครื่องมือทางการเงินที่อยู่นอก 
งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยภาระผูกพันในการขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต การคำ้าประกัน
ทางการเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือ  ทางการเงินเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในจำานวนเงินที่มากกว่าที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินในระดับที่แตกต่างกัน และมูลค่าตามสัญญาของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้จะแสดงถึงระดับของภาระผูกพันที่ธนาคารได้เข้าไปผูกพันในตราสารแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ออกใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร  รวมทั้งมีการกำาหนดขั้นตอน 
การรายงานการเกินเพดานความเสี่ยงและการดำาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ภายใต้ระเบียบผลิตภัณฑ์ตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives Product Program) และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์การบริหาร 
ความเสี่ยงสำาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอาจทำาให้ธนาคารเกิดความสูญเสียทาง 
การเงินได้ ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยมีการวิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำา และมีการเรียก 
หลักทรัพย์คำ้าประกันในจำานวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นได้

สำาหรับสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังจากหักสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 8.7) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดทางด้านเครดิต

ธนาคารพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจากมีจำานวนลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็น
จำานวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วยในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด

ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้านการให้เครดิตในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะ
การเงินอันได้แก่ สัญญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำาประกันทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยง
ดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสัญญาท่ีได้ตกลงกันไว้ในเบ้ืองต้น ธนาคารได้ใช้นโยบายและวิธีการในการพิจารณาการให้สินเช่ือ 
ประเภทนี้เช่นเดียวกับการให้สินเชื่อสำาหรับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน สำาหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น มูลค่าตามสัญญาไม่ได้แสดงถึงจำานวนความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ ธนาคารควบคุม
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้โดยมีขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน และการติดตามที่รอบคอบรัดกุม

5.14.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคือ จำานวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระโดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีสำาหรับปีกำาไรทางภาษ ี
แตกต่างจากกำาไรที่แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากกำาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ภาษีเงินได ้
ในงวดปัจจุบันคำานวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่รายงาน

 
5.14.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ
มูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ในการคำานวณกำาไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราว
เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำาไรทางภาษีจะมีจำานวนเพียงพอ ที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำาไรทางภาษี
ที่จะนำามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำาเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารและบริษัทย่อยจะมีกำาไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ธนาคารและบริษัท
ย่อยไม่ได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับรายการค่าความนิยม

ธนาคารและบริษัทย่อยคำานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมาย
ในการนำาสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำาระหนี้สินดังกล่าวด้วย 
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำาระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน

ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำาไรหรือขาดทุนไว้ใน 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

5.15 กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี
 
5.16 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารและบริษัทย่อยแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ 
วันที่ในรายงาน เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่
ไม่เป็นตัวเงินที่รับรู้ด้วยราคาทุนจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงรวมอยู่
ในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

5.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสำาหรับสาขาต่างประเทศ

งบการเงินของสาขาต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมีการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราอ้างอิง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในรายงาน สำาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำาหรับการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สำาหรับการแปลงค่ารายการเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินของสาขาต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินกิจการรับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ธนาคารกำาหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและนโยบายการบริหารสภาพคล่องประจำาวัน รวมถึงจัดทำา
แผนฉุกเฉินและดำาเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในภาวะวิกฤต และเพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารมีนโยบายดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินในจำานวนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและเพียงพอสำาหรับรองรับความ
ต้องการเงินสดเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยบริหารสภาพคล่องทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างและพฤติกรรมการฝาก/ถอนเงินของลูกค้าและภาวะ
การแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกระแสเงินสดในแต่ละระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม 

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตลอดจน
ติดตามและควบคุมให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาเพื่อความเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและภาวะตลาดที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาทิการวิเคราะห์ Liquidity Gap รวมถึงการปรับ
พฤติกรรมและการวิเคราะห์ Liquidity ratio นอกเหนือจากการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำาหนด

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อมและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ 
หลักเกณฑ์ Basel III เกี่ยวกับกรอบแนวทางการวัดและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง นอกจากนั้น ท่ามกลาง 
การแข่งขันของผลิตภัณฑ์และการลงทุนของสถาบันการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น ธนาคารยังคงเน้นการดำาเนินกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากใหม่ๆ และกระจายจากฐานลูกค้า เพื่อขยายฐานแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ 
รวมถึงทดแทนตั๋วแลกเงินด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก

6.2 ระยะเวลาครบกำาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ธนาคารและบริษัทย่อยได้สรุประยะเวลาครบกำาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินรวม

     2556

  ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ รวม

  3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคาร   

 และตลาดเงินสุทธิ 69,250 - - - - 17,777 87,027

เงินลงทุนสุทธิ 9,180 14,296 32,561 11,176 - 6,061 73,274

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 550,531 109,377 184,017 6,509 27,014 110,566 988,014

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 530,982 166,960 46,638 - - 19,470 764,050

รายการระหว่างธนาคาร

 และตลาดเงินสุทธิ 31,118 5,014 16,056 13 - 3,296 55,497

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 66,332 34,929 38,500 34,844 - - 174,605

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย ์
หนี้สิน และรายการนอกงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
รายการทางด้านสินทรัพย์ หนี้สินและรายการนอกงบการเงิน

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ดูแลงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ตามขอบเขตและอำานาจการบริหารที่กำาหนดไว้ในนโยบาย โดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทำาหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารตลอดจนติดตามและควบคุมให้ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร 
ซึ่งธนาคารจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ธนาคารใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันสำาหรับธุรกรรมต่างประเภทกันโดยใช้การ
จำาลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพื่อประเมินผลกระทบที่จะมีต่อฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking 
Book) และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง Value-at-Risk ประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นสำาหรับฐานะใน
บัญชีเพื่อการค้า (Trading Book)

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้และ/หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น จากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการทำาธุรกรรมหรือมีสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ธนาคารมีนโยบายจำากัดการถือฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ อีกทั้งธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศจะเป็นไปเพื่อให้การบริการ
แก่ลูกค้าของธนาคารเป็นหลัก นอกจากนั้น การทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากสินทรัพย์และ 
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมกับคู่สัญญา การบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารอนุมัติและมีการควบคุม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำาหนดเพดานสูงสุดของฐานะเงินตราต่างประเทศที่เหมาะสมรายสกุลให้อยู่ภายใต้ระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และทบทวนเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกลยุทธ์ทางธุรกิจและสภาวะตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมี
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นผู้ดูแลให้อยู่ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบ Value-at-Risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงใน
สายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเป็นรายวัน

ความเสี่ยงทางด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนหมายถึงความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้และ/หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน

ธนาคารมีการประเมินศักยภาพของบริษัทที่ออกตราสารและมีนโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะปานกลางจนถึง
ระยะยาวเป็นหลัก ธนาคารบริหารความเสี่ยงของราคาตราสารทุนซึ่งมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว โดยการติดตาม
และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน รวมถึงดูแลระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถรองรับ 
ผลเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำาหนดวงเงินรวม (Total Limit) ที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปีและมีการติดตามให้ระดับความเสี่ยงอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำาหนด โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนและรายงานให้กับ 
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเป็นรายวัน

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงจากการที่ธนาคารไม่สามารถจ่ายหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนดเวลา
เนื่องจากไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่มีเป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอหรือในกรณีที่
สามารถทำาได้ก็มีต้นทุนที่สูงมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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6.3 เครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ย

ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจำานวนดอกเบี้ยสำาหรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

   งบการเงินรวม

   2556   2555

  ยอดคงเหลือ จำานวน อัตราดอกเบี้ย ยอดคงเหลือ จำานวน อัตราดอกเบี้ย

  เฉลี่ย ดอกเบี้ย เฉลี่ย เฉลี่ย ดอกเบี้ย เฉลี่ย

  (12 เดือน)  (ร้อยละ) (12 เดือน)  (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 107,562 2,709 2.5 89,425 2,481 2.8

 เงินลงทุน 73,536 2,360 3.2 81,450 2,701 3.3

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 914,708 66,312 7.2 800,424 59,458 7.4

  รวม 1,095,806 71,381  971,299 64,640 

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

 เงินรับฝาก 731,723 19,171 2.6 623,249 16,668 2.7

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 65,674 1,469 2.2 43,841 1,183 2.7

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 154,732 5,802 3.7 180,460 6,836 3.8

  รวม 952,129 26,442  847,550 24,687 

หน่วย : ล้านบาท

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

   2556   2555

  ยอดคงเหลือ จำานวน อัตราดอกเบี้ย ยอดคงเหลือ จำานวน อัตราดอกเบี้ย

  เฉลี่ย ดอกเบี้ย เฉลี่ย เฉลี่ย ดอกเบี้ย เฉลี่ย

  (12 เดือน)  (ร้อยละ) (12 เดือน)  (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 106,420 2,689 2.5 88,237 2,470 2.8

 เงินลงทุน 72,997 2,352 3.2 81,011 2,685 3.3

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 755,187 41,510 5.5 678,563 38,328 5.7

  รวม 934,604 46,551  847,811 43,483 

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

 เงินรับฝาก 736,398 19,205 2.6 627,708 16,702 2.7

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 65,639 1,448 2.2 43,598 1,157 2.7

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 90,760 3,614 4.0 139,049 5,356 3.8

  รวม 892,797 24,267  810,355 23,215

หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินรวม
     2555
  ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ รวม
  3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร        
 และตลาดเงินสุทธิ 64,586 - - - - 14,804 79,390
เงินลงทุนสุทธิ 13,051 20,215 32,037 4,903 - 8,096 78,302
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 474,525 96,457 167,278 9,626 21,292 100,204 869,382

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 500,734 160,122 7,657 - - 18,646 687,159
รายการระหว่างธนาคาร        
 และตลาดเงินสุทธิ 34,593 2,355 8,773 13 - 3,087 48,821
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 60,487 13,586 45,711 34,844 - 1 154,629

หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินเฉพาะธนาคาร

     2556

  ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ รวม

  3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร
 และตลาดเงินสุทธิ 68,034 - - - - 16,947 84,981
เงินลงทุนสุทธิ 9,180 14,296 32,561 11,175 - 6,029 73,241
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 595,419 83,187 117,812 10,742 14,970 75 822,205

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 534,597 166,962 46,638 - - 20,193 768,390
รายการระหว่างธนาคาร    
 และตลาดเงินสุทธิ 32,313 5,014 16,056 13 - 3,308 56,704
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 45,564 13,646 13,283 34,844 - - 107,337

หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินเฉพาะธนาคาร
     2555
  ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเชื่อ ไม่มีภาระ รวม
  3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย  

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร        
 และตลาดเงินสุทธิ 64,026 - - - - 14,130 78,156
เงินลงทุนสุทธิ 12,610 20,201 32,037 4,903 - 8,078 77,829
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 520,675 74,520 115,758 8,439 14,478 - 733,870

หนี้สินทางการเงิน    
เงินรับฝาก 505,586 160,122 7,660 - - 19,626 692,994
รายการระหว่างธนาคาร    
 และตลาดเงินสุทธิ 34,113 2,355 8,773 13 - 3,112 48,366
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 37,249 9,435 22,210 34,844 - 1 103,739
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556

   ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า  เงินให้สินเชื่อ ไม่มีกำาหนด รวม

  
เมื่อทวงถาม

 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 16,962 67,409 210 167 - - 233 84,981

เงินลงทุนสุทธิ - 7,915 14,535 33,495 11,242 - 6,054 73,241

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 82,046 173,306 141,960 227,795 182,128 14,970 - 822,205

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 407,276 147,514 166,953 46,647 - - - 768,390

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 7,150 37,656 2,391 9,494 13 - - 56,704

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 45,564 13,646 13,283 34,844 - - 107,337

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2555

   ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า  เงินให้สินเชื่อ ไม่มีกำาหนด รวม

  
เมื่อทวงถาม

 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 13,812 63,705 200 120 - - 319 78,156

เงินลงทุนสุทธิ - 9,639 20,415 34,762 9,079 - 3,934 77,829

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 80,637 144,434 121,680 211,081 161,560 14,478 - 733,870

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 375,290 149,922 160,119 7,663 - - - 692,994

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 9,677 29,412 491 8,773 13 - - 48,366

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 37,249 9,435 22,211 34,844 - - 103,739

6.4 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแยกตามระยะเวลาที่ครบกำาหนด

ตารางแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย จำาแนกตามระยะเวลาที่ครบกำาหนดของสัญญา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 2556

   ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า  เงินให้สินเชื่อ ไม่มีกำาหนด รวม

  
เมื่อทวงถาม

 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 18,899 67,518 210 167 - - 233 87,027

เงินลงทุนสุทธิ - 7,915 14,535 33,495 11,238 - 6,091 73,274

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 25,494 201,626 162,335 338,122 233,423 27,014    - 988,014

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 402,941 147,511 166,951 46,647 - - - 764,050

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 5,944 37,656 2,391 9,493 13 - - 55,497

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 66,469 34,978 38,500 34,658 - - 174,605

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 2555

   ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า มากกว่า  เงินให้สินเชื่อ ไม่มีกำาหนด รวม

  
เมื่อทวงถาม

 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ เวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 15,046 63,705 200 120 - - 319 79,390

เงินลงทุนสุทธิ 90 9,990 20,429 34,762 9,079 - 3,952 78,302

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 17,941 178,953 180,224 303,509 167,463 21,292 - 869,382

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 369,460 149,920 160,116 7,663 - - - 687,159

รายการระหว่างธนาคาร        

 และตลาดเงินสุทธิ 8,722 30,674 640 8,773 12 - - 48,821

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 60,559 13,598 45,711 34,761 - - 154,629
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วิธีการและข้อสมมติฐานท่ีธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีได้เปิดเผยมีดังน้ี

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจำานวนเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คำานวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2 ยกเว้นหลักทรัพย์หุ้นทุน 
ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งได้มาจากการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ และมีข้อผูกมัดในการถือครองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แสดงตามราคาทุน
 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปร เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งมี
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น และเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณคือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี  

เงินรับฝาก

เงินรับฝากคำานวณมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) ถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

มูลค่ายุติธรรมของรายการหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ 
หุ้นกู้ระยะยาวไม่ด้อยสิทธิจะคำานวณตามราคาที่มีการซื้อขายจริงในตลาด

สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีมูลค่าที่คำานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้ คำานวณโดยใช้ราคาตลาด 
และอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะและวันครบกำาหนดใกล้เคียงกัน โดยมีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ตามนโยบายแบบจำาลองการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market Model Policy) ซึ่งกำาหนดให้ใช้แหล่งที่มาของข้อมูล
สำาหรับการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Validated Rate for Revaluation) ของธนาคาร และตามมาตรฐานการบัญชี

6.6 การดำารงเงินกองทุน

สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ใหม่โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ 
Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนใหม่นี้เริ่มทยอย 
มีผลบังคับใช้เป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งในระหว่างงวด 1 มกราคม 2556 ถึง 31 
ธันวาคม 2558 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นขั้นตำ่าคือร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็น
อัตราส่วนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 6 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ 4.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

6.5 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินได้จัดทำาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด และวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสำาหรับแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน มูลค่าตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556  2555
  ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด  28,216  28,216  25,079  25,079
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 87,027  87,027  79,390  79,390
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4,880  4,880  3,414  3,471
เงินลงทุนสุทธิ 73,274  73,426  78,302  78,434
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 907,164  907,164  801,236  801,236
รวม 1,100,561  1,100,713  987,421  987,610

หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 764,050  764,360  687,159  687,315
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 55,497  55,497  48,821  48,821
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,545  2,545  2,776  2,776
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 5,140  5,140  3,508  3,541
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 174,605  174,834  154,629  154,206
รวม 1,001,837  1,002,376  896,893  896,659

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556  2555
  ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด  28,168  28,168  25,060  25,060
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 84,981  84,981  78,156  78,156
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4,880  4,880  3,414  3,471
เงินลงทุนสุทธิ 73,241  73,392  77,829  77,961
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 803,293  803,293  715,823  715,823
รวม 994,563  994,714  900,282  900,471

หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 768,390  768,701  692,994  693,149
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 56,704  56,704  48,366  48,366
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,545  2,545  2,776  2,776
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 5,140  5,140  3,508  3,541
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 107,337  107,342  103,739  103,949
รวม 940,116  940,432  851,383  851,781
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7.1 มูลค่ายุติธรรม

ในการซื้อธุรกิจ ฝ่ายบริหารของธนาคารต้องใช้การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้
ของผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อตามสัญญาซื้อธุรกิจ โดยจะทำาการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการรายการเมื่อเริ่มแรกภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

7.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตำ่าตามแนวทางการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารพิจารณา
จากจำานวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการชำาระหนี้ของเงินให้
สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณามูลค่าของหลักประกันในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่าย
ชำาระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน

ปัจจัยที่สำาคัญในการกำาหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือราคาของหลักประกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอาคาร
ระหว่างก่อสร้าง หลักประกันดังกล่าวได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ/หรือผู้ประเมินราคาของธนาคาร

7.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

ธนาคารและบริษัทย่อยจะประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ลดลง โดยในการ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้นั้นธนาคารและบริษัทย่อยจะพิจารณาราคาประเมินและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคา รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการถือครองทรัพย์สิน และส่วนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

7.4 ค่าความนิยม

ธนาคารจะทำาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกงวด 6 เดือน โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำานวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

7.5 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการทบทวนสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบการเงิน ว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม ่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ธนาคารและบริษัทย่อยจะทำาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

7.6 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ ์
ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

7.7 ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) 

ธนาคารประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้ บสท. โดยประมาณจากจำานวนผลขาดทุน 
ที่อาจเกิดขึ้นจริงโดยใช้เกณฑ์การจัดสรรผลขาดทุนของ บสท. ในสัดส่วนสูงสุดของเกณฑ์การจัดสรรผลขาดทุนของ บสท.

7.8 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ธนาคารประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสูง เช่น การคำ้าประกันการกู้ยืม การอาวัล 
หรือภาระผูกพันที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยธนาคารได้กันเงินสำารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสำารองของลูกหนี้ราย
เดียวกันที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน

 

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นขั้นตำ่าคือร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

ดังนั้นธนาคารจึงจัดให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายในให้สอดคล้องกับกระบวนการกำากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร

ธนาคารดำารงเงินกองทุนทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารจำาแนกได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท

 2556 2555
 Basel III Basel II

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   

 ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว 60,741  60,741

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 13,802  13,802

 ทุนสำารองตามกฎหมาย 2,043  1,642

 กำาไรสะสมคงเหลือหลังการจัดสรร 12,011  9,260

 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 6,515  -

 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (10,387 ) (3,691 )

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 84,725  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - -

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1  84,725  81,754

เงินกองทุนชั้นที่ 2 37,600  44,799

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 122,325  126,553

 อัตราร้อยละ
 2556 2555
 Basel III Basel II

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ   
     สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 10.17  -
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 10.17  10.94
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 14.68  16.94

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.krungsri.com
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล ภายในเดือนเมษายน 2557
ข้อมูล ณ วันที่  วันที่ 31 ธันวาคม 2556

7. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

เพื่อให้การจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้
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8.1.4 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ธนาคาร 
และ/หรือบริษัทย่อยดำาเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด สาขา
กรุงเทพฯ (“HSBC”) ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจเงินฝากส่วน
บุคคลและตั๋วแลกเงิน ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการสาขาของธนาคารต่างประเทศและการกำากับของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย การรวมธุรกิจรายย่อยของ HSBC เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สิน ของธุรกิจรายย่อยของ HSBC และมูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการดังกล่าวมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์   
ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อ 13,042  13,889
อื่นๆ 454  1,314
  13,496  15,203
หนี้สิน   
เงินรับฝากและเงินกู้ยืม 9,557  9,557
อื่นๆ 233  633
  9,790  10,190
สินทรัพย์สุทธิ 3,706  5,013
ค่าความนิยม   2,426
ราคาซื้อ   7,439

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินจากการรวมธุรกิจลูกค้ารายย่อยของ HSBC ได้มีการ
ประเมินเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงย้อนหลังสำาหรับประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ 

8.1.5 กำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในการจัดทำางบกระแสเงินสด กำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง ถือตามเกณฑ์เงินสด ส่วน
กำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นถือตามผลต่างจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบัญชี ซึ่งถือเป็นรายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษี
เงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 

8. ข้อมูลเพิ่มเติม

8.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

8.1.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค้างจ่ายต้นปี 404  1,255  345  1,303

ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 1,645  2,552  979  1,864

หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด (1,758 ) (3,403 ) (1,098 ) (2,822 )

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค้างจ่ายปลายปี 291  404  226  345

8.1.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่ายต้นปี 243  30  205  30

ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 582  947  462  658

หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด (728 ) (734 ) (598 ) (483 )

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่ายปลายปี 97  243  69  205

8.1.3 รายการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า       

 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,306 ) 862  (1,326 ) 861

ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารในส่วนที่       

 ตีราคาเพิ่มโดยนำาไปบันทึกหักจากสำารอง       

    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร (242 ) (274 ) (241 ) (274 )

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม 2,285  -  2,249  -

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้มาจากการโอนทรัพย์ชำาระหนี ้ 115  200  6  200

ที่ดินและอาคารที่โอนเป็นสินทรัพย์รอการขาย 83  25  83  25
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8.3 ตราสารอนุพันธ์

8.3.1 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

   2556   2555

 ประเภทความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม /  มูลค่ายุติธรรม /  

  การปรับบัญชีตามเกณฑ์  การปรับบัญชีตามเกณฑ์

  คงค้าง จำานวนเงิน  คงค้าง  จำานวนเงิน 

  สินทรัพย์  หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน 4,449 4,691 258,673 3,002 3,063 301,138

อัตราดอกเบี้ย 431 449 62,215 412 445 86,054

 รวม  4,880 5,140 320,888 3,414 3,508 387,192

8.3.2 สัดส่วนการทำาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31  
  ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
 คู่สัญญา 2556 2555
  สัดส่วน (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ)

สถาบันการเงิน 82.05  84.86
บริษัทในกลุ่ม 4.51  -
บุคคลภายนอก 13.44  15.14
รวม 100.00  100.00

 

8.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม

   2556   2555

  เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ  

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อ

 การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 8,114 29,300 37,414 8,865 24,900 33,765

ธนาคารพาณิชย์ 1,831 17,840 19,671 1,710 30,283 31,993

สถาบันการเงินอื่น 248 20,537 20,785 4,215 8,834 13,049

 รวม  10,193 67,677 77,870 14,790 64,017 78,807

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 2 56 58 - 106 106

หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (199 ) (199 ) - (98 ) (98 )

 รวมในประเทศ 10,195 67,534 77,729 14,790 64,025 78,815

ต่างประเทศ  

เงินดอลลาร์สหรัฐ 6,745 385 7,130 125 22 147

เงินเยน  276 - 276 - - -

เงินยูโร  267 - 267 - - -

เงินสกุลอื่น 1,416 209 1,625 131 297 428

 รวมต่างประเทศ 8,704 594 9,298 256 319 575

รวมในประเทศและต่างประเทศ   18,899 68,128 87,027 15,046 64,344 79,390

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

   2556   2555

  เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อ

 การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 8,114 29,300 37,414 8,864 24,900 33,764

ธนาคารพาณิชย์ - 17,730 17,730 477 30,283 30,760

สถาบันการเงินอื่น 248 20,537 20,785 4,215 8,834 13,049

 รวม  8,362 67,567 75,929 13,556 64,017 77,573

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 57 57 - 106 106

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (199 ) (199 ) - (98 ) (98 )

    รวมในประเทศ 8,362 67,425 75,787 13,556 64,025 77,581

ต่างประเทศ      

เงินดอลลาร์สหรัฐ 6,641 385 7,026 125 22 147

เงินเยน  276 - 276 - - -

เงินยูโร  267 - 267 - - -

เงินสกุลอื่น 1,416 209 1,625 131 297 428

    รวมต่างประเทศ 8,600 594 9,194 256 319 575

รวมในประเทศและต่างประเทศ 16,962 68,019 84,981 13,812 64,344 78,156
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555
  ราคาทุน/ กำาไร ขาดทุน มูลค่า ราคาทุน/ กำาไร ขาดทุน มูลค่า
  ราคาทุน ที่ยังไม่ ที่ยังไม่ ยุติธรรม ราคาทุน ที่ยังไม่ ที่ยังไม่ ยุติธรรม
  ตัดจำาหน่าย เกิดขึ้น เกิดขึ้น  ตัดจำาหน่าย เกิดขึ้น เกิดขึ้น

เงินลงทุนเพื่อค้า               

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 974  2  -  976  2,527  2  -  2,529

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 26  -  -  26  61  -  -  61

    1,000  2  -  1,002  2,588  2  -  2,590

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 2      -  2      -

  รวม 1,002      1,002  2,590      2,590

เงินลงทุนเผื่อขาย               

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 49,352  176  (93 ) 49,435  49,890  154  (25 ) 50,019

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 15,548  41  (103 ) 15,486  13,775  107  (6 ) 13,876

 ตราสารทุนในความต้องการ               

  ของตลาดในประเทศ 5,741  283  (447 ) 5,577  6,671  1,020  (66 ) 7,625

    70,641  500  (643 ) 70,498  70,336  1,281  (97 ) 71,520

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (143 )     -  1,184      -

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (24 )     (24 ) (26 )     (26 )

  รวม 70,474      70,474  71,494      71,494

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด   

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -        336

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 50        50

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 1,279        2,940

    1,329        3,326

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (64 )       (91 )

  รวม 1,265        3,235

เงินลงทุนทั่วไป    

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ   

  ของตลาดในประเทศ 673        682

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ   

  ของตลาดต่างประเทศ 29        28

    702        710

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (202 )       (200 )

  รวม 500        510

  รวมเงินลงทุนสุทธิ 73,241        77,829
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 เงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ) ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รวมตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้อายุ 10 ปี ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินจำานวน  336 ล้านบาท จากการทำาสัญญาโอนสินทรัพย์ให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) 
โดยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บสท.ได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารจำานวน 333 ล้านบาท 
และ 697 ล้านบาท ตามลำาดับ 

8.4 เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556 2555
  ราคาทุน/ กำาไร ขาดทุน มูลค่า ราคาทุน/ กำาไร ขาดทุน มูลค่า
  ราคาทุน ที่ยังไม่ ที่ยังไม่ ยุติธรรม ราคาทุน ที่ยังไม่ ที่ยังไม่ ยุติธรรม
  ตัดจำาหน่าย เกิดขึ้น เกิดขึ้น  ตัดจำาหน่าย เกิดขึ้น เกิดขึ้น

เงินลงทุนเพื่อค้า               

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 974  2  -  976  2,527  2  -  2,529

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 21  -  -  21  61  -  -  61

    995  2  -  997  2,588  2  -  2,590

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 2      -  2      -

  รวม 997      997  2,590      2,590

เงินลงทุนเผื่อขาย               

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 49,352  176  (93 ) 49,435  49,890  154  (25 ) 50,019

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 15,616  41  (103 ) 15,554  14,352  107  (6 ) 14,453

 ตราสารทุนในความต้องการ               

  ของตลาดในประเทศ 5,746  300  (447 ) 5,599  6,677  1,020  (70 ) 7,627

    70,714  517  (643 ) 70,588  70,919  1,281  (101 ) 72,099

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (126 )     -  1,180      -

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (92 )     (92 ) (373 )     (373 )

  รวม 70,496      70,496  71,726      71,726

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด   

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -        336

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 50        250

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 1,279        2,964

    1,329        3,550

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (64 )       (91 )

  รวม 1,265        3,459

เงินลงทุนทั่วไป   

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ   

  ของตลาดในประเทศ 705        715

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ   

  ของตลาดต่างประเทศ 29        28

    734        743

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (218 )       (216 )

  รวม 516        527

  รวมเงินลงทุนสุทธิ 73,274        78,302
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8.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

หุ้นในบริษัทที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือไว้เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
สัดส่วนการถือหุ้นและจำานวนเงินดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม

       2556   2555

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท ทุนที่ออก ร้อยละของ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินปันผล เงินลงทุน เงินลงทุน เงินปันผล

   หลักทรัพย์ และเรียก หลักทรัพย์ (วิธีราคา (วิธีส่วน  (วิธี (วิธีส่วน

   ที่ลงทุน ชำาระแล้ว ที่ลงทุน ทุน) ได้เสีย)  ราคาทุน) ได้เสีย)

บริษัทร่วม

 บริษัท เทสโก้ คาร์ด  สินเชื่อบัตรเครดิต

  เซอร์วิสเซส จำากัด(1)   และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 780 50.00 390 966 - 390 886 -

 บริษัท เทสโก้ ไลฟ์               

  แอสชัวรันส์ นายหน้าประกัน           

     โบรคเกอร์ จำากัด(2)   ชีวิต หุ้นสามัญ 2 50.00 - 34 - - 20 -

 บริษัท เทสโก้ เจอเนอรัล              

  อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์  นายหน้าประกัน           

     จำากัด(2)   วินาศภัย หุ้นสามัญ 77 50.00 - 59 - - 41 -

 บริษัท เมโทร เดซิกนี               

  จำากัด(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ - 21.90 - - - - - -

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     390 1,059 - 390 947 -
 
(1) ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด
(2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด
(3) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสิทธิต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL)                  

 หาก BMCL ผิดสัญญาสัมปทานกับ รฟม. หรือ BMCL ผิดข้อตกลงสัญญาเงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ขายเงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
กำาหนด จำานวน 1,855 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเงินลงทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนเกิน (ส่วนตำ่า) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่แสดงใน 
ส่วนของเจ้าของประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

ยอดต้นปี 1,181  319  1,184  323

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (1,306 ) 862  (1,326 ) 861

ยอดปลายปี (125 ) 1,181  (142 ) 1,184

เงินลงทุนในหุ้นในบริษัทที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วจำาแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555

อุตสาหกรรมการผลิต - 3

รวม  - 3

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 จำานวน 3 บริษัท และ จำานวน 1 บริษัท ตามลำาดับ มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 12 ล้านบาท มูลค่าตามราคาตลาด 0 บาท

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2555 จำานวน 2 บริษัท  มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 13 ล้านบาท มูลค่าตามราคาตลาด 0 บาท
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หน่วย : ล้านบาท

      งบการเงินเฉพาะธนาคาร

      2555

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท ทุนที่ออก ร้อยละของ เงินลงทุน เงินปันผล

   หลักทรัพย์ และเรียก หลักทรัพย์ (วิธีราคาทุน)  

   ที่ลงทุน ชำาระแล้ว ที่ลงทุน

บริษัทย่อย      

 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์       

  ลิสซิ่ง จำากัด สินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจลิสซิ่ง หุ้นสามัญ 705 99.99 929 35

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์       

  จำากัด (มหาชน)    และลิสซิ่ง หุ้นสามัญ 1,045 99.99 16,281 -

 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด 

  (มหาชน) (1) สินเชื่อให้เช่าซื้อ หุ้นสามัญ 299 99.81 634 98

 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ หุ้นสามัญ 
190 99.99

 26 -

       สินเชื่อรถจักรยานยนต์    หุ้นบุริมสิทธิ   1 -

 บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส สินเชื่อบัตรเครดิต     

  จำากัด    และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 180 99.99 4 -

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  สินเชื่อบัตรเครดิต      

  จำากัด     และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 125 99.99 6,141 1,000

 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส สินเชื่อบัตรเครดิต     

  จำากัด    และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 758 99.99 881 -

 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด สินเชื่อบัตรเครดิต     

     และสินเช่ือบุคคล หุ้นสามัญ 1,100 99.99 1,304 -

 บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส  ให้เช่ารถยนต์และ     

  จำากัด    ให้บริการด้านบุคลากร หุ้นสามัญ 100 99.99 100 50

 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์       

  จำากัด (มหาชน) ให้บริการติดตามทวงหน้ี หุ้นสามัญ 331 99.99 1,614 80

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

  กรุงศรี จำากัด จัดการกองทุน หุ้นสามัญ 350 76.59 204 -

 บริษัท บริหารสินทรัพย์        

  กรุงศรีอยุธยา จำากัด บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,000 99.99 6,000 -

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด 

  (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 600 98.71 731 -

 บริษัท กรุงศรีแฟ็กเตอริง จำากัด รับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หุ้นสามัญ 300 99.99 300 -

บริษัทร่วม

 บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด(2) นิติบุคคลเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ - 21.90 - -

รวม เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม    35,150 1,263

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า     (2,667 ) -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ    32,483 1,263
 
(1)  บริษัทย่อยอยู่ระหว่างชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(2)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสิทธิต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานระหว่าง รฟม. กับ BMCL หาก BMCL ผิดสัญญาสัมปทานกับ รฟม. หรือ BMCL ผิดข้อตกลง 

 สัญญาเงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้

 

}

หน่วย : ล้านบาท

      งบการเงินเฉพาะธนาคาร

      2556

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท ทุนที่ออก ร้อยละของ เงินลงทุน เงินปันผล

   หลักทรัพย์ และเรียก หลักทรัพย์ (วิธีราคาทุน)  

   ที่ลงทุน ชำาระแล้ว ที่ลงทุน

บริษัทย่อย

 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์

  ลิสซิ่ง จำากัด สินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจลิสซิ่ง หุ้นสามัญ 705 99.99 929 35

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์       

  จำากัด (มหาชน)    และลิสซิ่ง หุ้นสามัญ 1,045 99.99 16,281 -

 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด        

  (มหาชน) (1) สินเชื่อให้เช่าซื้อ หุ้นสามัญ 299 99.81 - -

 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ หุ้นสามัญ 
190 99.99

 26 -

        สินเช่ือรถจักรยานยนต์    หุ้นบุริมสิทธิ   1 -

 บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส สินเชื่อบัตรเครดิต     

  จำากัด(1)    และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 180 99.99 - 237

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  สินเชื่อบัตรเครดิต      

  จำากัด     และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 125 99.99 6,141 600

 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส สินเชื่อบัตรเครดิต       

  จำากัด    และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 758 99.99 881 -

 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด สินเชื่อบัตรเครดิต     

      และสินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 1,206 99.99 1,575 -

 บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส ให้เช่ารถยนต์และ     

  จำากัด    ให้บริการด้านบุคลากร หุ้นสามัญ 100 99.99 100 30

 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์        

  จำากัด (มหาชน) ให้บริการติดตามทวงหนี้ หุ้นสามัญ 331 99.99 1,614 -

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน        

  กรุงศรี จำากัด จัดการกองทุน หุ้นสามัญ 350 76.59 204 -

 บริษัท บริหารสินทรัพย์        

  กรุงศรีอยุธยา จำากัด บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,000 99.99 6,000 -

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด 

  (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 600 98.71 731 -

 บริษัท กรุงศรีแฟ็กเตอริง จำากัด รับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี หุ้นสามัญ 300 99.99 300 -

บริษัทร่วม      

 บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด(2) นิติบุคคลเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ - 21.90 - -

รวม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม    34,783 902

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (4,952 ) -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ    29,831 902
 
(1) บริษัทย่อยอยู่ระหว่างชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(2) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสิทธิต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานระหว่าง รฟม. กับ BMCL หาก BMCL ผิดสัญญาสัมปทานกับ รฟม. หรือ BMCL ผิดข้อตกลง 

 สัญญาเงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้

 

}
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8.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(1) จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชี 52,359  46,547  52,095  46,111

เงินให้กู้ยืม 421,067  366,030  603,574  542,882

ตั๋วเงิน   166,373  144,923  166,259  144,742

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 269,453  234,404  -  -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 22,837  24,069  -  -

ลูกหนี้บัตรเครดิต 51,439  45,985  -  -

อื่นๆ   4,486  7,424  277  135

 รวม  988,014  869,382  822,205  733,870

หัก รายได้รอตัดบัญชี (44,512 ) (39,374 ) (75 ) (39 )

 รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจาก       

     รายได้รอตัดบัญชี 943,502  830,008  822,130  733,831

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 2,648  2,257  1,741  1,418

 รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้       

  รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ 946,150  832,265  823,871  735,249

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       

 1. เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.       

  - รายสินเชื่อ (18,200 ) (14,591 ) (13,677 ) (13,780 )

  - รายกลุ่ม (4,499 ) (3,429 ) -  -

 2. เงินสำารองส่วนเกิน (14,767 ) (12,286 ) (6,242 ) (5,629 )

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า       

 จากการปรับโครงสร้างหนี้ (1,520 ) (723 ) (659 ) (17 )

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 907,164  801,236  803,293  715,823

(2) จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม

   2556   2555

  ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 925,134 505 925,639 814,414 817 815,231

เงินดอลลาร์สหรัฐ 13,356 2,935 16,291 13,231 984 14,215

เงินสกุลอื่น ๆ 585 987 1,572 562 - 562

 รวม  939,075 4,427 943,502 828,207 1,801 830,008

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 420  481
รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดำาเนินงาน   

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3 ) 211
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 105  80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 2  2
กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (241 ) (235 )
ค่าใช้จ่ายจากผลประโยชน์พนักงาน 4  4
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (109 ) (38 )
รายได้เงินปันผล -  (2 )
เงินสดรับเงินปันผล -  2
เงินสดรับดอกเบี้ย 162  209
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (54 ) (172 )
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (124 ) (79 )

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 162  463
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

เงินลงทุนในลูกหนี้ 319  1,783
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 125  254
ทรัพย์สินรอการขาย 1,091  1,344
สินทรัพย์อื่น 107  (442 )

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น   
 หนี้สินอื่น 9  132
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,813  3,534
กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุน   
 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (2 ) (4 )
      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (2 ) (4 )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน 45  42,540
 เงินสดจ่ายชำาระคืนตั๋วแลกเงิน (1,848 ) (46,150 )
     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,803 ) (3,610 )
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 8  (80 )
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  13  93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21  13
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หน่วย : ล้านบาท
  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2555
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ
การเกษตรและเหมืองแร่ 5,899 187 30 102 140 6,358
อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์ 196,321 2,751 1,946 950 3,589 205,557
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง 44,978 1,417 177 348 315 47,235
การสาธารณูปโภคและบริการ 97,873 5,277 1,188 1,009 820 106,167
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 100,072 1,587 979 956 833 104,427
อื่นๆ  262,393 598 398 525 173 264,087
 รวม  707,536 11,817 4,718 3,890 5,870 733,831

(4) จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม
 2556
  เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ ค่าเผื่อ
  และดอกเบี้ยค้างรับ ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ(4)

   หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ(3)  
    (ร้อยละ)  

1. เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.       
 จัดชั้นปกติ 883,380  544,189  1  5,713
 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 35,747  17,944  2 , 11  3,664
 จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน 9,207  4,904  42, 100  4,419
 จัดชั้นสงสัย 11,014  5,612  42, 100  5,706
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,802  1,701  100  3,197
  รวม 946,150  574,350     22,699 (1)

2. สำารองส่วนเกิน        14,767 (2)

  รวม       37,466

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม
 2555
  เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ ค่าเผื่อ
  และดอกเบี้ยค้างรับ ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ(4)

   หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ(3)  
    (ร้อยละ)  

1. เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.       
 จัดชั้นปกติ 786,545  462,438  1  7,205
 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 24,414  11,758  2 , 11  1,651
 จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน 7,057  3,778  38, 100  3,337
 จัดชั้นสงสัย 5,207  2,243  38, 100  2,142
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ 9,042  3,259  100  3,685
  รวม 832,265  483,476    18,020 (1)

2. สำารองส่วนเกิน       12,286 (2)

  รวม       30,306
(1) รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้มาจากการกันสำา รองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) สำาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2556 และ 2555 จำานวน 4,499 ล้านบาท และ 3,429 ล้านบาท ตามลำาดับ
(2) รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ร้อยละ 1 ของ 218,354 ล้านบาท และ 208,851 ล้านบาทเป็น 
 จำานวน 2,183 ล้านบาท และ 2,089 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งไม่ได้ถูกตัดรายการระหว่างกัน แต่บันทึกไว้เป็นสำารองส่วนเกินในงบการเงินรวม
(3) อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นอัตราขั้นตำ่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดสำาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และอัตราที่ใช้ในการคำานวณตาม 
 วิธีการกันสำารองเป็นกลุ่มลูกหนี้
(4) ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำานวน 1,520  ล้านบาท และ 723  ล้านบาท ตามลำาดับ และไม่รวม 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำานวน 199 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556   2555
  ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 803,761 505 804,266 718,237 817 719,054
เงินดอลลาร์สหรัฐ 13,356 2,936 16,292 13,231 984 14,215
เงินสกุลอื่น ๆ 585 987 1,572 562 - 562
 รวม  817,702 4,428 822,130 732,030 1,801 733,831

(3) จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม
  2556
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ

การเกษตรและเหมืองแร่ 7,474 159 27 946 343 8,949
อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์ 223,558 5,871 1,249 1,314 1,943 233,935
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง 67,324 3,638 644 2,194 542 74,342
การสาธารณูปโภคและบริการ 77,636 4,766 811 2,804 899 86,916
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 115,813 1,807 846 893 1,212 120,571
อื่นๆ  389,106 19,336 5,630 2,863 1,854 418,789
 รวม  880,911 35,577 9,207 11,014 6,793 943,502

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม
  2555
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,834 187 42 102 249 7,414
อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์ 199,280 2,979 1,979 1,064 5,001 210,303
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง 45,834 1,463 181 387 748 48,613
การสาธารณูปโภคและบริการ 98,152 5,328 1,236 1,100 1,093 106,909
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 100,072 1,587 979 956 1,109 104,703
อื่นๆ  334,252 12,748 2,640 1,598 828 352,066
 รวม  784,424 24,292 7,057 5,207 9,028 830,008

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ

การเกษตรและเหมืองแร่ 7,453 159 27 62 126 7,827
อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย์ 222,100 5,854 1,061 910 1,079 231,004
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง 66,717 3,601 644 2,190 359 73,511
การสาธารณูปโภคและบริการ 77,632 4,766 809 2,786 653 86,646
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 115,813 1,808 846 893 1,001 120,361
อื่นๆ  300,188 1,069 747 574 203 302,781
 รวม  789,903 17,257 4,134 7,415 3,421 822,130
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้โอนขายเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพให้กับบุคคล
ภายนอกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ราคาตามบัญชี 4,158  6,761  4,656  5,688
ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,549  4,578  2,314  3,496
ราคาขาย  2,670  4,781  2,314  3,496

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด มีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  2556
  ธนาคาร บบส.กรุงศรีอยุธยา ธนาคารและ บบส.
    กรุงศรีอยุธยา

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 14,970 1,288 16,258
คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อ 1.68 100.00 1.82
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ 7,835 969 8,804
คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ 0.89 100.00 1.00

หน่วย : ล้านบาท

  2555
  ธนาคาร บบส.กรุงศรีอยุธยา ธนาคารและ บบส.
    กรุงศรีอยุธยา

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 14,478 2,086 16,564
คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อ 1.82 100.00 2.08
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ 8,128 1,583 9,711
คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ 1.03 100.00 1.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีจำานวน 27,014 ล้านบาท 
และ 21,292 ล้านบาท ตามลำาดับ

(5) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้ซึ่งปรับโครงสร้างแล้ว ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556 2555
  จำานวนราย จำานวนหนี้ ทรัพย์ที่ มูลค่า จำานวนราย จำานวนหนี้ ทรัพย์ที่ มูลค่า
 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
  ตามบัญชี รับโอน ยุติธรรม  ตามบัญชี รับโอน ยุติธรรม

   ก่อนปรับ    ก่อนปรับ
   โครงสร้างหนี้    โครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 15,035  7,622  -  -  15,056  3,700  -  -
การลดเงินต้นและดอกเบี้ย 5,615  1,107  -  -  4,656  2,714  -  -
การปรับโครงสร้างในหลายลักษณะ            248   3,455           -  -  281  1,310  -  -
รวม   20,898  12,184    -  19,993  7,724    -

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556

  เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช้ อัตราท่ีใช้ ค่าเผ่ือ

  และดอกเบ้ียค้างรับ ในการต้ังค่าเผ่ือ ในการต้ังค่าเผ่ือ หน้ีสงสัยจะสูญ(2)

   หน้ีสงสัยจะสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  

    (ร้อยละ)  

1. เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.       
 จัดชั้นปกติ 791,563  463,460  1  4,957
 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,338  1,891  2  1,654
 จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน 4,134  1,282  100  1,718
 จัดชั้นสงสัย 7,415  3,668  100  4,167
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3,421  745  100  1,181
  รวม 823,871  471,046    13,677
2. สำารองส่วนเกิน        6,242 (1)

  รวม       19,919
 

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2555

  เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ ค่าเผื่อ

  และดอกเบี้ยค้างรับ ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ(2)

   หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ  

    (ร้อยละ)  

1. เงินสำารองขั้นตำ่าตามเกณฑ์ ธปท.       
 จัดชั้นปกติ 708,892  402,105  1  6,829
 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,879  925  2  601
 จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน 4,718  1,470  100  1,945
 จัดชั้นสงสัย 3,890  933  100  1,491
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ 5,870  2,489  100  2,914
  รวม 735,249  407,922    13,780
2. สำารองส่วนเกิน       5,629 (1)

  รวม       19,409

(1) รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ร้อยละ 1 ของ 218,354 ล้านบาท และ 208,851 ล้านบาท 

 เป็นจำานวน 2,183 ล้านบาท และ 2,089 ล้านบาท ตามลำาดับ
(2) ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำานวน  659  ล้านบาท และ  17 ล้านบาท ตามลำาดับ และไม่รวม 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำานวน 199 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้บันทึกยอดคงค้างของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้น และลูกหนี้
ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ยอดคงค้างของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้น 18,755  13,168  15,335  11,582
ยอดคงค้างของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี 11,063  4,475  8,168  3,619

(6) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน)

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556
 จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา
  ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 93,290  187,604  11,396  292,290

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้       (44,127 )

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่า

 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า       248,163

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       (10,454 )

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ       237,709
 

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2555
 จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา
  ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 80,232  166,379  11,862  258,473

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้       (39,200 )

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่า

 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า       219,273

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       (5,404 )

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ       213,869

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555
  จำานวนราย จำานวนหนี้ ทรัพย์ที่ มูลค่า จำานวนราย จำานวนหนี้ ทรัพย์ที่ มูลค่า
 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
  ตามบัญชี รับโอน ยุติธรรม  ตามบัญชี รับโอน ยุติธรรม

   ก่อนปรับ    ก่อนปรับ
   โครงสร้างหนี้    โครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 965  4,924  -  -  1,055  2,912  -  -
การลดเงินต้นและดอกเบี้ย 408  858  -  -  521  2,515  -  -
การปรับโครงสร้างในหลายลักษณะ           248  3,455  -  -   281  1,310  -  -
รวม   1,621  9,237    -  1,857  6,737    -

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำาหรับลูกหนี้
ซึ่งปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้คิดลดด้วยอัตราตลาดร่วมกับวิธีมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556 2555
    จำานวนหนี้ตามบัญชี   จำานวนหนี้ตามบัญชี
  อายุเฉลี่ย จำานวนราย ก่อนปรับ หลังปรับ อายุเฉลี่ย จำานวนราย ก่อนปรับ หลังปรับ 
  ของหนี้ (ปี)  โครงสร้าง โครงสร้าง ของหนี้ (ปี)  โครงสร้าง โครงสร้าง
    หนี้ หนี้   หนี้ หนี้

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
   ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 4.25  13,993  5,441  5,471  3.98  13,878  1,218  1,218
วิธีมูลค่ายุติธรรมของ หลักประกัน 6.44  1,042  2,181  2,181  6.17  1,178  2,482  2,351

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556 2555
    จำานวนหนี้ตามบัญชี   จำานวนหนี้ตามบัญชี
  อายุเฉลี่ย จำานวนราย ก่อนปรับ หลังปรับ อายุเฉลี่ย จำานวนราย ก่อนปรับ หลังปรับ 
  ของหนี้ (ปี)  โครงสร้าง โครงสร้าง ของหนี้ (ปี)  โครงสร้าง โครงสร้าง
    หนี้ หนี้   หนี้ หนี้

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
   ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 5.44  37  2,795  2,795  6.67  27  561  561
วิธีมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน 7.23  928  2,129  2,129  7.05  1,028  2,351  2,351

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1,579  989  654  162
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,034  1,221  1,263  1,062
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2555
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย สำารอง รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ ส่วนเกิน 

ยอดต้นปี 4,489  1,509  1,364  2,503  3,259  6,102  19,226
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,341  (904 ) 1,482  (496 ) 2,428  (472 ) 4,379
หนี้สูญตัดบัญชี -  -  (873 ) (3 ) (1,043 ) -   (1,919 )
หนี้สูญตัดบัญชีจากการจำาหน่าย             
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (1 ) (4 ) (28 ) (513 ) (1,730 ) -  (2,276 )
อื่น ๆ -  -  -  -  -  (1 ) (1 )
ยอดปลายปี 6,829  601  1,945  1,491  2,914  5,629  19,409
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตำ่า* ตามแนวทางของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยไว้เป็นจำานวน 24,418 ล้านบาทและจำานวน 18,841 ล้านบาท ตามลำาดับสำาหรับงบการเงินรวมและจำานวน 
14,536 ล้านบาท และจำานวน 13,895 ล้านบาท ตามลำาดับสำาหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร

*   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการระหว่าง 
 ธนาคารและตลาดเงินและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  2556 2555

งบการเงินรวม 39,185  31,127
ธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด 21,403  20,512
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 20,777  19,525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานตามที่กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2541 เรื่องคุณภาพของสินทรัพย์และรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกันและได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556
  จำานวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อ
     หนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน       
    จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 3  2,612  991  1,417
 รวม  3  2,612  991  1,417

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2555
  จำานวนราย มูลหนี้ หลักประกัน ค่าเผื่อ
     หนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน       
   จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 4  2,629  655  2,070
 รวม  4  2,629  655  2,070

8.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย สำารอง รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ ส่วนเกิน 

ยอดต้นปี 7,205  1,651  3,337  2,142  3,685  12,286  30,306
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,490 ) 2,041  4,033  5,053  5,191  2,478  17,360
หนี้สูญตัดบัญชี -  (28 ) (2,917 ) (274 ) (4,580 ) -  (7,799 )
หนี้สูญตัดบัญชีจากการจำาหน่าย
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (2 ) -  (34 ) (1,215 ) (1,099 ) -   (2,350 )
อื่นๆ -  -  -  -  -  3  3
ยอดปลายปี 5,713  3,664  4,419  5,706  3,197  14,767  37,466

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2555
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย สำารอง รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ ส่วนเกิน 

ยอดต้นปี 5,031  2,603  2,923  3,089  4,663  12,467  30,776
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,175  (948 ) 3,480  (431 ) 6,365  (180 ) 10,461
หนี้สูญตัดบัญชี -  -  (3,038 ) (3 ) (5,613 ) -   (8,654 )
หนี้สูญตัดบัญชีจากการจำาหน่าย             
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (1 ) (4 ) (28 ) (513 ) (1,730 ) -  (2,276 )
อื่น ๆ -  -  -  -  -  (1 ) (1 )
ยอดปลายปี 7,205  1,651  3,337  2,142  3,685  12,286  30,306

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คำานวณโดยวิธีการกันสำารองแบบกลุ่มลูกหนี้ 
(Collective Approach) สำาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ จำานวน 4,499 ล้านบาท และ 3,429 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556
  ปกติ กล่าวถึง ตำ่ากว่า สงสัย สงสัย สำารอง รวม
   เป็นพิเศษ มาตรฐาน  จะสูญ ส่วนเกิน 

ยอดต้นปี 6,829  601  1,945  1,491  2,914  5,629  19,409
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,870 ) 1,054  (193 ) 4,092  (456 ) 610  3,237
หนี้สูญตัดบัญชี -  (1 ) -  (201 ) (178 ) -  (380 )
หนี้สูญตัดบัญชีจากการจำาหน่าย             
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (2 ) -  (34 ) (1,215 ) (1,099 ) -  (2,350 )
อื่น ๆ -  -  -  -  -  3  3
ยอดปลายปี 4,957  1,654  1,718  4,167  1,181  6,242  19,919
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม   31 ธันวาคม
  2556   2556

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี ้       
 1.1 อสังหาริมทรัพย์ 6,896  150  (2,677 ) 4,369
 1.2 สังหาริมทรัพย์ 12  -  (12 ) -
   รวม 6,908  150  (2,689 ) 4,369
2. อื่นๆ  71  70  (45 ) 96
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 6,979  220  (2,734 ) 4,465
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,274 ) (109 ) 941  (1,442 )
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 4,705  111  (1,793 ) 3,023
 

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม   31 ธันวาคม
  2555   2555

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี ้       
 1.1 อสังหาริมทรัพย์ 8,011  210  (1,325 ) 6,896
 1.2 สังหาริมทรัพย์ 12  -  -  12
   รวม 8,023  210  (1,325 ) 6,908
2. อื่นๆ  79  31  (39 ) 71
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 8,102  241  (1,364 ) 6,979
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,165 ) (466 ) 357  (2,274 )
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 5,937  (225 ) (1,007 ) 4,705

ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

อสังหาริมทรัพย์ - ทรัพย์ที่ได้จากการชำาระหนี้        
 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 2,343  3,805  1,921  3,382
 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 5,731  7,699  2,448  3,514
  รวม 8,074  11,504  4,369  6,896
 

8.8 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ยอดต้นปี  723  503  17  27
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1,579  989  654  162
ตัดจำาหน่าย (781 ) (769 ) (12 ) (172 )
ยอดปลายปี 1,521  723  659  17

8.9 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม   31 ธันวาคม
  2556   2556

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี ้       
 1.1 อสังหาริมทรัพย์ 11,504  195  (3,625 ) 8,074
 1.2 สังหาริมทรัพย์ 539  5,371  (5,089 ) 821
   รวม 12,043  5,566  (8,714 ) 8,895
2. อื่นๆ  74  70  (45 ) 99
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 12,117  5,636  (8,759 ) 8,994
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,665 ) (2,167 ) 2,703  (2,129 )
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 9,452  3,469  (6,056 ) 6,865
 
 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม   31 ธันวาคม
  2555   2555

1. ทรัพย์สินที่ได้จากการชำาระหนี ้       
 1.1 อสังหาริมทรัพย์ 13,808  235  (2,539 ) 11,504
 1.2 สังหาริมทรัพย์ 373  3,744  (3,578 ) 539
   รวม 14,181  3,979  (6,117 ) 12,043
2. อื่นๆ  85  31  (42 ) 74
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 14,266  4,010  (6,159 ) 12,117
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,529 ) (1,405 ) 1,269  (2,665 )
 รวมทรัพย์สินรอการขาย 11,737  2,605  (4,890 ) 9,452
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หน่วย : ล้านบาท

  2556 2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 1,838  1,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่โดยมีราคาทุนรวม 7,971 ล้านบาท และ 7,749 ล้านบาท ตามลำาดับ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินซึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีราคาทุน 92 ล้านบาท และ 100 
ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม 2556   31 ธันวาคม 2556

ที่ดิน        
 ราคาทุนเดิม 3,724  -  (94 ) 3,630
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) 3,740  1,477  (42 ) 5,175
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2556) (178 ) (10 ) 109  (79 )
อาคาร          
 ราคาทุนเดิม 6,752  103  (86 ) 6,769
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) 6,074  2,907  (683 ) 8,298
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2556) (68 ) (98 ) 32  (134 )
อุปกรณ์  10,474  613  (545 ) 10,542
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,010  181  (31 ) 1,160
 รวม   31,528  5,173  (1,340 ) 35,361
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม         
 อาคาร        
  - ราคาทุนเดิม (3,080 ) (248 ) 8  (3,320 )
  - ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) (3,516 ) (1,959 ) 308  (5,167 )
 อุปกรณ์ (7,642 ) (880 ) 525  (7,997 )
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (513 ) (75 ) 24  (564 )
 รวม   (14,751 ) (3,162 ) 865  (17,048 )
งานระหว่างก่อสร้าง 116  208  (104 ) 220
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ               16,893      18,533

8.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม 2556   31 ธันวาคม 2556
ที่ดิน       
 ราคาทุนเดิม 3,731  -  (100 ) 3,631
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) 3,740  1,481  (42 ) 5,179
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2556) (178 ) (10 ) 109  (79 )
อาคาร       
 ราคาทุนเดิม 6,801  111  (86 ) 6,826
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) 6,074  3,043  (683 ) 8,434
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2556) (68 ) (98 ) 32  (134 )
อุปกรณ์  13,389  1,193  (1,115 ) 13,467
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,085  318  (250 ) 2,153
 รวม   35,574  6,038  (2,135 ) 39,477
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม        
 อาคาร       
  - ราคาทุนเดิม (3,106 ) (249 ) 8  (3,347 )
  - ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2556) (3,516 ) (2,064 ) 308  (5,272 )
 อุปกรณ์ (9,430 ) (1,218 ) 1,045  (9,603 )
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,352 ) (190 ) 203  (1,339 )
 รวม   (17,404 ) (3,721 ) 1,564  (19,561 )
งานระหว่างก่อสร้าง 130  215  (122 ) 223
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18,300      20,139

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม  2555   31 ธันวาคม 2555
ที่ดิน       
 ราคาทุนเดิม 3,775  -  (44 ) 3,731
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) 3,759  -  (19 ) 3,740
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2552) (190 ) -  12  (178 )
อาคาร       
 ราคาทุนเดิม 6,332  525  (56 ) 6,801
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) 6,105  -  (31 ) 6,074
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2552) (70 ) -  2  (68 )
อุปกรณ์  12,860  1,923  (1,394 ) 13,389
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,721  485  (121 ) 2,085
 รวม   34,292  2,933  (1,651 ) 35,574
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม        
 อาคาร       
  - ราคาทุนเดิม (2,877 ) (259 ) 30  (3,106 )
  - ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) (3,291 ) (242 ) 17  (3,516 )
 อุปกรณ์ (9,657 ) (1,135 ) 1,362  (9,430 )
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,305 ) (145 ) 98  (1,352 )
 รวม   (17,130 ) (1,781 ) 1,507  (17,404 )
งานระหว่างก่อสร้าง 406  464  (740 ) 130
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 17,568      18,300
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม  2555   31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน       
 ค่าความนิยม 7,521  2,426  -  9,947
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,938  947  (115 ) 4,770
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4,494  1,119  (25 ) 5,588
 รวม   15,953  4,492  (140)  20,305
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม       
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,135 ) (388 ) 95  (2,428 )
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (1,764 ) (678 ) -  (2,442 )
 รวม   (3,899 ) (1,066 ) 95  (4,870 )
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 12,054      15,435

หน่วย : ล้านบาท

  2556 2555

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,148  1,066

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้วแต่ยัง 
ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 1,419 ล้านบาท และ 1,199 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม  2556   31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน       
 ค่าความนิยม 1,054  -  -  1,054
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,942  462  (5 ) 4,399
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 51  15  -  66
 รวม   5,047  477  (5 ) 5,519
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม       
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,973 ) (404 ) -  (2,377 )
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (6 ) (7 ) -  (13 )
 รวม   (1,979 ) (411 ) -  (2,390 )
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 3,068      3,129

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม 2555   31 ธันวาคม 2555

ที่ดิน        
 ราคาทุนเดิม 3,767  -  (43 ) 3,724
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) 3,759  -  (19 ) 3,740
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2552) (190 ) -  12  (178 )
อาคาร          
 ราคาทุนเดิม 6,298  509  (55 ) 6,752
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) 6,105  -  (31 ) 6,074
 ส่วนที่ตีราคาลดลง (ปี 2552) (70 ) -  2  (68 )
อุปกรณ์  9,937  1,421  (884 ) 10,474
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 718  324  (32 ) 1,010
 รวม   30,324  2,254  (1,050 ) 31,528
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม         
 อาคาร        
  - ราคาทุนเดิม (2,853 ) (257 ) 30  (3,080 )
  - ส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น (ปี 2552) (3,290 ) (243 ) 17  (3,516 )
อุปกรณ์  (7,665 ) (842 ) 865  (7,642 )
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (463 ) (70 ) 20  (513 )
 รวม   (14,271 ) (1,412 ) 932  (14,751 )
งานระหว่างก่อสร้าง 407  450  (741 ) 116
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ               16,460      16,893

หน่วย : ล้านบาท

  2556 2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 1,383  1,412

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุน 6,200 ล้านบาท และ 5,942 ล้านบาท ตามลำาดับ 

8.11 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม  2556   31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน       
 ค่าความนิยม 9,947  -  -  9,947
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,770  582  (59 ) 5,293
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 5,588  17  -  5,605
 รวม   20,305  599  (59 ) 20,845
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม       
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,428 ) (491 ) 54  (2,865 )
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (2,442 ) (657 ) -  (3,099 )
 รวม   (4,870 ) (1,148 ) 54  (5,964 )
ค่าเผื่อการด้อยค่า -  (20 ) -  (20 )
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธ ิ 15,435      14,861
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ยอดต้นปี รายการ รายการ รายการ ยอดปลายปี
 1 มกราคม ที่เกิดขึ้น ที่รับรู้ ที่รับรู้ 31 ธันวาคม
 2555 จากการซื้อ ในกำาไรหรือ ในกำาไร 2555
  ธุรกิจ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราว         
 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 764  -  (101 ) -  663
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,243  -  481  -  3,724
 ประมาณการหนี้สิน 1,453  -  148  (15 ) 1,586
 อื่นๆ 171  (118 ) 35  -  88
รวม 5,631  (118 ) 563  (15 ) 6,061

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ยอดต้นงวด รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดปลายงวด
 1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556

ผลแตกต่างชั่วคราว       
 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 551  (182 ) -  369
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 836  (113 ) -  723
 ประมาณการหนี้สิน 1,123  (155 ) (57 ) 911
 อื่นๆ  127  (76 )  223  274
รวม   2,637  (526 )  166  2,277

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ยอดต้นปี รายการ รายการ รายการ ยอดปลายปี
 1 มกราคม ที่เกิดขึ้น ที่รับรู้ ที่รับรู้ 31 ธันวาคม
 2555 จากการซื้อ ในกำาไรหรือ ในกำาไร 2555
  ธุรกิจ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราว
 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 604  -  (53 ) -  551
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 490  -  346  -  836
 ประมาณการหนี้สิน 1,104  -  36  (17 ) 1,123
 อื่นๆ 158  12  (43 ) -  127
รวม 2,356  12  286  (17 ) 2,637

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี
  1 มกราคม  2555   31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน       
 ค่าความนิยม -  1,054  -  1,054
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,308  658  (24 ) 3,942
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 13  38  -  51
 รวม   3,321  1,750  (24 ) 5,047
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม       
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,667 ) (313 ) 7  (1,973 )
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (6 ) -  -  (6 )
 รวม   (1,673 ) (313 ) 7  (1,979 )
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 1,648      3,068

หน่วย : ล้านบาท

  2556 2555

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 411  311

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุน 1,089 ล้านบาท และ 940 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 
8.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6,982  6,061  2,277  2,637

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดปลายปี
 1 มกราคม ในกำาไรหรือ ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556

ผลแตกต่างชั่วคราว       
 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 663  (174 ) -  489
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,724  1,092  -  4,816
 ประมาณการหนี้สิน 1,586  (127 ) (64 ) 1,395
 อื่นๆ  88             (29 )           223  282
รวม   6,061             762           159  6,982
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8.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม
   2556   2555
  เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
 เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงิน - 9,397 9,397 - 9,265 9,265
ธนาคารพาณิชย์ 576 23,610 24,186 1,358 24,120 25,478
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 31 4,564 4,595 181 6,026 6,207
สถาบันการเงินอื่น 5,289 5,419 10,708 5,558 688 6,246
 รวมในประเทศ 5,896 42,990 48,886 7,097 40,099 47,196

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐ 22 6,563 6,585 56 1,532 1,588
เงินสกุลอื่น 26 - 26 37 - 37
 รวมต่างประเทศ 48 6,563 6,611 93 1,532 1,625
รวมในประเทศและต่างประเทศ 5,944 49,553 55,497 7,190 41,631 48,821

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556   2555
  เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน
 เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงิน - 9,397 9,397 - 9,265 9,265
ธนาคารพาณิชย์ 576 23,610 24,186 1,358 22,710 24,068
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 31 4,564 4,595 181 6,026 6,207
สถาบันการเงินอื่น 6,495 5,420 11,915 6,513 688 7,201
 รวมในประเทศ 7,102 42,991 50,093 8,052 38,689 46,741

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐ 22 6,563 6,585 56 1,532 1,588
เงินสกุลอื่น 26 - 26 37 - 37
 รวมต่างประเทศ 48 6,563 6,611 93 1,532 1,625
รวมในประเทศและต่างประเทศ 7,150 49,554 56,704 8,145 40,221 48,366
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)  มีดังนี้

1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นจำานวนเงินคงเหลือ 9,397 ล้านบาท
และ 9,265 ล้านบาท ตามลำาดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เงินกู้ยืมนี้ถูกกำาหนดให้นำาไปสนับสนุนโครงการการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และบุคคลธรรมดาที่ได้รับความ 
เสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 และกำาหนดให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 5 ปี โดยโครงการสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

8.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

รายได้ค้างรับ 2,753  2,206  376  344
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 345  404  106  182
ลูกหนี้อื่น  9,476  8,420  4,563  2,943
อื่นๆ   936  1,268  1,414  877
 รวม                           13,510  12,298  6,459  4,346

8.14 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(1) จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 19,470  18,646  20,193  19,626
ออมทรัพย์  383,471  350,814  387,083  355,664
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา       
 - ไม่ถึง 6 เดือน 133,061  147,053  133,065  147,055
 - 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี 127,010  120,927  127,009  120,927
 - 1 ปีขึ้นไป 101,038  49,719  101,040  49,722
  รวม                           764,050  687,159  768,390  692,994

 (2) จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม
   2556   2555
  ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 758,552 551 759,103 682,292 553 682,845
เงินดอลลาร์สหรัฐ 1,329 1,585 2,914 1,002 1,415 2,417
เงินสกุลอื่น ๆ 616 1,417 2,033 633 1,264 1,897
 รวม  760,497 3,553 764,050 683,927 3,232 687,159

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556   2555
  ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 762,893 551 763,444 688,127 553 688,680
เงินดอลลาร์สหรัฐ 1,329 1,585 2,914 1,002 1,415 2,417
เงินสกุลอื่น ๆ 615 1,417 2,032 633 1,264 1,897
 รวม  764,837 3,553 768,390 689,762 3,232 692,994
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8.17 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี
 1 มกราคม (ลดลง) 31 ธันวาคม  (ลดลง) 31 ธันวาคม
 2555  2555  2556

ประมาณการค่าใช้จ่ายภาระผูกพัน         
 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,792  150  2,942  (50 ) 2,892
ประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก         
 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้         
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 2,106  25  2,131  (2,131 ) -
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแลกรับ         
 ของกำานัลจากคะแนนสะสม 1,244  373  1,617  222  1,839
อื่น ๆ 754  (110 ) 644  1,047  1,691
      รวม  6,896  438  7,334  (912 ) 6,422

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี
 1 มกราคม (ลดลง) 31 ธันวาคม  (ลดลง) 31 ธันวาคม
 2555  2555  2556

ประมาณการค่าใช้จ่ายภาระผูกพัน         
 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,358  75  2,433  (68 ) 2,365
ประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก         
 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้โอนให้         
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 2,070  -  2,070  (2,070 ) -
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแลกรับ         
 ของกำานัลจากคะแนนสะสม 21  8  29  27  56
อื่น ๆ 721  (77 ) 644  1,044  1,688
     รวม  5,170  6  5,176  (1,067 ) 4,109

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็น
โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

2. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ธนาคารได้ทำาสัญญาเงินกู้กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance 
Corporation) หรือ IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลก โดยมีวงเงินกู้ จำานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยเงินกู้ยืม
ระยะเวลา 36 เดือน จำานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินกู้ยืมระยะเวลา 48 เดือน จำานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ยืม 
ระยะเวลา 60 เดือน จำานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตามแต่ละ
ประเภทของช่วงเวลาการกู้ยืม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินมาสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

8.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
      2556   2555
  สกุลเงิน อัตราดอกเบ้ีย ครบกำาหนด ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
   (ร้อยละ)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บาท 4.70 - 5.50 2563-2565 34,844 - 34,844 34,844 - 34,844
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.72 - 4.50 2557-2561 101,053 - 101,053 71,170 - 71,170
ตั๋วแลกเงิน บาท 1.85 - 3.80 2557 38,649 - 38,649 48,523 - 48,523
เงินกู้ยืมอื่น บาท 0.00 - 0.50 2557-2560 59 - 59 92 - 92
      174,605 - 174,605 154,629 - 154,629

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
      2556   2555
  สกุลเงิน อัตราดอกเบ้ีย ครบกำาหนด ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
   (ร้อยละ)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บาท 4.70 - 5.50 2563-2565 34,844 - 34,844 34,844 - 34,844
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.72 - 4.50 2557-2559 62,230 - 62,230 39,112 - 39,112
ตั๋วแลกเงิน บาท 1.85 - 3.80 2557 10,204 - 10,204 29,691 - 29,691
เงินกู้ยืมอื่น บาท 0.00 - 0.50 2557-2560 59 - 59 92 - 92
      107,337 - 107,337 103,739 - 103,739

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังนี้

1. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 จำานวน 20,000 ล้านบาท กำาหนดไถ่ถอนคืนใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ร้อยละ 4.75 ต่อปี ในปีที่ 4 ถึงปี
ที่ 6 และร้อยละ 5.50 ต่อปี ในปีที่ 7 ถึงปีที่ 10 กำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนทุกๆ วันที่ 23 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคมของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำาหนดหากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าหุ้นกู้
นี้ไม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารอีกต่อไป หรือหุ้นกู้นี้สามารถใช้นับ
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร

2. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 จำานวน 14,844 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี กำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิก่อนกำาหนดได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วันครบกำาหนดชำาระดอกเบี้ยใดๆ 
หลังวันครบรอบ 5 ปี
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เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญาโอนสินทรัพย์โดยต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะตามที่กำาหนดในพระราชกำาหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2544 (“พรก.”) ซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวให้มีราคา
เท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแต่ไม่เกินมูลค่าทางบัญชีหักด้วยเงินสำารองที่ต้องตั้งไว้ ณ วันโอนตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับชำาระหนี้เมื่อทาง บสท. ยืนยันราคาสินทรัพย์ที่จะต้องชำาระเบื้องต้นแล้วเป็น 
ตั๋วสัญญาใช้เงินเปลี่ยนมือไม่ได้  ซึ่งจะครบกำาหนดในปีที่ 10 นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยคิดตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยโดยมีกำาหนดชำาระทุกปี โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้อาวัล

ทั้งนี้ตามสัญญากำาหนดให้มีการรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวในสิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 
10 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ตาม พรก. ในกรณีที่มีผลกำาไรให้จัดสรรผลกำาไรส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมาโดยแบ่งคนละครึ่งระหว่าง บสท. กับธนาคารและบริษัทย่อย ส่วนผลกำาไรส่วนที่
สอง ธนาคารและบริษัทย่อยจะรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับผลกำาไรในส่วนที่หนึ่งแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างราคามูลค่า
สินทรัพย์ ด้อยคุณภาพตามบัญชีและราคาของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมา สำาหรับกำาไรส่วนที่เหลือจากส่วนที่สอง
ให้ บสท. รับไปทั้งหมด สำาหรับในกรณีที่มีผลขาดทุนให้ บสท. กับธนาคาร และบริษัทย่อยร่วมกันรับผิดชอบ โดยให้ธนาคารและ
บริษัทย่อยรับผลขาดทุนในส่วนแรกจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ส่วนผลขาดทุน
ในส่วนที่สองที่เหลือจากส่วนที่หนึ่งจำานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมาให้ บสท. กับ
ธนาคารและบริษัทย่อยแบ่งกันคนละครึ่ง และผลขาดทุนส่วนที่เหลือจากส่วนที่สองให้ บสท.รับไปทั้งหมดโดยจะนับสินทรัพย์ที่
เรียกเก็บได้เฉพาะลูกหนี้ที่ได้ชำาระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว หรือมีการจำาหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์นั้นเพื่อชำาระหนี้จนเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีที่
มีการตีโอนทรัพย์สินเพื่อชำาระหนี้ มาคำานวณกำาไรหรือขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินสำาหรับผลขาดทุนจำานวน  2,131 ล้านบาท  สำาหรับ
งบการเงินรวม และจำานวน  2,070 ล้านบาท  สำาหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินใน 
งบแสดงฐานะการเงิน

บสท.ได้เลิกดำาเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2554 แล้ว  ต่อมาธนาคารและบริษัทย่อยได้ยืนยันผลการคำานวณผลกำาไร
ขาดทุนตามรายงานที่ได้รับจาก บสท. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นผลให้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ธนาคารและบริษัทย่อยได้โอนกลับรายการประมาณการหนี้สินสำาหรับผลขาดทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารจำานวน 1,074 ล้านบาท และ 1,056 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งแสดงเป็นรายการหักออกจากค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน และใน
เดือนตุลาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ชำาระผลขาดทุนดังกล่าวแล้ว

8.18 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,603  2,505  1,824  1,617

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ยอดต้นปี รายการที่ รายการที่ ยอดปลายปี
 1 มกราคม รับรู้ในกำาไร รับรู้ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2556 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556

ผลแตกต่างชั่วคราว       
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 1,260  (48 ) 457  1,669
 เงินลงทุน 585  (538 ) (38 ) 9
 อื่นๆ   660  265  -  925
รวม   2,505  (321 ) 419   2,603

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการ       
 ผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 2,942  2,792  2,433  2,358
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 261  238  193  179
ต้นทุนดอกเบี้ย 115  106  95  90
ขาดทุน(กำาไร) จากการประมาณการตามหลัก       
 คณิตศาสตร์ประกันภัย (321 ) (75 ) (284 ) (83 )
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (107 ) (119 ) (73 ) (111 )
รับโอนพนักงานจากบริษัทในเครือ -  -  1  -
รับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก       
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 2  -  -  -
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการ       
 ผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 2,892  2,942  2,365  2,433

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารรับรู้กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จบนงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคารจำานวน 321 ล้านบาท และ 284 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีกำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมในงบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารจำานวน 410 ล้านบาท และ 403 ล้านบาท ตามลำาดับ 

จำานวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 261  238  193  179
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 115  106  95  90
    376  344  288  269

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผล
ประโยชน์ที่กำาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
 อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.5  ร้อยละ 3.9
 อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 6.0  ร้อยละ 6.0
 อัตราการลาออก ร้อยละ 9.9  ร้อยละ 9.4
 เกษียณอายุ 55 ปี และ 60 ปี  55 ปี และ 60 ปี

การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาโอนสินทรัพย์กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) 
เพื่อโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อยรวมถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำาระหนี้ตาม
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8.20 หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,630  9,041  7,050  6,577
ภาษีค้างจ่าย 3,938  2,959  1,526  1,200
เงินมัดจำารับ 7,376  8,001  101  183
เจ้าหนี้อื่น  3,971  3,322  2,158  1,638
อื่น ๆ   8,146  8,454  3,137  3,467
รวม   33,061  31,777  13,972  13,065

8.21 ทุนเรือนหุ้น

8.21.1 ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของธนาคารได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 
70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาทและได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 60,741,437,470 บาท
เป็น 75,741,437,470 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

ส่วนที่ 1 ในกรณีที่จำานวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ซื้อได้จากการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ และจาก
การซื้อใดๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำานวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ BTMU จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU 
สาขากรุงเทพฯ แล้ว BTMU จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 
ส่วนที่ 2 ในกรณีไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้ว ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู ่
ให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ธนาคารได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556

8.21.2 ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด ธนาคารต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน 
จดทะเบียนและทุนสำารองนี้นำามาจ่ายปันผลไม่ได้

8.21.3 เงินปันผล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 100 มีมติอนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังสำาหรับงวด 
การบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 2,126 
ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 8/2555 มีมติอนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรก
สำาหรับงวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 
2,430 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 101 มีมติอนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังสำาหรับงวดการ
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 2,430 ล้านบาท 
ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 8/2556 มีมติอนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรก
สำาหรับงวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 
2,430 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 ยอดต้นปี รายการที่ รายการที่ รายการที่ ยอดปลายปี
 1 มกราคม เกิดขึ้นจาก รับรู้ในกำาไร รับรู้ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2555 การซื้อธุรกิจ หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2555

ผลแตกต่างชั่วคราว         
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 1,323  -  (58 ) (5 ) 1,260
 เงินลงทุน 554  -  (137 ) 168  585
 อื่นๆ 399  282  (21 ) -  660
รวม  2,276  282  (216 ) 163  2,505

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ยอดต้นปี รายการที่ รายการที่ ยอดปลายปี
 1 มกราคม รับรู้ในกำาไร รับรู้ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2556 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556

ผลแตกต่างชั่วคราว       
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 1,259  (48 ) 450  1,661
 เงินลงทุน 237  (191 ) (42 ) 4
 อื่นๆ  121  38  -  159
รวม   1,617  (201 ) 408  1,824

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 ยอดต้นปี รายการที่ รายการที่ รายการที่ ยอดปลายปี
 1 มกราคม เกิดขึ้นจาก รับรู้ในกำาไร รับรู้ในกำาไร 31 ธันวาคม
 2555 การซื้อธุรกิจ หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2555

ผลแตกต่างชั่วคราว         
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 1,322  -  (58 ) (5 ) 1,259
 เงินลงทุน 69  -  -  168  237
 อื่นๆ 61  62  (2 ) -  121
รวม  1,452  62  (60 ) 163  1,617

8.19 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556   2555
  เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำาระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำาระ

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 28 3 31 17 4 21
ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปี
 แต่ไม่เกินห้าปี 57 4 61 73 6 79
รวม  85 7 92 90 10 100
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รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้

8.24.1 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับพนักงานช้ันบริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและ
ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานการเงินและบัญชีและแก่กิจการที่ธนาคารและ/หรือกรรมการและ/หรือ
บุคคลดังกล่าวถือหุ้นธนาคารและ/หรือบริษัทที่กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของธนาคารมีอำานาจออกเสียงอย่างเป็นสาระ
สำาคัญไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556 2555
  เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ*   เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ*

บริษัทแม่ 
 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ
  ยูเอฟเจ จำากัด สาขากรุงเทพฯ -  1  -  12,844  -  -  -  -
 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ
  ยูเอฟเจ จำากัด สาขาสิงคโปร ์ -  -  -  1,559  -  -  -  -
   รวม -  1  -  14,403  -  -  -  -
บริษัทร่วม
 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด 11,520  398  -  -  10,073  397  -  -
 บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์
  โบรคเกอร์ จำากัด -  75  -  -  -  47  -  -
 บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันซ์
  โบรคเกอร์ จำากัด -  308  -  -  -  231  -  -
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (115 ) -  -  -  (101 ) -  -  -
   รวม 11,405  781  -  -  9,972  675  -  -
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น               
 หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน 3,605  3,559  -  2,742  1,335  4,099  1,700  418
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31 ) -  -  -  (13 ) -  -  -
   รวม 3,574  3,559  -  2,742  1,322  4,099  1,700  418
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 268  637  -  -  244  547  21  -
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)  -  -  -  (1 ) -  -  -
   รวม 267  637  -  -  243  547  21  -
   รวม 15,246  4,978  -  17,145  11,537  5,321  1,721  418

*อื่น ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุน ตราสารอนุพันธ์(ราคาตามสัญญา)  และภาระผูกพัน

 

8.22 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้เป็นหลักประกันภาระผูกพันอื่นกับส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจมีมูลค่าตามบัญชีจำานวน 5,857 ล้านบาท และ 4,412 ล้านบาท ตามลำาดับ

8.23 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

การรับอาวัลตั๋วเงิน 1,270  977  1,270  977
การคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน 45  90  45  90
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด 1,559  1,548  1,559  1,548
เลตเตอร์ออฟเครดิต 9,335  8,043  9,335  8,043
ภาระผูกพันอื่น       
 - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 57,884  59,049  58,014  59,181
 - การคำ้าประกันอื่น 44,200  35,172  44,200  35,172
 - อื่นๆ 253  506  253  506
   รวม  114,546  105,385  114,676  105,517

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญารับบริการระบบสารสนเทศระยะยาวกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งโดยสัญญาจะสิ้นสุดในปี 
2562 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องชำาระในอนาคต จำานวน 
3,726 ล้านบาท และ 4,386 ล้านบาท ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องชำาระในอนาคตเกี่ยวกับบริการระบบ
สารสนเทศเป็นจำานวน 14 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลำาดับ

8.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือ
การมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้รายการเงินให้สินเชื่อระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ธนาคารมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2555 และที่ สนส. 6/2553 เรื่องหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 กำาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
เปิดเผยนโยบายการทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำาธุรกรรมภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีนโยบายที่สำาคัญดังนี้ 

1. นโยบายการทำาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดรวมทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าบริการเช่นเดียว
กับการทำาธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน โดยธนาคารไม่มีนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำา
ธุรกรรมขอกู้และให้กู้ยืมระหว่างกันเอง 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำาธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงโดยการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในประเด็นสำาคัญ ได้แก่ การควบคุมความเสี่ยง การวัด 
ความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของธนาคารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556  2555

  เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ* เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ*

บริษัทร่วม               
 บริษัท เทสโก้ คาร์ด
  เซอร์วิสเซส จำากัด 11,520  398  -  -  10,073  397  -  -
 บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์
  โบรคเกอร์ จำากัด -  75  -  -  -  47  -  -
 บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันซ์
  โบรคเกอร์ จำากัด -  308  -  -  -  231  -  -
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (115 ) -  -  -  (101 ) -  -  -
   รวม 11,405  781  -  -  9,972  675  -  -
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น               
 หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน 3,605  3,559  -  2,742  1,335  4,099  1,700  418
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31 ) -  -  -  (13 ) -  -  -
   รวม 3,574  3,559  -  2,742  1,322  4,099  1,700  418
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 221  637  -  -  196  547  21  -
   รวม 231,370  10,525  850  17,894  218,253  12,111  2,421  1,234

*อื่น ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุน ตราสารอนุพันธ์(ราคาตามสัญญา) และภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารคิดดอกเบี้ยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในอัตราร้อยละ 1.00 ถึง 
15.99 ต่อปีและ อัตราร้อยละ 1.00 ถึง 18.99 ต่อปี ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นจำานวน 
2,184 ล้านบาท และ 2,088 ล้านบาท ตามลำาดับ รายการนี้ไม่ได้ถูกตัดรายการระหว่างกัน แต่บันทึกไว้เป็นสำารอง 
ส่วนเกินในงบการเงินรวม

ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินให้สินเชื่อ
ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม จำานวน 554  ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี และ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2555 เป็นเงินให้สินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จำานวน 2,357 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.57 ถึง 4.00 ต่อปี 

8.24.2 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.5 และมีเงินลงทุนใน 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

     2556   2555

  ประเภทกิจการ ทุนที่ออก สัดส่วน เงินลงทุน เงินปันผล สัดส่วน เงินลงทุน เงินปันผล

   และเรียก การถือหุ้น วิธีราคาทุน  การถือหุ้น วิธีราคาทุน  

   ชำาระแล้ว (ร้อยละ)   (ร้อยละ)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน           

 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล บริษัทเพื่อ  250  9.72  373  27  10.92  419  14

  จำากัด (มหาชน) การลงทุน 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า        (6 ) -    (7 ) -

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ        367  27    412  14

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556 2555

  เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ* เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม อื่น ๆ*

บริษัทแม่

 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ

  ยูเอฟเจ จำากัด สาขากรุงเทพฯ -  1  -  12,844  -  -  -  -

 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ

  ยูเอฟเจ จำากัด สาขาสิงคโปร ์ -  -  -  1,559  -  -  -  -

 รวม   -  1  -  14,403  -  -  -  -

บริษัทย่อย               

 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์

  ลิสซิ่ง จำากัด 10,371  20  -  44  10,013  45  -  161

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล

  ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) 130,012  601  -  5  125,441  693  -  -

 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น

  จำากัด (มหาชน)  -  10  -  -  -  2,070  -  -

 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด 8,391  29  -  2  5,273  17  -  -

 บริษัท อยุธยา คาร์ด

  เซอร์วิสเซส จำากัด -  -  -  -  4,600  247  -  -

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล

  เซอร์วิสเซส จำากัด 24,774  801  -  3  21,109  738  -  3

 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด

  เซอร์วิสเซส จำากัด  11,492  335  -  -  11,658  268  -  -

 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด 32,180  1,142  -  1  26,471  885  -  1

 บริษัท สยามเรียลตี้

  แอนด์เซอร์วิส จำากัด 580  43  -  -  496  71  -  -

 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์

  จำากัด (มหาชน) -  193  700  -  -  246  400  -

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  กรุงศรี จำากัด -  218  150  656  -  104  300  613

 บริษัท บริหารสินทรัพย์

  กรุงศรีอยุธยา จำากัด 554  17  -  38  2,357  15  -  38

 บริษัทหลักทรัพย์

  กรุงศรี จำากัด (มหาชน) -  991  -  -  -  853  -  - 

 บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด -  92  -  -  1,433  177  -  -

 บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์

  โบรกเกอร์ จำากัด -  434  -  -  -  137  -  -

 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์

  โบรกเกอร์ จำากัด -  621  -  -  -  224  -  -

   รวม 218,354  5,547  850  749  208,851  6,790  700  816

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,184 ) -  -  -  (2,088 ) -  -  -

   รวม 216,170  5,547  850  749  206,763  6,790  700  816
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556 2555

  รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

  รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่

  ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย

บริษัทย่อย (ต่อ)               

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  กรุงศรี จำากัด -  266  6  8  -  125  9  6

 บริษัท บริหารสินทรัพย์

  กรุงศรีอยุธยา จำากัด 53  18  -  -  171  31  -  -

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

  จำากัด (มหาชน) -  23  24  6  -  21  19  3

 บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด 22  6  -  -  88  5  1  -

 บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์

  โบรกเกอร์ จำากัด  -  1  1  -  -  1  1  -

 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์

  โบรกเกอร์ จำากัด -  1  2  -  -  -  1  -

   รวม 8,259  840  91  536  7,460  614  101  528

บริษัทร่วม               

 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด 407  21  2  -  354  12  2  -

 บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันซ์

  โบรคเกอร์ จำากัด -  11  3  -  -  13  3  -

   รวม 407  32  5  -  354  25  5  -

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น               

 หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน 96  35  76  296  41  60  131  332

   รวม 96  35  76  296  41  60  131  332

บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 7  8  12  -  6  4  13  -

   รวม 8,769  915  184  832  7,861  703  250  860
 

8.24.4  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาขายเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน ในราคา 1,698 ล้านบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันโอนเท่ากับ 2,353 ล้านบาท และมีราคาตามบัญชี
สุทธิเท่ากับ 1,566 ล้านบาท โดยธนาคารได้รับชำาระเงินครบถ้วนแล้ว

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ทำาสัญญาขายเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทย่อย ในราคา 
33 ล้านบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันโอนเท่ากับ 825 ล้านบาท และมีราคาตามบัญชีสุทธิเท่ากับ  33 ล้านบาท โดย
ธนาคารได้รับชำาระเงินครบถ้วนแล้ว

8.24.5 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยได้มีการทำาสัญญาให้บริการในการเรียกเก็บหนี้และ
บริการอื่นระหว่างกัน เป็นจำานวน 887 ล้านบาท และ 826 ล้านบาท และมีการทำาสัญญาเช่าพื้นที่และยานพาหนะ
ระหว่างกันเป็นจำานวน 61 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท ตามลำาดับ

8.24.6 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยได้มีการทำาสัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีและซอฟแวร์
  กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำานวน 72 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามลำาดับ

8.24.7 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับสัญญาการให้บริการ 
  ระหว่างกันมีจำานวน 1,273 ล้านบาท และ 1,053 ล้านบาท ตามลำาดับ

8.24.3 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที ่
  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 2556 2555

  รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

  รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่

  ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย

บริษัทร่วม
 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด 407  375  2  -  354  150  2  -
 บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันซ์
  โบรคเกอร์ จำากัด -  20  3  -  -  13  3  -
   รวม 407  395  5  -  354  163  5  -
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น               
 หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน 96  35  76  296  41  60  131  332
   รวม 96  35  76  296  41  60  131  332
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 7  8  12  -  6  4  13  -
   รวม 510  438  93  296  401  227  149  332
 

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 2556 2555

  รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

  รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ รายได้ รายได้ที่มิใช่ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่

  ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย มิใช่ดอกเบี้ย

บริษัทย่อย               

 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์

  ลีสซิ่ง จำากัด 378  3  -  -  404  3  -  -

 บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส

  จำากัด (มหาชน) -  -  -  -  -  -  5  -

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล

  ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) 5,107  114  5  2  4,320  62  4  1

 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น

  จำากัด (มหาชน)  -  -  31  -  -  2  42  -

 บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด 324  27  -  -  223  25  1  -

 บริษัท อยุธยา คาร์ด

  เซอร์วิสเซส จำากัด 72  59  -  -  133  74  -  -

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล

  เซอร์วิสเซส จำากัด 886  221  2  14  791  161  2  11

 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด

  เซอร์วิสเซส จำากัด  424  9  2  -  445  8  2  1

 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด 976  88  3  1  868  92  3  1

 บริษัท สยามเรียลต้ีแอนด์เซอร์วิส จำากัด 17  2  -  443  17  1  -  435

 บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์

  จำากัด (มหาชน) -  2  15  62  -  3  11  70
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8.25 ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ รวมถึง 
ค่าตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาจ้างงานและสิทธิประโยชน์อื่น

ธนาคารไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือรับซื้อหรือ 
เช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าวนั้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำาคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่
24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,321  1,211  856  809
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 37  31  21  19
 รวม   1,358  1,242  877  828

8.26 สัญญาเช่าระยะยาว

ธนาคารและบริษัทย่อย ได้ทำาสัญญาเช่าระยะยาวสำาหรับที่ดินและ/หรืออาคาร และอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสำานักงานสาขา 
และประกอบกิจการจำานวนหลายสัญญาโดยธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
 ประเภท ระยะเวลา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555
ที่ดินและ/หรืออาคาร ไม่เกิน 1 ปี 741  460  703  489
 และอุปกรณ์ 1-5 ปี 782  581  831  537
    มากกว่า 5 ปี 81  85  81  85
     1,604  1,126  1,615  1,111

8.27 ส่วนงานดำาเนินงาน

การจำาแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดทำาขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหาร (Management Report) 
ของธนาคารและบริษัทย่อยที่สะท้อนจากโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่
นำาเสนอต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย โดยมีการปรับบางประการ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการจัดทำาบัญชีเพื่อการจัดการภายใน โดยข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามแต่ละส่วนงาน
ดังกล่าวจะเป็นจำานวนเงินหลังการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลาง รายได้จากการลงทุน และการกำาหนดราคาโอนระหว่างกันตาม
ความเหมาะสม สำาหรับการทำาธุรกรรมระหว่างส่วนงานอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับการทำาธุรกรรมกับบุคคลอื่นทั่วไปและจะมีการ
ตัดรายการระหว่างกันออกในการจัดทำางบการเงินรวม

 
ส่วนงานทางธุรกิจต่างๆ มีการจำาแนกไว้ดังนี้

ภาครายย่อย:  เป็นการให้บริการทางธนาคารและการเงินที่มีความหลากหลายแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป  โดยมีการเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการรับฝากเงินทั้งในรูปเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ 
เงินฝากประจำา ตั๋วแลกเงิน การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน การให้เช่าซื้อ
และลีสซิ่ง การบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้า และธุรกิจประกัน

ภาคธุรกิจ:  เป็นการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน ทั้งที่เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม และลูกค้าสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
จัดการเงินให้กับลูกค้า สินเชื่อเพื่อการค้า การบริหารเงิน การทำาธุรกรรมทางธนาคาร และการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ธุรกิจด้านอื่น: ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย ที่มิได้รวมอยู่ในส่วนงานทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น 
รวมทั้งการตัดรายการระหว่างกันในการจัดทำางบการเงินรวม

8.24.8 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของธนาคาร ได้อนุมัติการควบรวมกิจการของ
ธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด สาขากรุงเทพฯ (BTMU สาขากรุงเทพฯ) โดยการซื้อและ 
รับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร รวมทั้งการเข้าทำาสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคาร 
(ผู้รับโอน) กับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิยูเอฟเจ จำากัด (BTMU) (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็น 
การทำารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase 
Agreement) BTMU จะให้บริการในด้านต่างๆ แก่ธนาคาร ตามขอบเขตที่ ธนาคารและ BTMU ได้ตกลงร่วมกัน โดย
ขอบเขตการบริการดังกล่าวรวมถึงขอบเขตงานบริการเดิมที่ BTMU ให้บริการแก่ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 
และงานบริการอื่นๆ ตามจำาเป็นและสมควรเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้ภาย
หลังการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ ธนาคารและ BTMU ได้เข้าทำาสัญญาเกี่ยวกับงานบริการด้านต่างๆ ภายใต้สัญญาการ
ให้บริการหลัก (Master Service Agreement) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำากัดเพียง (ก) สัญญาการให้บริการทั่วไป (General 
Service Agreement) (ข) สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) 
(ค) สัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ (Software License Agreement) (ง) สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจตกลง 
ร่วมกันในอนาคตภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase 
Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถือหุ้นของธนาคารน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) ธนาคารมีสิทธิร้องขอให้ 
BTMU ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร และ BTMU จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคารตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ โดยที่ BTMU พิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่า (ก) เงื่อนไขของการให ้
ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) และเป็น
ประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ข) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน และนโยบายการจัดหาเงินทุนของธนาคาร (ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของกฎหมาย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางภาษีเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing)) ทั้งนี้ หาก BTMU ตกลง 
ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ธนาคารร้องขอ BTMU และธนาคารจะได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ ประเภท 
จำานวน ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวต่อไป

8.24.9 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 ของธนาคาร ได้อนุมัติให้ธนาคารรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท อยุธยา คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และเป็นบริษัท 
ที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมัติให้ปรับแผนการดำาเนินการ โดย
ธนาคารจะไม่เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อยุธยา คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารเดิม แต่ทั้งนี้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลที่ธนาคาร ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเป็นผู้พิจารณาเข้ารับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท อยุธยา คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด ต่อไป โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที ่
10 เมษายน 2556 รับทราบการปรับแผนการดำาเนินการเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริษัทอยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด (AYCS) ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท 
บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด (KCC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคายุติธรรมจำานวน 270 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันโอน AYCS มี
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นจำานวน 4,256 ล้านบาท และ 4,054 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย AYCS ได้รับชำาระมูลค่า
กิจการทั้งหมดเป็นหุ้นเพิ่มทุนของ KCC จำานวน 10,552,000 หุ้น ซึ่งการโอนและรับโอนกิจการโดยวิธีการชำาระมูลค่า
กิจการด้วยหุ้นเป็นไปตามมติอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ของ AYCS เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และ 
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KCC ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

8.24.10 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) (AYTS) ได้ดำาเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้
แก่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) (AYCAL) ในราคาตามบัญชีสุทธิจำานวน 721 ล้านบาท ซึ่ง ณ 
วันโอนบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นจำานวน 858 ล้านบาท และ 137 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งการโอน
และรับโอนกิจการข้างต้นเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AYTS ครั้งที่ 1/2554 และมติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นของ AYTS ครั้งที่ 51 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AYCAL ครั้งที่ 1/2554
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2555
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม 1,073,071  4,037  (5,143 ) 1,071,965
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านสินทรัพย์) 78,815  575  -  79,390
เงินลงทุนสุทธิ 77,765  537  -  78,302
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 799,456  1,780  -  801,236
เงินรับฝาก 686,675  484  -  687,159
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านหนี้สิน) 48,811  10  -  48,821
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 154,629  -  -  154,629

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม 1,074,911  11,336  (12,828 ) 1,073,419
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านสินทรัพย์) 83,765  1,216  -  84,981
เงินลงทุนสุทธิ 72,975  266  -  73,241
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 798,907  4,386  -  803,293
เงินรับฝาก 767,682  708  -  768,390
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านหนี้สิน) 56,703  1  -  56,704
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 107,337  -  -  107,337

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2555
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม 987,573  4,037  (5,143 ) 986,467
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านสินทรัพย์) 77,581  575  -  78,156
เงินลงทุนสุทธิ 77,292  537  -  77,829
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 714,043  1,780  -  715,823
เงินรับฝาก 692,510  484  -  692,994
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 (ด้านหนี้สิน) 48,356  10  -  48,366
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 103,739  -  -  103,739

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไม่มีรายได้จากการทำาธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลภายนอกรายใด
รายหนึ่งที่มีจำานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวม

ส่วนงานดำาเนินงานจำาแนกตามประเภทธุรกิจสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556
 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ รวม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 29,394  15,540  5  44,939
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น 17,299  7,106  (843 ) 23,562
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 46,693  22,646  (838 ) 68,501
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  25,022  7,974  618  33,614
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 13,057  5,809  93  18,959
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 8,614  8,863  (1,549 ) 15,928
ภาษีเงินได้ 1,790  2,435  (283 ) 3,942
กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 6,824  6,428  (1,266 ) 11,986
สินทรัพย์รวม 505,064  928,009  (253,491 ) 1,179,582

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2555
 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ รวม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 26,280  13,669  3  39,952
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น 14,933  7,954  (1,651 ) 21,236
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 41,213  21,623  (1,648 ) 61,188
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  23,971  6,594  233  30,798
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 7,404  4,439  (458 ) 11,385
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 9,838  10,590  (1,423 ) 19,005
ภาษีเงินได้ 2,325  2,159  (147 ) 4,337
กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 7,513  8,431  (1,276 ) 14,668 
สินทรัพย์รวม 438,834  880,469  (247,338 ) 1,071,965

8.28 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

(1) ฐานะจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

  ฐานะที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม 1,181,074  11,336  (12,828 ) 1,179,582
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านสินทรัพย์) 85,811  1,216  -  87,027
เงินลงทุนสุทธิ 73,008  266  -  73,274
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 902,778  4,386  -  907,164
เงินรับฝาก 763,342  708  -  764,050
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ด้านหนี้สิน) 55,496  1  -  55,497
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 174,605  -  -  174,605
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หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2555
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย 43,377  106  -  43,483
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 23,212  3  -  23,215
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 20,165  103  -  20,268
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,697  19  -  5,716
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 7,944  (41 ) (2,671 ) 5,232
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 25,728  89  (2,671 ) 23,146
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 8,078  (8 ) -  8,070

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนระหว่างสาขาและสำานักงานใหญ่หรือระหว่างสาขาด้วยกันใช้เกณฑ์ท่ีกำาหนดข้ึนโดยสำานักงานใหญ่ 
ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุน

8.29 รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,709  2,481  2,689  2,470
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 157  206  159  206
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,203  2,495  2,193  2,479
เงินให้สินเชื่อ 46,751  42,563  41,510  38,328
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 19,561  16,895  -  -
รวมรายได้ดอกเบี้ย 71,381  64,640  46,551  43,483

8.30 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

เงินรับฝาก 15,701  13,450  15,751  13,496
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,469  1,183  1,448  1,157
เงินนำาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3,665                     3,206                     3,665  3,206
ตราสารหนี้ที่ออก       
 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1,602  1,021  1,602  1,021
 - อื่นๆ  3,981  5,746  1,793  4,266
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 5  69  5  69
อื่นๆ   19  12  3  -
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26,442  24,687  24,267  23,215

(2) ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรม

  ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2556
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย 71,255  126  -  71,381
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26,438  4  -  26,442
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 44,817  122  -  44,939
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,526  26  -  14,552
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 12,990  (32 ) (3,948 ) 9,010
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 56,403  118  (3,948 ) 52,573
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 15,930  (2)  -  15,928

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2555
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย 64,534  106  -  64,640
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 24,684  3  -  24,687
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 39,850  103  -  39,953
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 12,716  19  -  12,735
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 11,213  (41 ) (2,671 ) 8,501
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 44,765  89  (2,671 ) 42,183
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 19,014  (8 ) -  19,006

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 2556
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการตัดบัญชี รวม
 ในประเทศ ต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย 46,425  126  -  46,551
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 24,263  4  -  24,267
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 22,162  122  -  22,284
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,006  26  -  6,032
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 9,167  (32 ) (3,948 ) 5,187
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 27,295  118  (3,948 ) 23,465
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 10,040  (2 ) -  10,038
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8.34 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 101  11  101  11
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด (27 ) 41  (27 ) 41
เงินให้สินเชื่อ 17,306  10,344  3,237  4,261
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1,579  989  654  162
 รวม   18,959  11,385    3,965  4,475

8.35 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้สำาหรับปีปัจจุบัน 5,026  5,114  1,690  1,919
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,084 ) (777 ) 325  (345 )
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,942  4,337  2,015  1,574

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  2556 2555 2556 2555

   อัตราภาษี  อัตราภาษี  อัตราภาษี  อัตราภาษี

  ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท (ร้อยละ)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 15,928    19,006    10,038    8,070  
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 3,186  20.00  4,371  23.00  2,008  20.00  1,856  23.00
บวก ผลกระทบทางภาษีของรายได้
    และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้น
   ทางภาษี 1,394  8.75  492  2.59  617  6.15  155  1.92
หัก ผลกระทบทางภาษีของรายได้
    และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้น
   ทางภาษี (638 ) (4.00 ) (526 ) (2.77 ) (610 ) (6.08 ) (437 ) (5.42 )
ภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จ 3,942  24.75  4,337  22.82  2,015  20.07  1,574  19.50

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ดังนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 และใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว

8.31 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ       
 - การรับรอง รับอาวัล และการคำ้าประกัน 505  518  505  518
 - อื่น ๆ  18,261  15,916  7,378  6,716
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 18,766  16,434  7,883  7,234
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 4,214  3,699  1,851  1,518
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,552  12,735  6,032  5,716

8.32 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

กำาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
 เงินตราต่างประเทศ       
 - เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
   ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 1,507  1,471  1,506  1,473
 - ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (5 ) (9 ) (5 ) (9 )
 - ตราสารหนี้ 23  55  23  55
 - ตราสารทุน 42  25  (10 ) (10 )
 - อื่น ๆ  (3 ) -  -  -
รวม   1,564  1,542  1,514  1,509
 
8.33 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  2556 2555 2556 2555

กำาไร (ขาดทุน) จากการขาย       
 - เงินลงทุนเผื่อขาย 644  436  644  436
 - เงินลงทุนทั่วไป 10  382  10  385
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -  -  1,707  (1 )
    654  818  2,361  820
ขาดทุนจากการด้อยค่า       
 - เงินลงทุนเผื่อขาย (18 ) -  (18 ) -
 - เงินลงทุนทั่วไป (3 ) (18 ) (3 ) (18 )
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -  -  (2,284 ) -
 รวม   633                 800  56  802
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ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 และ 20 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และใช้อัตราภาษีร้อยละ  20 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 
8.36 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม
   2556   2555
  จำานวน ผลประโยชน์ จำานวนสุทธิ จำานวน ผลประโยชน์ จำานวนสุทธิ
  ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
 ตีราคาสินทรัพย์ 2,285  (457)  1,828  -  -  -
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
 เงินลงทุนเผื่อขาย (1,306 ) 261  (1,045 ) 862  (162 ) 700
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ            
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย            
 สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 321  (64 ) 257  75  (15 ) 60
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1,300  (260 ) 1,040  937  (177 ) 760

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556   2555
  จำานวน ผลประโยชน์ จำานวนสุทธิ จำานวน ผลประโยชน์ จำานวนสุทธิ
  ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
 ตีราคาสินทรัพย์ 2,249  (449 ) 1,800  -  -  -
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
 เงินลงทุนเผื่อขาย (1,326 ) 265  (1,061 ) 861  (163 ) 698
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ            
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย            
 สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 285  (57 ) 228  84  (17 ) 67
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1,208  (241 ) 967  945  (180 ) 765

8.37 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2557 มีมติอนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 2,430 ล้านบาท 
และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  7 พฤษภาคม 2557

8.38 การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fees) *

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

 • ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 24,141,400 บาท

 • สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี
        ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,579,456 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fees)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
การตรวจสอบพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ฯลฯ ให้แก่

 • ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 923,000 บาท และจะต้องจ่าย
  ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,175,000 บาท

 • สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี
        ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 2,168,750 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
        ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 186,188 บาท

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
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(ก) หุ้นสามัญ

 ทุนจดทะเบียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 75,741,437,470.00 บาท
  จำานวนหุ้น 7,574,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

 ทุนชำาระแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 60,741,437,470.00 บาท
  จำานวนหุ้น 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

(ข) ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

   (หน่วย : ล้านบาท)

หลักทรัพย์ของธนาคาร

เงื่อนไขอื่น

ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู ้
ก่อนครบกำาหนดได้ ณ วัน
ครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ ณ วัน
ชำาระดอกเบี้ยใดๆ หลังจาก
วันครบรอบ 5 ปี โดยต้อง 
ได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อน 

-

-

-

-

-

จำานวนและมูลค่า
ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน

ณ 31 ธันวาคม 2556

20,000.00

3,000.00

4,340.00

8,600.00

1,900.00

14,843.60

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

ปีที่ 1-3 = 4.35% 
ปีที่ 4-6 = 4.75% 
ปีที่ 7-10 = 5.50%

  

เดือนที่ 1- 6 = 3.20%
เดือนที่ 7-12 = 3.44%
เดือนที่ 13-18 = 4.00%
เดือนที่ 19-24 = 4.20%

ปีที่ 1 = 3.30% 
ปีที่ 2 = 3.65% 
ปีที่ 3 = 4.50%

3.70% 

3.80% 

4.70% 

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอน

23 มิถุนายน 
2563

(อายุ 10 ปี)

 

24 กุมภาพันธ์ 
2557

(อายุ 2 ปี)

24 กุมภาพันธ์ 
2558

(อายุ 3 ปี)

24 กุมภาพันธ์ 
2557

(อายุ 2 ปี)

24 กุมภาพันธ์ 
2558

(อายุ 3 ปี)

7 พฤศจิกายน 
2565

(อายุ 10 ปี)

หุ้นกู้ระยะยาว - ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 (BAY206A)
จำานวน : 20,000.00 
วันที่ออก : 23 มิถุนายน 2553
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch / TRIS) : A+ / A+ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารทหารไทย

 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 (BAY142A)        
จำานวน : 3,000.00 
วันที่ออก : 24 กุมภาพันธ์ 2555
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารธนชาต

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 (BAY152A)          
จำานวน : 4,340.00 
วันที่ออก : 24 กุมภาพันธ์ 2555
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารธนชาต

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 (BAY142B)          
จำานวน : 8,600.00 
วันที่ออก : 24 กุมภาพันธ์ 2555
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารธนชาต

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 (BAY152B)          
จำานวน : 1,900.00 
วันที่ออก : 24 กุมภาพันธ์ 2555
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารธนชาต

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 (BAY22NA)          
จำานวน : 14,843.60 
วันที่ออก : 7 พฤศจิกายน 2555
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : A+
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารทหารไทย

1.

2.

3.

4.

5.

 
6.

ประเภทหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท: บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขทะเบียนบริษัท: 0107536001079
ประเภทธุรกิจ: ธนาคารพาณิชย์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-2000
โทรสาร: 0-2683-1304
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1572
เว็บไซต์: www.krungsri.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของธนาคารเพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของธนาคาร ที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.krungsri.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารดำาเนินธุรกิจต่างๆ ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด 
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีลักษณะบริการของธนาคารแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่

1.  การรับฝากเงิน – ธนาคารรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไปและจากองค์กรธุรกิจโดยจำาแนกเป็น 4 ประเภท
 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำา
 • เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

2.  การให้สินเชื่อ – ธนาคารให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 • การเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
 • เงินกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ระยะยาวให้แก่ลูกค้าธุรกิจ 
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลให้แก่ลูกค้าบุคคล 
 • สินเชื่อที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 • สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ 
 • บริการด้านสินเชื่ออื่นๆ อาทิ การอาวัลและรับรองตั๋วเงิน หนังสือคำ้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตและการออกหนังสือสนับสนุน
       ทางการเงิน ฯลฯ 

3.  บริการทางการเงินอื่นๆ 
 • บริการธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • บริการด้านการโอนเงินภายในประเทศ
 • บริการด้านปริวรรตและเงินโอนต่างประเทศ 
 • บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้าต่างประเทศ “KRUNGSRI Trade Link” 
 • บริการหัก/ฝากเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ บริการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
 • บริการด้านวาณิชธนกิจ 
 • บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 
 • บริการบริหารเงินสด 
 • บริการลูกค้าธุรกรรมการเงิน 
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและเครื่องมือทางการเงินด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    และอัตราดอกเบี้ย 
 • บริการด้านการเงินเพื่อการค้า 
 • บริการด้านพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
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1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย 
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ซึ่งทำาให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
จะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งระบุว่า

 “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร และ
บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง 
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ เงินกำาไรส่วนที่เหลือ 
คณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำารองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็น
สมควร โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว 
เมื่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่าธนาคารมีกำาไรรวม
พอที่จะทำาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว  
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำาหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณา
คำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของทางการ รวมทั้งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 
สนส. 21/2555 เรื่องข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผลลงวันที่ 
17 ธันวาคม 2555   ที่กำาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรนำากำาไร
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง หรือกำาไร
ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง มาใช้ใน
การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ัน และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว 
เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำา
เช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง
อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำาไรสุทธิ จนกว่าทุนสำารองนั้นจะมี
จำานวนถึงหนึ่งในสิบของจำานวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

หมายเหตุ: 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร
  2. ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและตลาดทุน เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินของธนาคาร

 ตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนในระหว่างปี 2556
 - ไม่มี -

(ค) พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะ
เจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำากัด จำานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งหุ้น
ในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการจัดสรร

เงื่อนไขอื่น

-

-

-

- ไม่สามารถไถ่ถอน
 ก่อนกำาหนด 
- โอนเปลี่ยนมือไม่ได้

- ไม่สามารถไถ่ถอน
 ก่อนกำาหนด 
- โอนเปลี่ยนมือไม่ได้

- สามารถไถ่ถอน
 ก่อนกำาหนด 

จำานวนและมูลค่า
ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน

ณ 31 ธันวาคม 2556

6,000.00

1,000.00

37,390.00

3,706.00

4,553.00

466.21

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอน

28 มิถุนายน 
2558

(อายุ 2 ปี)

28 มิถุนายน 
2559

(อายุ 3 ปี)

ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ
(อายุไม่เกิน

270 วัน)
 

ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ
(อายุ 7 – 60 วัน)

 

ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ
(อายุ 7 วัน-

1 เดือน)

ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 (BAY156A)          
จำานวน : 6,000.00
วันที่ออก : 28 มิถุนายน 2556
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 (BAY166A)          
จำานวน : 1,000.00
วันที่ออก : 28 มิถุนายน 2556
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ตราสารหนี้อื่น - ไม่มีหลักประกัน (ออกในปี 2556)

หุ้นกู้ระยะสั้น
ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน  
จำานวน : 85,742.10
วันที่ออก : 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch) : AA
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ตั๋วแลกเงิน
ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำานวน : 112,141.00 
วันที่ออก : 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch / TRIS) : ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ตั๋วแลกเงิน  
ผู้ลงทุนสถาบัน จำานวน : 27,897.20 
วันที่ออก : 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch / TRIS) : ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ตั๋วแลกเงิน  
ผู้ลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร จำานวน : ไม่มี
(เนื่องจากในปี 2556 ไม่มีการออกจำาหน่าย)
อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch / TRIS) : ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

3.48% 

3.59% 

2.15% - 3.20%

1.82% - 3.22%

2.25% - 3.50%

3.30% - 3.80%

ประเภทหลักทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

7.

8.

1.

2.

3.

4.
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บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรุงศรี เอเอ็มซี
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำากัด
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ ชั้น 11 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4100 โทรสาร 0-2683-1400

กรุงศรี แฟ็กเตอริง
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำากัด
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
สำานักงานใหญ่ ชั้น 19 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2208-2888 โทรสาร 0-2208-2858

กรุงศรี ลีสซิ่ง
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำากัด
ที่ตั้ง อาคารชำานาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 22
เลขที่ 65/182-185 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2643-1980 โทรสาร 0-2643-1059-60

กรุงศรี ออโต้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ
เลขที่ 87/2 อาคารซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ออลซีซั่นส์ เพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-6010, 0-2740-7400 โทรสาร 0-2627-8211

กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำากัด
ที่ตั้ง อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9 และ 10
เลขที่ 89/170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2792-1888 โทรสาร 0-2792-1949

กรุงศรี คอมซูมเมอร์
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 1-6 และ 8-11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-8000

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 1-6 และ 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-8111 โทรสาร 0-2627-8381

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ช้ัน 1-6, 8-11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-3000 โทรสาร 0-2646-3001

บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด 
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์ เพลส  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 0-2627-8029 โทรสาร 0-2627-4117

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด 
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์ เพลส   
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-8029 โทรสาร 0-2627-4117

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 
ชั้น 1-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-4130 โทรสาร 0-2627-4774

บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 10  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-8156 โทรสาร 0-2627-8611

บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 10  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 0-2627-8156 โทรสาร 0-2627-8611

กรุงศรี ซิเคียวริตี้
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักเพลินจิต ชั้น 5 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1111

กรุงศรี แอสเซท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด 
ท่ีต้ัง อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ช้ัน 1-2 โซนเอ และช้ัน 12 เลขท่ี 898 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

บุคคลอ้างอิง 

ชื่อ  ที่ตั้งสำานักงาน  โทรศัพท์  โทรสารของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียน    
• หุ้นสามัญ           : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
        อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
        เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
        โทรศัพท์ 0-2229-2800
  โทรสาร 0-2359-1259

• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
• หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2555 (จำานวน 4 ชุด)  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
• หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2556 (จำานวน 2 ชุด)  โทรศัพท์ 0-2296-5689-90 และ 0-2296-5695-6
  โทรสาร 0-2683-1581-2 และ 0-2683-1293

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 : ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555  เลขที่ 393 ถนนสีลม ซอย 7 แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0-2230-6320 และ 0-2230-5706
  โทรสาร 0-2266-9779

• หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2555 (จำานวน 4 ชุด) :  ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
  อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2208-5000 ต่อ 4503 และ 0-2208-5016
  โทรสาร 0-2651-7899 และ 0-2651-7915
 
• หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2556 (จำานวน 2 ชุด) : ไม่มี 

ผู้สอบบัญช ี : นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
  
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
        อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้  
        แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
     โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย  :  นายกนก  อินทรัมพรรย์
  นายโชติช่วง ทัพวงศ์
  พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
  
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
          เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง    
  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120
           โทรศัพท์ 0-2296-3872 และ 0-2296-3882
  โทรสาร 0-2683-1436
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำานักงานใหญ่

ที่ตั้ง 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:  0-2296-2000
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์:  1572
โทรสาร:            0-2683-1304
เว็บไซต์:  www.krungsri.com

สาขาและศูนย์บริการทางการเงิน

สาขาในประเทศ                 610
 เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล        272
 ส่วนภูมิภาค                    338

สาขาในต่างประเทศ                    4
สำานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ        81
พื้นที่บริการ Exclusive Banking             19

สาขาและศูนย์บริการทางการเงิน

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

1 สาขาสำานักพระรามที่ 3 0 2296 2000
2 สาขาสำานักเพลินจิต 0 2208 2170
  0 2208 2111,
  0 2208 2172,
  0 2208 2196,
  0 2208 2197
3 สาขาราชวงศ์ 0 2224 5510,
  0 2224 5626
4 สาขาพาหุรัด 0 2221 1604,
  0 2221 7740
5 สาขาประตูนำ้า 0 2251 3277,
  0 2253 8963
6 สาขาวรจักร 0 2221 7678,
  0 2223 7118
7 สาขาบางรัก 0 2237 7177,
  0 2237 7148
8 สาขาบางกระบือ 0 2243 3256,
  0 2243 3262
9 สาขาปากคลองตลาด 0 2223 0530,
  0 2222 9637
10 สาขาวงเวียน 22 กรกฎา 0 2222 7585,
  0 2223 0760
11 สาขาบางลำาภู 0 2282 8253-4
12 สาขาคลองเตย 0 2249 8012-4
13 สาขาสะพานควาย 0 2272 2993-4
14 สาขาเอกมัย 0 2714 0082-5
15 สาขาวงเวียนใหญ่ 0 2437 0173-4

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

16 สาขาบางแค 0 2454 2947-50
17 สาขาชลบุรี 0 3827 7740-2,
  0 3879 2318-20
18 สาขาสุพรรณบุรี 0 3552 3961-3
19 สาขานครราชสีมา 0 4425 1340-2
20 สาขาบ้านไผ่ 0 4327 2108,
  0 4327 2681
21 สาขาอุดรธานี 0 4222 1523,
  0 4224 4738
22 สาขาอุบลราชธานี 0 4524 4885,
  0 4525 4065
23 สาขาชัยภูมิ 0 4482 1339-41
24 สาขาลำาปาง 0 5432 3269-72,
  0 5422 7077
25 สาขาเชียงใหม่ 0 5325 1811-2,
  0 5325 1130-1
26 สาขาเพชรบูรณ์ 0 5672 2572-3
27 สาขาจันทบุรี 0 3934 6385-8
28 สาขาหาดใหญ่ 0 7423 9065-6,
  0 7424 3051
29 สาขาทุ่งสง 0 7541 2684-5
30 สาขาตรัง 0 7522 2416-7,
  0 7521 8338
31 สาขาปัตตานี 0 7333 2772-3
32 สาขานราธิวาส 0 7351 1202-3
33 สาขาปากช่อง 0 4431 3908-9
34 สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 0 2308 0041-5

กรุงศรี เซอร์วิส
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ (อาคาร C ชั้น 5A) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-3435, 0-2296-2364 โทรสาร 0-2296-2369

บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูช่ันส์ จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี
ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2714-5199 โทรสาร 0-2777-0009

บริษัท เมโทร เดซิกนี จำากัด
ที่ตั้ง 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320

บริษัทที่อยู่ระหว่างชำาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักเพลินจิต ชั้น 7 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2296-5513, 0-2296-4870 โทรสาร 0-2683-1460

บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
สำานักเพลินจิต ชั้น 7 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2296-5513, 0-2296-4435 โทรสาร 0-2683-1460

บริษัท สยามบางกอกพอร์ท จำากัด
ที่ตั้ง เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำาบลบางหญ้าแพรก อำาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
แต่ไม่ถึงร้อยละ 20

บริษัท พี.พี.พาราวูด จำากัด
ที่ตั้ง เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำาบลบ้านช้าง อำาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (038) 460-888

บริษัท เอเชี่ยนเทรดแอนด์ลิสซิ่ง จำากัด
ที่ตั้ง อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้น 5 เลขที่ 153/3
ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2652-1199  โทรสาร 0-2652-1577-8

บริษัทที่ธนาคารได้จากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

บริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จำากัด
ที่ตั้ง เลขที่ 292 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2351-8116 โทรสาร 0-2351-8009

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำากัด
ที่ตั้ง อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 32/40
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946
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ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

105 สาขาสี่แยกอโศก 0 2261 8119-21
106 สาขาเชียงราย 0 5374 4641-3
107 สาขาลพบุรี 0 3641 1599-600
108 สาขาท่าดินแดง 0 2437 2509,
  0 2437 3359
109 สาขาสำาเหร่ 0 2438 6811-2
110 สาขาเตาปูน 0 2585 4217,
  0 2585 6799
111 สาขาบางกอกน้อย 0 2424 0599-600
112 สาขาสุขุมวิท 35 0 2259 0020-3
113 สาขาเยาวราช 0 2223 5336-7
114 สาขาแพร่ 0 5451 1595-6
115 สาขาราชบุรี 0 3232 5650-2
116 สาขาสี่แยกเสือป่า 0 2223 5334-5
117 สาขาสมุทรสาคร 0 3441 1986-7
118 สาขานครสวรรค์ 0 5622 8017-8
119 สาขาสยามสแควร์ 0 2255 1116-7
120 สาขาเพชรบุรี 0 3242 8611-2
121 สาขาสุรวงศ์ 0 2631 4050-9
122 สาขาสุราษฎร์ธานี 0 7728 3116-9,
  0 7727 3007-8
123 สาขาบางซื่อ 0 2587 0635-6
124 สาขาสามยอด 0 2223 7855-7
125 สาขาบุรีรัมย์ 0 4461 4128-30
126 สาขาอุรุพงษ์ 0 2215 7000-1
127 สาขาสะพานเหลือง 0 2215 4593-4
128 สาขาสุรินทร์ 0 4451 5061-2
129 สาขาถนนจันทน์ 0 2287 4384-8
130 สาขาพนัสนิคม 0 3846 1378-9
131 สาขาสีคิ้ว 0 4441 2465-6
132 สาขาแกลง 0 3867 4427-8
133 สาขาปากเกร็ด 0 2960 7961-2
134 สาขานำ้าพอง 0 4343 1341-2
135 สาขาภูเก็ต 0 7621 1110,
  0 7621 1592
136 สาขาประตูช้างเผือก 0 5321 1700-1
137 สาขานครศรีธรรมราช 0 7534 2789,
  0 7534 6125
138 สาขาท่าพระ 0 2457 0067,
  0 2457 0534
139 สาขาหัวหมาก 0 2314 6746-7.
  0 23145841,
  0 23181136
140 สาขาถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา) 0 4425 6866,
  0 4425 6900
141 สาขาจักรวรรดิ์ 0 2222 1677,
  0 2222 1848
142 สาขาสนามเป้า 0 2615 0198-9

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

143 สาขานนทบุรี 0 2967 2000-1
144 สาขานครปฐม 0 3425 1155-7
145 สาขาสระบุรี 0 3622 2277-9
146 สาขาระยอง 0 3861 6072-3 ,
  0 3861 2846
147 สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) 0 2275 4906-10
148 สาขากาญจนบุรี 0 3451 5058-9
149 สาขาสะพานพระเจ้าตากสิน 0 2437 0230,
  0 2438 7726
150 สาขาสุทธิสาร 0 2270 0164-5
151 สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า 0 2433 0085-8
152 สาขาศรีสะเกษ 0 4561 2293-4
153 สาขาอรุณอมรินทร์ 0 2412 6186-8
154 สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ 0 7423 0557-8
155 สาขาพุทไธสง 0 4468 9114-5
156 สาขาบางปลาม้า 0 3558 7623-4
157 สาขาระนอง 0 7781 1777, 
  0 7782 1205
158 สาขาภูเวียง 0 4329 1290-2
159 สาขาโนนสูง 0 4437 9111-3
160 สาขาเวียงสระ 0 7736 1958-60
161 สาขาสมุทรสงคราม 0 3471 3039-40
162 สาขายโสธร 0 4571 2954-6
163 สาขาสุโขทัย 0 5561 2671-2
164 สาขาถนนพัฒนาการ 0 2318 3289, 
  0 2314 7700
165 สาขาลาดพร้าว 102 0 2539 4508-11
166 สาขากำาแพงเพชร 0 5571 3013-4
167 สาขาสกลนคร 0 4271 3001-2
168 สาขาน่าน 0 5477 2584-6
169 สาขาถนนมะลิวัลย์ 0 4323 7952, 
  0 4324 2566, 
  0 4333 3941-3
170 สาขาพัทยา 0 3842 6907-8, 
  0 3842 4440
171 สาขานากลาง 0 4235 9023-4
172 สาขาพนมไพร 0 4359 1141-2
173 สาขาสี่แยกเขาไร่ยา 0 3933 5398-9
174 สาขาบางไทร 0 3537 1444-5, 
  0 3574 1111-5
175 สาขาราษฎร์บูรณะ 0 2464 1445-6
176 สาขาวานรนิวาส 0 4279 1165-6
177 สาขาห้วยกระบอก 0 3220 1949-50,
  0 3229 1091-3
178 สาขาบางอ้อ 0 2424 0948, 
  0 2435 2257
179 สาขาบ้านตาก 0 5559 1249-50
180 สาขาสุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์เพลส) 0 2730 5549-51

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

35 สาขาบางกะปิ 0 2377 1724,
  0 2377 5352,
  0 23771212
36 สาขาเสาชิงช้า 0 2222 5206,
  0 2224 8805
37 สาขาพระประแดง 0 2463 5230,
  0 2463 1012
38 สาขาดาวคะนอง 0 2476 0036,
  0 2476 5369
39 สาขาสวนพลู 0 2287 3011-3
40 สาขาขอนแก่น 0 4322 0856-7
41 สาขาปราณบุรี 0 3254 4105-6
42 สาขาหนองไผ่ 0 5678 1411-5
43 สาขาราชเทวี 0 2653 6720-2
44 สาขาฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 0 2292 0673-4,
  0 2289 1141
45 สาขาสามแยก 0 2221 1520-9
46 สาขาบางเขน 0 2561 3017-8
47 สาขาตราด 0 3952 1151-3
48 สาขาหินกอง 0 3637 9013-4
49 สาขาพระพุทธบาท 0 3626 8022-4
50 สาขาคลองสาน 0 2437 1377,
  0 2437 2646
51 สาขาดินแดง 0 2642 8838-40
52 สาขาคลองประปา 0 2270 0829,
  0 2271 3171
53 สาขาจักรพรรดิพงษ์ 0 2280 1757-8
54 สาขามวกเหล็ก 0 3634 1076-7 ,
  0 3634 1048-9
55 สาขาวังน้อย 0 3527 1882-3
56 สาขาติวานนท์ (แคราย) 0 2588 3986,
  0 2588 4638
57 สาขาสองพี่น้อง 0 3553 1491-2
58 สาขาพระนครศรีอยุธยา 0 3524 5718-20
59 สาขาพิษณุโลก 0 5522 1721-3,
  0 5530 2599
60 สาขาฉะเชิงเทรา 0 3851 4272-3,
  0 3851 1220
61 สาขารังสิต 0 2958 0245-9
62 สาขาสำาโรง 0 2384 3623-4
63 สาขาถนนนางลิ้นจี่ 0 2678 3016-8
64 สาขาตะพานหิน 0 5662 2313-4
65 สาขาพุนพิน 0 7731 1523,
  0 7731 1967
66 สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง 0 2972 5644-7
67 สาขาอุตรดิตถ์ 0 5541 1357,
  0 5541 1457

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

68 สาขาโอเชี่ยน ชุมพร 0 7751 1491,
  0 7751 1493
69 สาขาศรีเชียงใหม่ 0 4245 1336-8
70 สาขาสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ 0 2282 4688-9
71 สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน 0 2424 0125,
  0 2424 5023
72 สาขายะลา 0 7321 1688-9
73 สาขาหัวหิน 0 3251 1120,
  0 3251 1442 
74 สาขาท่าม่วง 0 3461 1412-3
75 สาขาไปรษณีย์กลาง 0 2233 4372-3
76 สาขาอู่ทอง 0 3552 3022-3, 
  0 3555 1081
77 สาขาเดชอุดม 0 4536 1001-2
78 สาขาบ้านโป่ง 0 3220 1949-50,
  0 3222 1869
79 สาขาพิบูลมังสาหาร 0 4544 1400-1
80 สาขาชัยนาท 0 5641 2696-9
81 สาขาโพนทอง 0 4357 1035-7
82 สาขากระทุ่มแบน 0 3447 2580-1
83 สาขาบางปะกง 0 3853 1250-1
84 สาขาศรีราชา 0 3832 5605-6
85 สาขาบ้านบึง 0 3844 4019-20
86 สาขาชุมแพ 0 4331 1309-10
87 สาขาพาน 0 5372 1251-2
88 สาขาสามพราน 0 3432 2796-9
89 สาขาลูกแก 0 3456 6423-4
90 สาขาตาคลี 0 5626 1249,
  0 5626 1530
91 สาขาราชวัตร 0 2241 3978,
  0 2241 4143
92 สาขาสวนมะลิ 0 2223 5413,
  0 2223 7305
93 สาขาท่าเรือ 0 3534 1969-70
94 สาขาสงขลา 0 7432 1077-9
95 สาขาจารุเมือง 0 2214 2352-3
96 สาขาตาก 0 5551 3511-3
97 สาขาสมุทรปราการ 0 2387 1814-5
98 สาขามหาสารคาม 0 4372 2227-8
99 สาขาร้อยเอ็ด 0 4351 1615-6
100 สาขาสิงห์บุรี 0 3652 0697-8
101 สาขากาฬสินธุ์ 0 4381 1556-7
102 สาขายูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว 0 2511 3149,
  0 2511 1698
103 สาขาตลาดพลู 0 2466 9766,
  0 2466 9672
104 สาขานครนายก 0 3731 2644-5
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ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

258 สาขาประชานิเวศน์ 1 0 2954 3880-2
259 สาขาสระแก้ว 0 3724 1810-3
260 สาขามะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี 0 7728 8750-3
261 สาขาตลาดสี่มุมเมือง 0 2536 8154-6
262 สาขาถนนรัชดาภิเษก 0 2513 8731-5
 (โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์)
263 สาขาเพลินจิตทาวเวอร์ 0 2263 0667-9
264 สาขานครชัยศรี 0 3433 3640-4
265 สาขาหางดง 0 5344 1986-7
266 สาขาซีคอน บางแค 0 2454 8700-7
 (เดิม เป็นสาขาถ.เพชรเกษม 33 
 ฟิวเจอร์ พาร์ค พลาซา) 
267 สาขาเซ็นทรัล พลาซา ลำาปาง 0 5488 1690-5
268 สาขาถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 2) 0 2966 0916-8
269 สาขาอ่างทอง 0 3562 5150-1
270 สาขามุกดาหาร 0 4261 3035-6
271 สาขาถนนสุขาภิบาล 2 0 2374 1935-8
272 สาขาถนนพูนผล ภูเก็ต 0 7622 1284-6,
  0 7622 1009
273 สาขาเสนา 0 3520 2009,
  0 3520 2280
274 สาขาถนนบางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) 0 2361 0625-6
  0 2361 0562-5
275 สาขาถนนเพชรเกษม 55 0 2454 6969,
  0 2454 9966
276 สาขาถนนเทียมร่วมมิตร 0 2274 4008-10
277 สาขาแม่สอด 0 5553 3781-3
278 สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5371 1292,
  0 5371 1793,
  0 5371 1292
279 สาขาถนนจอมทอง 0 2468 5740,
  0 2468 8096
280 สาขาซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 0 2864 0977-9
281 สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา 0 2375 1249,
  0 2375 3917,
  0 5371 1292
282 สาขาหนองแขม 0 2444 2958-9
283 สาขาชุมพร 0 7750 5032,0   
  0 7750 5069
284 สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 0 2746 0194-9
285 สาขาถนนงามวงศ์วาน 0 2951 8403-4
286 สาขาถนนศรีนครินทร์-สุขุมวิท 0 2389 1443, 
  0 2389 1465
287 สาขาหลังสวน 0 7758 2513-5
288 สาขาสะพานพระนั่งเกล้า 0 2527 0241-4
289 สาขาถนนหายโศรก ร้อยเอ็ด 0 4351 1830, 
  0 4351 3307, 
  0 4351 5002

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

290 สาขาลำาพูน 0 5351 0246-50
291 สาขาสาขาเดอะ ฮาร์เบอร์ 0 5321 9804-6
  (ห้วยแก้ว) เชียงใหม่ 
292 สาขาถนนสุขุมวิท 71 0 2390 1936, 
  0 2381 2171
293 สาขาลำานารายณ ์ 0 3646 1994-5
294 สาขาถนนรามอินทรา กม.2 0 2971 6678-82
295 สาขาสะพานจอมเกล้า เพชรบุรี 0 3241 3185-7
296 สาขาถนนวัดกิ่งแก้ว 0 2316 9495-6
297 สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ 0 2295 1104-5
298 สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 0 2962 3104-8
 (ซอฟต์แวร์ พาร์ค)
299 สาขาถนนประชาอุทิศ 0 2427 1041, 
  0 2427 1415
300 สาขาแม่สาย 0 5364 0769-71
301 สาขาถนนสรงประภา (ดอนเมือง) 0 2566 4291-3
302 สาขาถนนบางนา-ตราด 0 2751 4036-9
 (ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์)
 เดิมเป็น (เนชั่น ทาวเวอร์)
303 สาขาถนนพัทยาใต้ 0 3842 5524-5
304 สาขาอ้อมน้อย 0 2431 0131-6
305 สาขาถนนศึกษาเจริญ เพชรบูรณ์ 0 5672 2247-8
306 สาขาท่าพระ ขอนแก่น 0 4326 1661-5
307 สาขาถนนพระรามที่ 2  0 2451 4094-8
308 สาขาบางปะอิน 0 3522 1071-4
309 สาขาพรานนก 0 2411 4543, 
  0 2418 2515, 
  0 24125615-6
310 สาขาถนนบางขุนเทียน 0 2416 3481-2
311 สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 0 5526 1125-6
312 สาขาพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์  0 5314 2746-50
 เชียงใหม่ (เดิมเป็นสาขาถนนมหิดล
 (สี่แยกหนองหอย)
313 สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 0 2617 6486-90
314 สาขาแก่งคอย 0 3624 5320-3
315 สาขาหนองแค 0 3632 6400-3
316 สาขาสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 0 2383 8793-7
317 สาขาพระประโทน 0 3424 2826-7
318 สาขาบางสะพาน 0 3254 8404-7
319 สาขาถนนพระรามที่ 9-ศรีนครินทร์ 0 2300 1642, 
  0 2300 1645
320 สาขากบินทร์บุรี 0 3720 3015-9
321 สาขาถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต 0 7623 6337-8, 
  0 7622 2892, 
  0 7622 2183
322 สาขาถนนมิตรภาพ-แยกปักธงชัย 0 4427 7324-5
323 สาขาสันกำาแพง 0 5339 2592-6
324 สาขาถนนสุขุมวิท 63 0 2711 4600-6

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

181 สาขาเขาย้อย 0 3249 9057-8, 
  0 3243 9811-3
182 สาขาค่ายบางระจัน 0 3659 7050-2
183 สาขาสี่แยกศรีนครินทร์-อ่อนนุช 0 2321 1584, 
  0 2321 8838
184 สาขาแจ้งวัฒนะ 14 0 2574 6174-6
185 สาขาถนนพระรามที่ 4 (คลองเตย) 0 2260 9506-10
186 สาขาบ่อพลอย 0 3458 1055-6
187 สาขาบ้านโรงโป๊ะ 0 3824 1031-4
188 สาขาทุ่งใหญ่ 0 7548 9004-5
189 สาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง 0 2913 9708-11
190 สาขาปราจีนบุรี 0 3721 3217-8
191 สาขาหนองคาย 0 4242 0743-4
192 สาขาม่วงสามสิบ 0 4548 9004-5
193 สาขาสุขุมวิท 23 0 2229 4433, 
  0 2229 4435, 
  0 2261 1914-7
194 สาขาพัทลุง 0 7461 1365-6
195 สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 0 2477 9692-4
196 สาขาเกาะสมุย 0 7742 0176-9
197 สาขากาญจนดิษฐ์ 0 7737 9028-30
198 สาขาป่าตอง 0 7634 0809-10
199 สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี 0 4524 4594-5
200 สาขาท่าเรือพระแท่น 0 3456 2005-6
201 สาขากำาแพงแสน 0 3435 1705-6
202 สาขาสี่แยกวังหิน 0 2570 5584-7
203 สาขาหนองบัว อุดรธานี 0 4224 3434
204 สาขาทับปุด 0 7644 2228-30
205 สาขาบางบอน 0 2416 8366, 
  0 2416 8367
206 สาขาพะเยา 0 5448 1863-4
207 สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 0 5327 0431-4
208 สาขาหนองประทีป เชียงใหม่ 0 5324 0240-3
209 สาขาหล่มสัก 0 5670 2009-11
210 สาขาบางมูลนาก 0 5663 1844-7
211 สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร 0 2383 4763-7
 (เดิม ชื่อถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์)
212 สาขาถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ 0 7422 1003-5
213 สาขาอุทัยธานี 0 5651 2561-4
214 สาขามาบตาพุด 0 3860 8891-4
215 สาขาปทุมธานี 0 2581 3908-10
216 สาขาสัตหีบ 0 3843 7781-3
217 สาขาเพียว เพลส รามคำาแหง 110 0 2373 4740 - 2
218 สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี 0 3642 2601-2
219 สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์ 0 5622 7866-7 ,
  0 5622 7493-4
220 สาขาสุไหงโก-ลก 0 7361 5741-3
221 สาขามีนบุรี 0 2517 9897-9

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

222 สาขาลาดบัวหลวง 0 3537 9350-2
223 สาขาถนนติวานนท์ (คลองบางตลาด) 0 2580 6611, 
  0 2580 6622
224 สาขากระบี่ 0 7562 1258-61,
  0 7566 4002-3
225 สาขาประจวบคีรีขันธ์ 0 3261 1980-1
226 สาขาท่ายาง 0 3246 1826-7, 
  0 3277 1067-9
227 สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 0 3827 4520-1
228 สาขาแม่ฮ่องสอน 0 5361 1868-9, 
  0 5361 2334-5
229 สาขาพังงา 0 7641 1989, 
  0 7641 2444
230 สาขาบางมด 0 2428 4389-90
231 สาขาเลย 0 4281 2619-20
232 สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 0 3533 0515, 
  0 3533 0525
233 สาขาถนนราษฎร์บูรณะ (บางปะกอก) 0 2428 4534-7
234 สาขาถนนเจริญนคร ซอย 4 0 2439 1104, 
  0 2439 6448, 
  0 2438 9424,
235 สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 0 2248 3380-3
236 สาขาอ่าวอุดม 0 3835 2466-9, 
  0 3835 2904-5
237 สาขาซอยทองหล่อ 0 2392 2838-9
238 สาขาลุมพินี 0 2285 6696-9
239 สาขาโพธาราม 0 3235 4317-8
240 สาขานวนคร 0 2529 2076-8
241 สาขาสามเหลี่ยมดินแดง 0 2642 4020-1
242 สาขากะเฉด 0 3864 8295-6
243 สาขาหนองโดน 0 3639 7225-8
244 สาขาถนนรามคำาแหง 19 0 2718 9302-3
245 สาขาบางบัวทอง 0 2571 3530-4
246 สาขาลาดกระบัง 0 2326 8815-8
247 สาขาถนนสุขาภิบาล 1 0 2375 5801-2
248 สาขาบางใหญ่ 0 2594 0608-9, 
  0 2594 0605
249 สาขาสตูล 0 7472 2500-2
250 สาขาอ่อนนุช 23 0 2332 2737, 
  0 2332 2837
251 สาขาพิจิตร 0 5661 2510-4
252 สาขาชะอำา 0 3247 2047-51
253 สาขานครพนม 0 4251 3082-5
254 สาขาถนนรามอินทรา กม.8 0 2509 5880-3
255 สาขาพนมสารคาม 0 3855 1840-3
256 สาขาถนนสุรศักดิ์ 1 ศรีราชา 0 3832 4272-6
257 สาขาถนนรถไฟ ราชบุรี 0 3232 5650-2,
  0 3232 2388-91
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ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

421 สาขาตลาดถนอมมิตร วัชรพล 0 2347 0292-5
422 สาขาถนนกิจมณี สมุทรสาคร 0 3442 5122, 
  0 3445 5120
423 สาขาสี่แยกปากร่วม 0 3833 7245-6
424 สาขาเกาะช้าง 0 3955 1431-3
425 สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 0 2670 1648-50
426 สาขาแกรนด์ คาแนล 0 2575 2163-4
427 สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 0 2594 0937-9
 รัตนาธิเบศร์
428 สาขาตลาดวงศกร 0 2563 5341-2,
  0 2563 5350
429 สาขาถนนชมสินธุ์ หัวหิน 0 3251 5370-1,
  0 3251 5406
430 สาขาโรบินสัน บางรัก (ท็อปส์) 0 2291 1602, 
  0 2291 1782,
  0 2291 1894,
  0 2235 5812-4
431 สาขาแหลมฉบัง 0 3849 3542-3,
  0 3849 3556
432 สาขาตลาดมีนบุรี 0 2517 1022-3,
  0 2517 1025
433 สาขาไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 0 2251 3114-6
434 สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 0 2433 4830-1,
  0 2433 4836
435 สาขาถนนเคหะร่มเกล้า 0 2557 1033-5
436 สาขา เทสโก้ โลตัส พัฒนาการ 0 2322 1278-80,
 (เดิม สาขาปตท. ถนนพัฒนาการ) 0 2322 2416,
  0 2321 2537
437 สาขาถนนราชพฤกษ์ 0 2423 0181-3
438 สาขาถนนนาใน ป่าตอง 0 7634 5161, 
  0 7634 5163-4 
439 สาขาหาดเชิงมน 0 7748 4223
440 สาขาตลาดไท 0 2529 1121, 
  0 2529 1960,
  0 2529 2508
441 สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน 0 3811 7120-3
442 สาขาซิลลิค เฮ้าส์ 0 2233 5134-6
443 สาขาถนนสุขุมวิท พัทยา 0 3842 4376, 
  0 3842 4722-3
444 สาขาคลองครุ สมุทรสาคร 0 3442 8916-7,
  0 3442 8930
445 สาขาถนนเมืองใหม่บางพลี 2 0 2315 1112-4
446 สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 0 2326 4715-7
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
447 สาขาเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 0 3745 5334, 
  0 3745 5502-3
448 สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 0 2251 7055-9  
449 สาขาคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 0 2234 5475-7

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

391 สาขาบิ๊กซี อุดรธานี 0 4221 2733-4,
  0 4220 4920
392 สาขาหาดละไม 0 7741 9017-8, 
  0 7723 0821
393 สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร ชลบุรี 0 3845 7462-5
394 สาขาห้าแยกฉลอง ภูเก็ต 0 7638 4034-6
395 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 0 2374 6177-8, 
  0 2374 6294
396 สาขาเดอะมอลล์บางแค 0 2455 3930-1, 
  0 2455 3921
397 สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0 2229 5592-4
398 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 0 3727 4300-1, 
 ปราจีนบุรี  0 3720 8314
399 สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0 2577 4504-5,
 ราชมงคลธัญบุรี 0 2927 4744
400 สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 0 2504 5162-4
401 สาขาหาดกมลา ภูเก็ต 0 7627 8113-4, 
  0 7386 1256
402 สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค์ 0 5622 8188-90
403 สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 0 3531 4337-9
404 สาขาสำานักงานประกันสังคม 0 2526 9610-2
405 สาขานิคมอุตสาหกรรมเวโกรว์ 0 3851 7820-1, 
  0 3884 2253
406 สาขาถนนเพชรเกษม หัวหิน 0 3251 3927, 
  0 3251 3932
407 สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 0 2550 0630-1,
  0 2550 0905
408 สาขาเทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ 0 3842 3399, 
  0 3842 3044
409 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 0 7636 7005-7
410 สาขาถนนราชวิถี นครปฐม 0 3427 5020-1, 
  0 3428 0282
411 สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 0 2947 5140-2
412 สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 0 2894 6537-9
413 สาขาเกาะพีพี 0 7561 8109, 
  0 7561 8033, 
  0 7560 1010-2
414 สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 0 2587 4240-1, 
 ประชาชื่น 0 2587 5707
415 สาขาซอยเนินพลับหวาน พัทยา 0 3840 2272-3
416 สาขา เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต 0 7621 2619,
  0 7621 2656, 
  0 7652 4235-8
417 สาขาเจ-อเวนิว ทองหล่อ 0 2185 3113-4
418 สาขาเชิงทะเล ภูเก็ต 0 7632 5062, 
  0 7632 5139
419 สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต 0 7637 6001 - 2
420 สาขาถนนเลียบหาด (เฉวง) 0 7741 3464,
  0 7746 8413

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

358 สาขาถนนรัชดาภิเษก 0 2673 6309-14
 (เซ็นทรัล พระราม 3)
359 สาขาเบตง 0 7324 5861-4
360 สาขาถนนพหลโยธิน สระบุรี 0 3631 8401-4
361 สาขาฝาง 0 5338 2813-7
362 สาขาเนินเต็ง ชลบุรี 0 3826 1101-3
363 สาขาถนนกาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ 0 7421 7111-3
364 สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่ 0 5328 0525-7
365 สาขาองครักษ์ 0 3732 2268-9
366 สาขาถนนราษฎร์บรรจบ สมุทรสาคร 0 3442 8126-7
367 สาขาถนนโพศรี อุดรธานี 0 4224 9736-7
368 สาขาถนนลำาลูกกา (คลอง 2) 0 2523 3933-5
369 สาขามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0 2707 0350-4
 (ถนนบางนา-ตราด กม.26)
370 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 4424 8405-6
371 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0 2241 8325-7
372 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0 4271 4303, 
  0 4271 6887, 
  0 4297 0101-3
373 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 5377 6038,
  0 5377 6066
374 สาขาหาดเฉวง 0 7741 3736-8
375 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 0 2541 1176-7
376 สาขามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0 2300 4452-4
 (หัวหมาก)
377 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 4460 1519, 
  0 4461 4159
378 สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5378 7121, 
  0 5378 7185, 
  0 5391 2121-2
379 สาขาแม่นำ้า 0 7742 7787-9
380 สาขาอ่าวนาง กระบี่ 0 7569 5429-31
381 สาขาไออาร์พีซี ระยอง 0 3862 3939-41, 
382 สาขาสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ ระยอง 0 3862 3842-4
383 สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 0 2872 1478-80
384 สาขาเขาหลัก พังงา 0 7642 3425-7, 
  0 7648 5425-7
385 สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4320 2260,
  0 4334 2388
386 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 0 5431 7950-2
387 สาขาจุฬาลงกรณ์ 42 0 2219 1624-6
388 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 4525 5416,
  0 4525 5537
389 สาขานิคมพัฒนา ระยอง 0 3863 7585-6,
  0 3889 7504
390 สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 0 3865 6256-7,
  0 3895 4704

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

325 สาขาบางปู 0 2324 3581-5
326 สาขาวารินชำาราบ 0 4526 9470-4
327 สาขาหนองบัวลำาภู 0 4231 2536-40
328 สาขาถนนกาญจนวณิชย์ สงขลา 0 7432 5806-10
329 สาขาแม่ริม 0 5329 9916-9
330 สาขาถนนสุขุมวิท ตราด 0 3952 0969, 
  0 3952 0994-7
331 สาขาถนนแพรกษา สมุทรปราการ 0 2387 0081-2
332 สาขาหัวทะเล นครราชสีมา 0 4426 6042-6
333 สาขาอำานาจเจริญ 0 4551 1731-4
334 สาขาถนนวัดกิ่งแก้ว (ราชาเทวะ) 0 2312 4795-7
335 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2561 366-1, 
  0 2561 3490-1
336 สาขาโพนสวรรค์ 0 4259 5119,
  0 4259 5091
337 สาขาประตูนำ้าพระอินทร์ 0 3521 9851-4
338 สาขาบางบ่อ 0 2708 5393,
  0 2708 5419
339 สาขาดอนพุด 0 3638 5112-4
340 สาขาถนนรามอินทรา-วัชรพล 0 2509 4993,
  0 2509 5095
341 สาขาถนนเจริญนคร ซอย 35 0 2439 1104,
  0 2439 6448,
  0 2439 0615,25
342 สาขาศรีบรรพต 0 7468 9164-7
343 สาขาถนนบรมราชชนนี (ตลิ่งชัน) 0 2880 9908-9
344 สาขาถนนเทพารักษ์ 0 2385 0975-9
345 สาขาถนนสุขสวัสดิ์ 53 0 2463 2510,
  0 2463 2920 ,
  0 2463 2560
346 สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง 0 7531 7841-5
 นครศรีธรรมราช 
347 สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น 0 4332 5411-5
348 สาขาถนนโชตนา เชียงใหม่ 0 5340 9420-4
349 สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี (เดิมเป็น  0 3549 4956-9,
 สาขาถนนพระพันวษา สุพรรณบุรี) 0 3549 4960
350 สาขาถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) 0 2433 1468,
  0 2433 4985
351 สาขาถนนพหลโยธิน 26 (ตึกช้าง) 0 2937 4983-92
352 สาขาถนนสาทรเหนือ (เอ.ไอ-เซ็นเตอร์) 0 2637 7276-85
353 สาขาถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก 0 5522 5173-7
354 สาขาโชคชัย 4 0 2530 1696,
  0 2530 3790
355 สาขาถนนประชาราษฎร์สาย 1 0 2585 2610,
  0 2586 8897
356 สาขานางรอง 0 4462 4318-22
357 สาขาอ่อนนุช 69 0 2726 0475-8
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ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

533 สาขาลาดพร้าว 101 0 2375 5553,
  0 2375 5196,
  0 2375 5317
534 สาขา ปตท.ถนนกาญจนาภิเษก 2 0 2447 9050-1
535 สาขาซอยมังกร สมุทรปราการ 0 2334 3334-6
536 สาขาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น 0 4328 8100-2
537 สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 0 2537 0130-1 , 
  0 2537 0156 
538 สาขาหาดจอมเทียน (โค้งดงตาล) 0 3805 9572-4
539 สาขาโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ 0 7422 3861-3
540 สาขาสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง 0 7541 1666,
  0 7541 1900,
  0 7541 1918
541 สาขาถนนบางนา-ตราด 0 2312 0370-2
 (บางนา ทาวเวอร์) 
542 สาขาบิ๊กซี พระราม 4 0 2259 3704-8
 (เดิมเป็นสาขาเค วิลเลจ สุขุมวิท 26) 
543 สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา 0 4439 3457-9
544 สาขาถนนเอกชัย โพธิ์แจ้ 0 3445 1636-8
545 สาขาเทสโก้ โลตัส คำาเที่ยง เชียงใหม่ 0 5322 2873-5
546 สาขาโบ๊เบ๊ 0 2282 0524-25,
  0 2282 0538
547 สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ 0 3754 1718-20
548 สาขาโรบินสัน ตรัง 0 7582 0301-3
549 สาขาจามจุรี สแควร์ 0 2160 5240-2
550 สาขาถนนโรจนะ (อยุธยา) 0 3532 3597-9
551 สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร 0 7765 9917-8
  0 7765 9927
552 สาขาซีคอน สแควร์ 0 2138 5711-3
553 สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 0 5317 9712-4
554 สาขาบิ๊กซี หาดใหญ่ 0 7421 4570-2
555 สาขาสีลม 0 2235 3950-2
556 สาขาป่าพะยอม พัทลุง 0 7484 1144-6
557 สาขาถนนมหาราช กระบี่ 0 7562 4580-2
558 สาขาเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ใน 0 7425 5098,
  0 7425 5754-5
559 สาขาเทสโก้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต 0 7631 1522-4
560 สาขาสุขุมวิท 15 0 2255 1763-5
561 สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 0 5533 866-2
562 สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 0 2160 2912-4
 พระราม 9
563 สาขาบิ๊กซี จันทบุรี 0 3943 6467-9
564 สาขาวังวิเศษ ตรัง 0 9629 6189-91
565 สาขาเดอะ คริสตัล 0 2515 0980-2
566 สาขาเทสโก้ โลตัส คลองท่อม กระบี่ 0 7569 9530-2
567 สาขาบึงกาฬ 0 4249 1692,
  0 4249 1961,
  0 4249 1965

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

504 สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 0 2420 7715,
  0 2420 7720,
  0 2420 7723
505 สาขาจังซีลอน ภูเก็ต 0 7636 6029,
  0 7636 6030,
  0 7636 6031 
506 สาขา ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ 0 2573 8106,
  0 2573 8107,
  0 2573 8108 
507 สาขา ดิ อเวนิว พัทยา 0 3805 2003-5
508 สาขา ถนนพระบารมี ภูเก็ต 0 7632 2179,
  0 7632 2180,
  0 7632 2181
509 สาขา ถนนเทพารักษ์ กม.22.5 0 2315 2984-6
 (เยส บางพลี) 
510 สาขา ป่าคลอก ภูเก็ต 0 7637 9851-3
511 สาขา ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภูเก็ต 0 7652 5071-3
512 สาขา สามกอง ภูเก็ต 0 7652 3200-2
513 สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา 0 2482 2100-1
514 สาขา ปตท. ถนนเสรีไทย 0 2379 8910,
  0 2379 8914,
  0 2379 8916
515 สาขาซอยเขาตาโล พัทยา 0 3833 3255-7
516 สาขา ปตท. ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์ 0 2191 9864-66
517 สาขา ปตท.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 0 2538 3772,
  0 2538 3511,
  0 2538 3540
518 สาขาแหลมทอง บางแสน 0 3838 5353-7
 (เดิมเป็นสาขาบางแสน)
519 สาขา ถนนทวีราษฎร์ภักดี (เฉวง) 0 7748 4451-3
520 สาขา บิ๊กซี อยุธยา 0 3574 7152-4
521 สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา (เดิม 0 3833 8461-4,
 เป็นสาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 0 3833 8446
 (เขตประกอบการเสรี 2) 
522 สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 0 2143 9636-8
 (อาคาร B)
523 สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 0 2193 8081-3
524 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช 0 3804 3250-2
525 สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง 0 3849 3673-5
526 สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี 0 3805 3601-3
527 สาขานิชดาธานี 0 2582 2668-9,
  0 2582 3015
528 สาขาสุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี 0 45316 804-5,
 (เดิมตลาดหนองบัว อุบลราชธานี) 0 4531 6015
529 สาขาตลาดสุรนคร นครราชสีมา 0 4434 2828-30
530 สาขาถนนกาญจนวิถี สุราษฎร์ธานี 0 7791 0133-5
531 สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ดอนเมือง) 0 2533 4590-2
532 สาขาบ้านฉาง 0 3860 4771-3

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

450 สาขาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 0 2529 1295, 
  0 2529 3266,
  0 2529 3974
451 สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 0 5358 2112-4
 (ลำาพูน) 
452 สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 0 3848 2325,
 ศรีราชา 0 3848 2334,
  0 3848 2366
453 สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ์ 0 2423 3645-8
454 สาขาโฮมโปร บางนา 0 2325 1167-9
455 สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 0 3865 6446-8
456 สาขาท็อปส์ พระราม 3 0 2213 0796-7,
  0 2213 0713
457 สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ 2 0 2584 1411, 
  0 2584 1432,
  0 2584 1561
458 สาขาเซ็นจูรี่ พลาซ่า 0 2245 9517-9
459 สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 0 2525 4546-8
460 สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 0 5328 1660-2
461 สาขาสยามพารากอน 0 2129 4560-5
462 สาขา ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก 0 2455 9316-7
463 สาขา ปตท. ถนนราชพฤกษ์ 0 2432 2223-5
464 สาขาเกาะพะงัน 0 7737 7276,
  0 7737 7672
465 สาขาบ่อผุด 0 7742 7540,
  0 7742 7541,
  0 7742 7542
466 สาขาบางพูน 0 2581 8545,
  0 2581 8546,
  0 2581 8547
467 สาขา ปตท.ถนนพุทธมณฑลสาย 4 0 2429 2051,
  0 2429 2104,
  0 2429 2130
468 สาขา คิวเฮ้าส์ ลุมพินี 0 2343 8791-3
469 สาขา ปตท.ถนนฉลองกรุง 0 2360 5213-5
470 สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 0 3842 2514,
  0 3842 2526,
  0 3842 2534
471 สาขา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 0 3834 8184-6
472 สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0 2286 0324,
 ราชมงคลกรุงเทพ  0 2286 0341
473 สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 0 2577 4636-8,
 (เดิมเป็น สาขา ปตท. ถนนรังสิต- 0 2577 5833-4
 นครนายก (คลอง 7)) 
474 สาขาถนนปฏัก (กะรน) 0 7639 8249-51
475 สาขา ปตท.ถนนลาดปลาเค้า 0 2570 2169, 
  0 2570 2172
476 สาขา ซอยบุญสัมพันธ์ พัทยา 0 3840 6683-5

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

477 สาขา ซอยบัวขาว พัทยา 0 3841 5873-5
478 สาขา ปตท. ถนนเกษตร-นวมินทร์ 0 2553 2031-3
479 สาขา ซอยนาเกลือ 16 พัทยา 0 3841 6617-9
480 สาขาดอนหัวฬอ (อมตะนคร ชลบุรี) 0 3845 3049-51
481 สาขาเกาะโพธิ์ ชลบุรี 0 3820 9787-9
482 สาขา ปตท. ถนนเอกชัย 0 3441 8190-2,
  0 3486 7708-10
483 สาขา ปตท.ถนนสุรนารายณ์ 0 4425 7061-3
 นครราชสีมา
484 สาขา ถนนเฉลิมพระเกียรติ 0 3841 3485-7
 (พัทยาสาย 3)
485 สาขาเทสโก้ โลตัส วารินชำาราบ  0 4532 3770-3
486 สาขา ถนนบ้านกอก ขอนแก่น 0 4327 0455-7
487 สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 3427 1133,
 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 0 3427 1484,
  0 3427 1598
488 สาขาถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 0 3827 2319-20,
  0 3827 2400
489 สาขา บ้านใสยวน (ราไวย์) 0 7638 8804-6
490 สาขา ปตท.ถนนติวานนท์ 0 2584 5501-3
491 สาขา โฮมโปร ขอนแก่น 0 4327 1624-6
492 สาขา โฮมโปร อุดรธานี 0 4224 6000,
  0 4224 6733-4
493 สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ 0 3252 6463-6
 (เดิมสาขาหนองแก หัวหิน)
494 สาขา ปาย 0 5369 9062, 
  0 5369 9097
495 สาขาเอสพละนาด รัชดา 0 2660 9120-22
496 สาขาเพชรเกษม อเวนิว 0 2809 2961-2,
  0 2809 2403
497 สาขา เจ เจ มอลล์ 0 2265 9544-6
498 สาขาพัฒนานิคม ซอย 12 (ลพบุรี) 0 3643 6066,
  0 3643 6114,
  0 3643 6252,
  0 3643 6574-5
499 สาขาออลซีซั่นส์เพลส 0 2250 1240-1,
  0 2250 1244,
  0 2685 3032-3
500 สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 0 2312 6625,
 เฉลิมพระเกียรติ 0 2312 6719,
  0 2312 6765
501 สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง 0 2380 6214-6
502 สาขาโรบินสัน ศรีราชา 0 3832 2067,
  0 3832 2107
503 สาขาตลาดเซฟวัน นครราชสีมา 0 4422 2131,
  0 4422 2141,
  0 4422 2158
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11. รายการระหว่างกัน 240

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
- ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 16
- งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท และงบการเงินรวม เปรียบเทียบช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  174-254

13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 155

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

568 สาขากันทรลักษ์ 0 4566 1282,
  0 4566 1812,
  0 4566 2594
569 สาขาตลาดรังสิต 0 2567 2453-5
570 สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ 0 2261 1686-8
571 สาขาเทสโก้ โลตัส ลำาทับ กระบ่ี 0 7570 2184-6
572 สาขาสาทร สแควร์ 0 2163 2811-3
573 สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี 0 3545 4366-8
574 สาขาบิ๊กซี นครปฐม 0 3427 2086-8
575 สาขาท่าขอนยาง มหาสารคาม  0 4397 0304-6 
576 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 0 4292 1433-5 
577 สาขาอาคารไทยประกันชีวิต 0 2246 0091-3
 (ถนนรัชดาภิเษก)
578 สาขาเทสโก้ โลตัส คลองแงะ 0 7454 1117,
  0 7454 1127,
  0 7454 1128
579 สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 0 3851 2364,
  0 3851 2365,
  0 3851 2406
580 สาขาทองหล่อ(อาคารวสุ) 0 2713 8453,
  0 2714 7941,
  0 2714 9908,
  0 2713 8617
581 สาขาเมกาบางนา 0 2105 1530-2
582 สาขาพัฒน์พงศ์ 0 2233 6681-3
583 สาขาเทสโก้ โลตัส ไชยา 0 7743 1502-3, 
  0 7743 1753
584 สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 0 2194 8476-8
585 สาขาเซียร์รังสิต 0 2992 7271 - 3
586 สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 0 3533 7122-4
587 สาขาอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 0 4241 4131,
 หนองคาย 0 4241 4137,
  0 4241 4142
588 สาขาอาคารเซ็นทรัลสเตชั่น 0 2236 6037-40

ลำาดับ ชื่อสาขา / สำานัก โทรศัพท์

589 สาขาบิ๊กซี บางพลี 0 2312 2252-3,
  0 2312 2433-4
590 สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 0 7748 9802,
  0 7748 9803,
  0 7748 9804,
  0 7748 9805
591 สาขาตลาดนาเกลือ ซอย 11 0 3841 3723-4,
  0 3841 3741-3
592 สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์ 2 0 5637 0746-50
593 สาขาพันท้ายนรสิงห์ 0 3487 2052-6
594 สาขาถนนกสิกรทุ่งสร้าง ขอนแก่น 0 4324 2641-43 ,
  0 4324 2820-21 
595 สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี 0 3460 3410-14
596 สาขาเทสโก้ โลตัส บางปู 0 2323 9254-58
597 สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 0 4542 2451-5
598 สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ 0 4397 0626-8,
 มหาสารคาม 0 4397 0512,
  0 4397 0516
599 สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 0 2399 5307-11
600 สาขาโรบินสัน สกลนคร 0 4297 1744-8
601 สาขาเทสโก้ โลตัส เชียงของ 0 5379 1185-6,
  0 5379 1203-5
602 สาขาชุมชนตลาดนานาเจริญ 0 2592 4145,
  0 2592 4149-50
603 สาขาซุ่นเฮง พลาซ่า ศรีสะเกษ 0 4564 4171-5
604 สาขาเทสโก้ โลตัส เวียงสระ 0 7731 0745-8,
  0 7731 0750
605 สาขาเทสโก้ โลตัส บัวใหญ่ 0 4491 3733-8
606 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 0 5328 8755-9
607 สาขาโรบินสัน สระบุรี 0 3635 1480-4
608 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 0 7433 9913-7
609 สาขาโรบินสัน สุรินทร์ 0 4404 2766-70
610 สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช 0 7535 7213-7
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จัดทำาโดย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์    
ติดต่อ: 
พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย 
โทร: 0 2296 3935
อีเมล์: poonsit.wongthawatchai@krungsri.com

สายงานกลยุทธ์ด้านการตลาดและแบรนด์ 
ติดต่อ:
จิรา ศุภชยานนท์
โทร: 0 2296 3795
อีเมล์: jira.supachayanont@krungsri.com
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Call 1572 www.krungsri.com


