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วิิสัย
ั ทััศน์์
มุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นธนาคารที่่�ให้้บริิการด้้านการเงิิน
� ณภาพ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ที่่มีีคุุ
� ณภาพ มีีเทคโนโลยีี
มีีความพร้้อมด้้วยบุุคลากรที่่มีีคุุ
และระบบงานที่่�ทัันสมััย คงไว้้ซึ่�ง
่ ความเป็็นสากล
ตลอดจนการเป็็นธนาคารชั้น
ิ าคเอเชีีย
้� นำำ�แห่่งภููมิภ

ข้้อมููลสำ�คั
ำ ัญ
ปีี 2564

สิินทรััพย์์

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

เงิินรัับฝาก

เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

4.33

2.59

3.16

19.57%

ล้้านล้้านบาท

ล้้านล้้านบาท

ล้้านล้้านบาท

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 1 ลดลง

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 2 ลดลง

เครืือข่่าย
ในต่่างประเทศ

17.24%

5.75%

314

เทีียบกัับปีีฐาน 2563

เทีียบกัับปีีฐาน 2563

แห่่ง

ผลการประเมิินจากโครงการสำำ�รวจ การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ บริิษััทจดทะเบีียนไทย โดยสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย อยู่่�ในระดัับ

“ดีีเลิิศ”

สารบััญ
สารจากคณะกรรมการธนาคาร
และธุุรกิิจของธนาคาร
•
•

2

สารจากประธานกรรมการประธานกรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
แนวทางที่่�มุ่่�งเน้้น

6

ส่่วนที่่� 1 — การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารแนบ

นโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน
การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่น
่� 

11
65
82
89
115

หน้้า

117

ส่่วนที่่� 2 — การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และอื่่น
� ๆ
8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

117
123

135
144

ส่่วนที่่� 3 — งบการเงิิน
•

หน้้า

82

•
•
•

รายงานความรัับผิิดชอบในรายงานทางการเงิิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรับ
ั อนุุญาต
งบการเงิิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

156
157
160
165

เอกสารแนบ 1 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสาย
การบััญชีีและการเงิิน ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้
รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุม
ดููแลการทำำ�บััญชีี และเลขานุุการบริิษััท
เอกสารแนบ 2 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบ
ภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของบริิษััท
เอกสารแนบ 4 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
และรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการ
ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ฉบัับเต็็ม และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ฉบัับเต็็ม
เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เอกสารแนบ 7	ทำำ�เนีียบสาขา

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร
และธุุรกิิจของธนาคาร
• สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
• แนวทางที่่�มุ่่�งเน้้น

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

1

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19)
ยัังคงส่่งผลกระทบต่่อสภาวะแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจในประเทศไทย
และประเทศต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ซึ่่�งก่่อนหน้้าสามารถฟื้้�นตััวได้้ค่่อนข้้างดีีกว่่าภููมิิภาคอื่่น
�
ของโลก ท่่ามกลางสถานการณ์์ดัังกล่่าว ธนาคารยัังคงมุ่่�งมั่่�นดููแล
ลููกค้้าและสัังคมในวงกว้้างเพื่่อ
� ก้้าวผ่่านช่่วงเวลานี้้�ร่ว่ มกััน

ปิิติิ สิิทธิิอำ�ำ นวย
ประธานกรรมการ

สถานการณ์์ในประเทศไทยเริ่่ม
� ปรัับตััวดีีขึ้้�นในช่่วงปลายปีี จากความ
สำำ�เร็็จในการกระจายวััคซีีน การเปิิดประเทศเพื่่อ
� ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่ย
� ว
ต่่างชาติิ และการผ่่อนคลายมาตรการกัักตััว อย่่างไรก็็ตาม การเกิิด
เชื้้�อไวรััสโควิิดสายพัันธุ์์�โอมิิครอน (Omicron) ซึ่่�งเป็็นสายพัันธุ์์�
ที่่� ติิ ด ต่่ อ และแพร่่ก ระจายได้้อย่่ า งรวดเร็็ว ส่่ ง ผลให้้ต้้องมีีการนำำ�
มาตรการกัักตััวมาใช้้อีีกครั้้�ง
แม้้ปีี 2564 จะเป็็นปีีที่่�ท้้ าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ลููกค้้าในบาง
ภาคส่่วนยัังคงใช้้ช่่วงเวลานี้้�มองหาโอกาสใหม่่และปรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้พร้้อมเติิ บโตหลัั งผ่่ านพ้้นจากวิิกฤตโควิิด-19 รวมถึึงลููกค้้า
ในภููมิิภาคที่่� มีีความพร้้อมในการขยายกิิ จการไปยัังต่่ างประเทศ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศที่่�มีีศัักยภาพทางเศรษฐกิิจสููง เช่่น
อิินโดนีีเซีีย และเวีียดนาม
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การรวมสาขาของธนาคารกรุุงเทพในอิินโดนีีเซีียเข้้ากัับธนาคาร
พีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค (เพอร์์มาตา) อย่่างเป็็นทางการ ซึ่่ง� ส่่งผลให้้
ธนาคารเพอร์์มาตามีีสถานะเป็็น 1 ใน 10 ธนาคารที่่�มีีขนาดใหญ่่
ที่่�สุุดของอิินโดนีีเซีีย เมื่่อ
� พิิจารณาจากสิินทรััพย์ร์ วม นัับเป็็นปััจจััย
ที่่� ช่่วยให้้ธนาคารกรุุงเทพสามารถยกระดัั บบริิการด้้านธุุรกรรม
และการเงิิน เพื่่� อ ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่� มีีธุุ รกิิ จ
หรืือต้้องการขยายกิิ จ การไปยัั ง อิิน โดนีีเซีีย ซึ่่�ง เป็็ น ประเทศที่่� มีี
เศรษฐกิิจขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในภููมิิภาค

“แนวทางการดำ�เนินงานที่สำ�คัญซึ่งช่วยให้ธนาคาร
ก้าวข้ามช่วงเวลานี้ คือ การมีโครงสร้างการบริหาร
่
่มีประสิทธิภาพ การดำ�รงเงินกองทุน
ความเสียงที
ในระดับที่เพียงพอ และการบริหารฐานะการเงิน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง”

2

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ธนาคารดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็ น
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ น”
แนวทางการดำำ� เนิิ น งานที่่� สำำ�คัั ญ ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้ธนาคารก้้าวข้้าม
ช่่วงเวลานี้้� คืือ การมีีโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่ย
� งที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพ
การดำำ� รงเงิิน กองทุุนในระดัั บ ที่่� เ พีียงพอ และการบริิห ารฐานะ
การเงิินด้้วยความรอบคอบและระมััดระวััง ในปีี 2564 ธนาคารได้้
ออกตราสารด้้อยสิิทธิิที่่�สามารถนัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 เพื่่�อ
เสริิมสร้้างโครงสร้้างเงิินกองทุุนให้้แข็็งแกร่่งและพร้้อมรัับโอกาส
เมื่่�อเศรษฐกิิจปรัับตััวดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับ
การรัักษาคุุณภาพสิิ นทรััพย์์และการให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าให้้
สามารถเดิิ นหน้้าต่่ อไปได้้ และยัังเร่่งการเปลี่่� ยนผ่่ านสู่่�ยุุคดิิ จิิทััล
เพื่่อ
� รองรัับกระแสการตอบรัับบริิการดิิจิทั
ิ ัลที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
โดยนอกจากจะขยายบริิการดิิจิทั
ิ ัลสำำ�หรัับลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม ธนาคาร
ยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และพััฒนานวััตกรรม รวมทั้้�งเชื่่อ
� มต่่อบริิการของธนาคารเข้้ากัับ
แพลตฟอร์์มของพัันธมิิตรเพื่่อ
� ให้้ลููกค้้าสามารถใช้้บริิการดิิจิทั
ิ ัลได้้
อย่่างไร้้รอยต่่อทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

สรรค์์สร้้างคุุณค่่าสู่่อ
� นาคตที่่�ยั่ง
่� ยืืน
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิ จด้้วยเจตนารมณ์์ของการเป็็น “เพื่่�อนคู่่�คิิ ด
มิิตรคู่่�บ้้าน” โดยมีีบทบาทมากกว่่าการเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ด้้วยการให้้คำำ� ปรึึกษาและการสนัั บ สนุุนผู้้� มีีส่่ ว นได้้เสีียทุุกกลุ่่� ม
มาอย่่างยาวนาน ใส่่ใจดููแลความเป็็นอยู่่�และพััฒนาบุุคลากรของ
ธนาคาร ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึึง ตลอดจน
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

ด้้านทรััพยากรบุุคคล ธนาคารจััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีี
ความปลอดภััย เป็็นธรรม และเอื้้�อต่่อการทำำ�งาน รวมทั้้�งให้้ความ
เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน สนัับสนุุนให้้บุุคลากรของธนาคารสามารถ
พััฒนาทัักษะได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และบรรลุุเป้้าหมายในชีีวิิตและอาชีีพ
ภายใต้้นโยบายการให้้สิิ น เชื่่�อ อย่่ า งมีีความรัับ ผิิ ด ชอบ ธนาคาร
พิิ จ ารณาสิิ น เชื่่�อ ด้้วยความรอบคอบโดยคำำ�นึึ งความเสี่่� ย งด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เพื่่อ
� ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดผลกระทบ
ที่่�รุุนแรงต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ธนาคารมุ่่ง� สรรค์์สร้้างคุุณค่่าสู่่�อนาคตที่่�ยั่่ง� ยืืน ด้้วยกลยุุทธ์์สำำ�คััญ
5 ด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�

พัันธมิิตรด้้านแพลตฟอร์์ม
ธนาคารมีีการพััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับลููกค้้าบุุคคลและลููกค้้า
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ
� งเพื่่อ
� ให้้ลููกค้้าได้้รัับประสบการณ์์ที่ดีียิ่่
่� ง� ขึ้้�น อีีกทั้้�ง
ยัั ง เชื่่� อ มต่่ อ แพลตฟอร์์ม ของธนาคารเข้้ากัั บ แพลตฟอร์์ม และ
บริิการของผู้้ใ� ห้้บริิการอื่่น
� ๆ เพื่่อ
� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนิิเวศธุุรกิิจ
ที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้�น
ธนาคารร่่ว มกัั บ พััน ธมิิ ต รยกระดัั บ การให้้บริิก ารการค้้าระหว่่า ง
ประเทศ (Trade Finance) ด้้วย Enterprise Blockchain บน
แพลตฟอร์์ม Contour โดยให้้บริิการธุุรกรรมเล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต
(Letter of Credit: L/C) ในรููปแบบดิิจิทั
ิ ัลแก่่ลููกค้้าทั่่�วภููมิิภาค
และได้้เริ่่ม
� ทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวกัับธนาคารเพอร์์มาตาเป็็นธนาคาร
แห่่งแรกในอิินโดนีีเซีีย ในปีี 2564

เดชา ตุุลานัันท์์
ประธานกรรมการบริิหาร
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องค์์กรอััจฉริิยะ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการบริิการชำำ�ระเงิินและการทำำ�ธุุรกรรม
ออนไลน์์ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ธนาคารได้้เร่่ง พัั ฒ นาขีีดความสามารถด้้าน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันธนาคารสามารถใช้้ประโยชน์์จาก
การวิิเ คราะห์์ข้้ อมููลขั้้� น สููง และเข้้าถึึงเครื่่�อ งมืือในการวิิเ คราะห์์
ข้้อมููลธุุรกิิ จ และแบบจำำ� ลองเชิิง คาดการณ์์ โ ดยใช้้ประโยชน์์ จ าก
ประสิิทธิิภาพของข้้อมููลส่่วนกลาง (Data Lake) เพื่่อ
� ช่่วยประกอบ
การตััดสิินใจเชิิงธุุรกิิจ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้น ทำำ�ให้้ธนาคารมีีมุุมมองเกี่่�ยวกัับ
ลููกค้้าอย่่างครบวงจรและเข้้าถึึงข้้อมููลของลููกค้้าในเชิิงลึึก ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้ธนาคารเข้้าถึึงความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น และสามารถ
ให้้คำำ�แนะนำำ�และเสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการและ
สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของลููกค้้าแต่่ละราย

การปรัับรููปแบบธุุรกิิจ

ชาติิศิิริิ โสภณพนิิช
กรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่

ธนาคารเดิิ น หน้้าเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิภ าพการบริิห ารความเสี่่� ย งด้้าน
ปฏิิบััติิการ โดยปรัับ กระบวนการทำำ� งานเป็็ น แบบอััต โนมัั ติิ ด้้ วย
เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัล ส่่งผลให้้สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิผลในการทำำ�งาน
ตลอดจนเสริิมการบริิการลููกค้้า และควบคุุมความเสี่่�ยงให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ส่่วนหนึ่่�งของการปรัับกระบวนการทำำ�งานดัั งกล่่ าวประกอบด้้วย
การพััฒนากระบวนการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิ (Robotic Process
Automation) และการจดจำำ�อัก
ั ขระด้้วยแสง (Optical Character
Recognition) เพื่่อ
� เพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานและการใช้้
ทรััพยากร
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัั บการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
โดยสนัั บ สนุุนให้้พนัั ก งานทุุกระดัั บ มีีการเรีียนรู้้ �แ ละพัั ฒ นาอยู่่�
ตลอดเวลา (Lifelong Learning) พร้้อมเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้ �
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และการทำำ�งานแบบ Agile (Agile Learning) ซึ่่�งส่่งเสริิมภาวะ
ผู้้� นำำ� ความคิิ ดสร้้างสรรค์์ และทัั กษะในการวิิเคราะห์์ปััญหาด้้วย
ตนเอง อีีกทั้้�งยัังพััฒนาบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วยการโค้้ช
(Coaching) ควบคู่่�กัับการเสริิมสร้้างทัักษะด้้านเทคโนโลยีี เพื่่อ
� ให้้
บุุคลากรสามารถนำำ�นวััตกรรมมาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่อ
�
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น นอกจากนี้้� พนัักงาน
ยัังสามารถเข้้าถึึงหลัั กสููตรอบรมออนไลน์์ และเครื่่�องมืือพััฒนา
บุุคลากรที่่�หลากหลายซึ่่ง� สอดคล้้องกัับวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่

ความมั่่ง
� คั่่ง
� และมั่่น
� คงทางการเงิิน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่หัน
ั มา
ใส่่ใจดููแลสุุขภาพและวางแผนการเงิิน ธนาคารจึึงเพิ่่�มบุุคลากร
ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญและทีีมเจ้้าหน้้าที่่� ด้้ านการวางแผนการเงิิน เพื่่� อ ให้้
คำำ�แนะนำำ�แก่่ลููกค้้า รวมทั้้�งนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตและประกััน
วิินาศภััย (แบงก์์แอสชััวรัันส์์) และผลิิตภััณฑ์์ด้้านการลงทุุน เพื่่�อ
ตอบโจทย์์ตามความต้้องการของลููกค้้า
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร Pictet Group ซึ่่ง� เป็็น
สถาบัันการเงิินที่่�บริิหารความมั่่�งคั่่�งและสิินทรััพย์์ชั้้น
� นำำ�ระดัับโลก
จากเจนีีวา ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ เพื่่�อยกระดัับความเชี่่ย
� วชาญ
ด้้านการวางแผนจััด การสิิ น ทรััพย์์ แ ละการลงทุุนของธนาคาร
พร้้อมนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่อ
� การลงทุุนรููปแบบใหม่่

การเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ
เพื่่� อ ให้้สอดคล้้องกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงของสภาวะแวดล้้อม
ทางเศรษฐกิิจ ธนาคารมุ่่�งเน้้นให้้การสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ศัักยภาพสููง เช่่น พลัังงานอััจฉริิยะ ยานยนต์์ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์
อััจ ฉริิย ะ โครงสร้้างพื้้� น ฐาน โลจิิส ติิ ก ส์์ และธุุรกิิ จ ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ ง
กัับสุุขภาพ ขณะเดีียวกััน ธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดหาเงิินทุุน
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ประเภทการเงิิน สีีเขีียว (Green Finance) ของประเทศไทย
ด้้วยสััดส่่วนการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่า
ครึ่่�ง หนึ่่� ง ของการออกตราสารหนี้้� เ พื่่� อ สิ่่� ง แวดล้้อมทั้้� ง หมดใน
ประเทศไทยติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สอง
นอกจากนี้้� ธนาคารมีีเครืือข่่ายสาขาในต่่างประเทศมากที่่สุุ
� ด จึึงพร้้อม
ให้้การสนัับสนุุนลููกค้้าธุุรกิิจที่่มุ่
� ง่� ขยายกิิจการสู่่�ภููมิิภาคและตลาดโลก
ผ่่านเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศของธนาคารเพื่่อ
� แสวงหาโอกาสใหม่่
ทางธุุรกิิจ ตััวอย่่างเช่่น ลููกค้้าของธนาคารกรุุงเทพในอิินโดนีีเซีีย
สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างเต็็มรููปแบบจากธนาคาร
เพอร์์มาตา ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังช่่วยแนะนำำ�ลููกค้้าจากเครืือข่่าย
สาขาในประเทศอื่่น
� ๆ ให้้รู้้จั� ก
ั กัับคู่่�ค้้าที่่�มีีศัก
ั ยภาพในอิินโดนีีเซีียผ่่าน
เครืือข่่ายธุุรกิิจของธนาคารเพอร์์มาตา

สภาวะแวดล้้อมในการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากการ
ระบาดของโควิิด-19 โดยจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้� นอย่่าง
รวดเร็็ว และมีียอดสููงสุุดเป็็นประวััติก
ิ ารณ์์ในช่่วงไตรมาส 3 อย่่างไร
ก็็ตาม หลัังการใช้้มาตรการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่มีีจำ�ำ นวนลดลง รััฐบาล
เริ่่�มผ่่ อนคลายมาตรการล็็ อ กดาวน์์ ที่่�เ ข้้มงวดในช่่วงไตรมาส 4
เศรษฐกิิจจึึงเริ่่ม
� ฟื้้�นตััวจากการขยายตััวของภาคการส่่งออก และ
ความเชื่่อ
� มั่่�นของผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�น
ธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วยความ
รอบคอบระมััดระวััง ควบคู่่�กัับการรัักษาเสถีียรภาพฐานะการเงิิน
สภาพคล่่อง และเงิินกองทุุนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม ในปีี 2564
ธนาคารกรุุงเทพและบริิษััทย่่อยรายงานกำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 26,507
ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 54.3 จากปีี 2563 โดยรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
เพิ่่ม
ขึ้้�
น
ร้้อยละ
6.6 จากการรวมรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคาร
�
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

เพอร์์มาตา และการบริิหารต้้นทุุนทางการเงิิน ขณะที่่�ส่่วนต่่างอััตรา
ดอกเบี้้�ยสุุทธิิอยู่่�ที่่ร้้
� อยละ 2.10 สำำ�หรัับรายได้้ที่่มิ
� ใิ ช่่ดอกเบี้้�ยเพิ่่ม
� ขึ้้�น
ร้้อยละ 25.7 ส่่วนใหญ่่มาจากการเพิ่่ม
ขึ้้�
น
ของรายได้้ค่่
า
ธรรมเนีียม
�
และบริิการสุุทธิิจากธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ การอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� และบริิการ
วางแผนการจััดการสิินทรััพย์์ รวมถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิ
จากเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งเป็็นไปตาม
สภาวะตลาด

ก้้าวสู่่อ
� นาคต
ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 และสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ธนาคารมีีการเรีียนรู้้แ
� ละปรัับตััวอยู่่�เสมอ อีีกทั้้�งยัังมีีการประเมิิน
สถานการณ์์หลากหลายด้้านเพื่่อ
� ให้้มั่่�นใจว่่าจะสามารถประกอบธุุรกิิจ
และดููแลลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ขยายธุุรกิิจควบคู่่�กัับการดููแลคุุณภาพของสิินทรััพย์์ รัักษาระดัับ
เงิินกองทุุนให้้เพีียงพอและมีีสภาพคล่่องที่่�แข็็งแกร่่ง นอกจากนี้้�
ธนาคารยัังคงมุ่่ง� หน้้าพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ล
ั ตลอดจนผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของธนาคาร รวมถึึงการพััฒนาร่่วมกัับพัันธมิิตร เพื่่อ
�
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างตรงใจ

ธนาคารเป็็นธนาคารไทยในระดัับภููมิิภาคและมีีฐานธุุรกิิจที่่แ
� ข็็งแกร่่ง
ในประเทศไทยและอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งเป็็นสองประเทศที่่� มีีเศรษฐกิิ จ
ขนาดใหญ่่ ที่่� สุุ ดของภููมิิ ภ าคเอเชีียตะวัั น ออกเฉีียงใต้้ ทำำ� ให้้
ธนาคารสามารถเชื่่อ
� มโยงบริิการด้้านการค้้าและธุุรกรรมการเงิิน
ระหว่่างประเทศสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการขยายธุุรกิิจสู่่�ภููมิิภาคและ
ประเทศอื่่น
� ๆ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 นัับเป็็นความท้้าทายและ
โอกาสสำำ�หรัับทุุกกลุ่่�ม อีีกทั้้�งเป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทั
ิ ัล
มากขึ้้� น ในขณะที่่� ธนาคารยัังตระหนัั กถึึงความสำำ�คััญของปััจจััย
พื้้�นฐานการให้้บริิการด้้วยการดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด เข้้าใจลููกค้้า
อย่่างลึึกซึ้้�ง และทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีความไว้้วางใจยิ่่�งขึ้้� น โดยพนัักงาน
ของธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีี
กัับลููกค้้าและชุุมชน ธนาคารขอถืือโอกาสนี้้�ขอบคุุณชาวบััวหลวง
ทุุกท่่านที่่ทุ่
� ม
�่ เทแรงกายแรงใจทำำ�หน้้าที่่ข
� อง “เพื่่อ
� นคู่่�คิิด มิิตรคู่่�บ้้าน”
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถ
ในนามของคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร ธนาคารขอขอบคุุณลููกค้้า
ผู้้ถืื
� อหุ้้�น และคู่่�ค้้าที่่ใ� ห้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนธนาคารมาโดยตลอด
ธนาคารเชื่่อ
� มั่่�นว่่าการเตรีียมความพร้้อมเพื่่อ
� เปิิดรัับโอกาสใหม่่ ๆ
ในอนาคต และการกระชัับความสัั ม พััน ธ์์เ พื่่�อ สรรค์์ สร้้างคุุณค่่ า
ร่่วมกัันจะนำำ�มาซึ่่ง� ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างยั่่�งยืืน

(ปิิติิ สิิทธิิอำ�ำ นวย)

(เดชา ตุุลานัันท์์)

(ชาติิศิิริิ โสภณพนิิช)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริิหาร

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

แนวทางที่่�มุ่่ง
� เน้้น

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สรรค์์สร้้างคุุณค่่า
สู่่�อนาคตที่่�ยั่่ง� ยืืน
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิ จด้้วยเจตนารมณ์์ของการเป็็น “เพื่่�อนคู่่�คิิ ด
มิิตรคู่่�บ้้าน” โดยมีีบทบาทมากกว่่าการเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ด้้วยการให้้คำำ� ปรึึกษาและการสนัั บ สนุุนผู้้� มีีส่่ ว นได้้เสีียทุุกกลุ่่� ม
มาอย่่างยาวนาน ใส่่ใจดููแลความเป็็นอยู่่�และพััฒนาบุุคลากรของ
ธนาคาร ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึึง ตลอดจน
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล

ธนาคารมีบทบาทมากกว่า
การเป็ นผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
ด้วยการให้คำ�ปรึกษาและการสนับสนุน
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างยาวนาน

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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1.

2.
องค์์กรอััจฉริิยะ
เปิิดรัับการเรีียนรู้้อ
� ย่่างต่่อเนื่่อ
� ง พััฒนาขีีดความสามารถ
เพื่่อ
� ให้้เข้้าใจลููกค้้าได้้อย่่างลึึกซึ้้�งและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
ด้้วยศัั ก ยภาพของปัั ญญ าประดิิ ษฐ์์ และการประยุุกต์์
ใช้้ข้้อมููลเชิิง ลึึกเพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิภ าพการทำำ� งานและ
การตััดสิินใจ

เปิ ดรับการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อให้เข้าใจลูกค้า
ได้อย่างลึกซึ้ง

พัันธมิิตรด้้านแพลตฟอร์์ม
ให้้บริิก ารที่่� ตรงใจและเปี่่� ยมด้้วยนวััตกรรมแก่่ ลููกค้้า
ทั้้� ง ในประเทศไทยและเครืือข่่ า ยสาขาต่่ า งประเทศ
ผ่่านแพลตฟอร์์มของธนาคารและพัันธมิิตร

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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4.
ความมั่่ง� คั่่ง
� และมั่่น
� คงทางการเงิิน
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่เ่� ป็็นเลิิศและส่่งเสริิมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
เพื่่อ
� สนัับสนุุนลููกค้้าในการสร้้างความมั่่�งคั่่�งและมั่่�นคงทางการเงิิน
ที่่ส
� อดคล้้องกัับความต้้องการ การดำำ�เนิินชีีวิิตและการเปลี่่ย
� นแปลง
ของสภาวะแวดล้้อม

3.

การปรัับรููปแบบธุุรกิิจ
มุ่่ง� มั่่�นสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้วยการเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานและการใช้้ทรััพยากร
เพื่่�อรองรัับการให้้บริิการทางการเงิินได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ด้้วยกระบวนการทำำ�งานแบบ
Agile และระบบงานแบบอััตโนมััติิ ควบคู่่�กัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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5.
การเติิบโตอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
บริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์ด้้
์ วยความเข้้าใจในฐานะการเงิิน
ของลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี และขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตโดยมุ่่ง� เน้้น
สนัับสนุุนอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคตและแสวงหาโอกาส
ทางธุุรกิิจในภููมิิภาค

ธนาคาร
เร่งพัฒนาบริการ
และปรับกระบวนการทำ�งาน
สูก
่ ารเป็ นธนาคารดิจท
ิ ัล
ปีี 2564
สิินเชื่่อ
� เพิ่่�มขึ้้�น

+9.3%
ปีี 2564
เงิินฝากเพิ่่�มขึ้้�น

+12.3%
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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ส่่วนที่่� 1 —
การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน
4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
5.	ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่น
่�

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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1. โครงสร้้าง
และการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
การประกอบธุุรกิิจ
ธนาคารกรุุงเทพก่่อตั้้�งในปีี 2487 ปััจจุุบัันเป็็นธนาคารพาณิิชย์ที่
์ ่�มีี
ขนาดใหญ่่ที่สุุ
่� ดในประเทศไทย และเป็็นธนาคารที่่มีี
� ขนาดใหญ่่อัน
ั ดัับ 6
ของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เมื่่อ
� พิิจารณาจากสิินทรััพย์ร์ วม
(สิินทรััพย์์รวม 4,333,281 ล้้านบาท)
ในฐานะธนาคารชั้้�นนำำ�แห่่งภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ธนาคาร
มีีเครืือข่่ายในต่่างประเทศที่่�ครอบคลุุม 9 ประเทศในอาเซีียน (รวม
ประเทศไทย) และสาขาใน ฮ่่องกง ญี่่�ปุ่่�น ไต้้หวััน สหราชอาณาจัักร
และสหรััฐอเมริิกา รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
บางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาด ที่่�มีีสาขา 5 แห่่งทั่่�วประเทศมาเลเซีีย
ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด ที่่� มีีสาขา 5 แห่่งในเมืือง
หลััก ๆ ของประเทศจีีน และ ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค ซึ่่ง� เป็็น
1 ใน 10 ธนาคารที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุ ดในอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อพิิจารณา
จากสิินทรััพย์์รวม ที่่�มีีลููกค้้ากว่่า 4 ล้้านราย และสาขาเกืือบ 300
แห่่ง ใน 62 เมืืองทั่่�วประเทศอิินโดนีีเซีีย
ธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�ในการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ ลููกค้้าธุุรกิิ จทั้้� ง
ขนาดใหญ่่และเอสเอ็็มอีีในประเทศไทย ด้้วยฐานลููกค้้าธุุรกิิจและ
ลููกค้้าบุุคคลที่่�กว้้างขวางประมาณ 17 ล้้านบััญชีี มีีเครืือข่่ายสำำ�นััก
ธุุรกิิ จและสำำ�นัักธุุรกิิ จย่่อยกว่่า 240 แห่่ง และสาขาทั่่� วประเทศ
กว่่า 1,000 แห่่ง ธนาคารพร้้อมให้้บริิการลููกค้้าธุุรกิิจและลููกค้้า
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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การกำ�กับดูแล
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บุุคคลผ่่ านเครืือข่่ายสาขาทั่่� วประเทศ และบริิการธนาคารดิิ จิิทััล
ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือที่่�ใช้้งานง่่าย พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั ที่่�หลากหลายและ
เลืือกได้้ทั้้�งภาษาไทยและอัังกฤษ รวมทั้้�งบริิการดิิจิทั
ิ ัลแพลตฟอร์์ม
ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิ จด้้วยเจตนารมณ์์ของการเป็็น “เพื่่�อนคู่่�คิิด
มิิตรคู่่�บ้้าน” โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้บริิการทางการเงิินอย่่าง
ครบวงจรและการเป็็นพัันธมิิตรที่่� ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า
มาโดยตลอด ด้้วยการส่่งผ่่านความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนจากรุ่่น
� สู่่�รุ่่น
�

ธุุรกิิจของธนาคารกรุุงเทพ
ธนาคารกรุุงเทพให้้บริิการทางการเงิินหลากหลายรููปแบบอย่่าง
ครบวงจร โดยจำำ�แนกธุุรกิิจเป็็น 6 กลุ่่ม
� ได้้แก่่ ธุุรกิิจลููกค้้ารายใหญ่่
ธุุรกิิจลููกค้้ารายกลาง ธุุรกิิจลููกค้้ารายปลีีก ธุุรกิิจธนาคารต่่างประเทศ
ธุุรกิิจลููกค้้าบุุคคล และธุุรกิิจการเงิินธนกิิจ ธนาคารมีีบริิษััทย่่อย
ที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย บางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาด ธนาคารกรุุงเทพ
(ประเทศจีีน) จำำ�กััด ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค บริิษััทหลัักทรััพย์์
บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม
บััวหลวง จำำ�กััด และบริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด
ธุุรกิิจลููกค้้ารายใหญ่่
ให้้บริิ ก ารทางการเงิิ น แก่่ บ ริิ ษัั ท ไทยขนาดใหญ่่ ใ นหลายภาค
อุุตสาหกรรม และบริิษััทข้้ามชาติิที่ดำ
่� ำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทย ลููกค้้า
รายใหญ่่หลายรายเติิบโตมาพร้้อมกัับธนาคารตั้้�งแต่่ยัังเป็็นธุุรกิิจ
ขนาดเล็็ก จนปััจจุุบัันเป็็นบริิษััทที่่�แข่่งขัันได้้ในตลาดโลก บริิการ
ทางการเงิินสำำ�หรัับลููกค้้ารายใหญ่่ประกอบด้้วย บริิการด้้านสิินเชื่่อ
�
ธุุรกรรมการเงิิน การค้้าระหว่่างประเทศ และการเงิินธนกิิจ ธนาคาร
แบ่่งการให้้บริิการเป็็น 25 สายธุุรกิิ จตามประเภทอุุตสาหกรรม
และกลุ่่�มลููกค้้า เช่่น พลัังงาน ปิิโตรเคมีี ยานยนต์์ โทรคมนาคม
ก่่อสร้้าง บริิการ และการเกษตร โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ผู้เ้� ชี่่ย
� วชาญในแต่่ละ
อุุตสาหกรรมจากสำำ�นัักงานใหญ่่เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
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ธุุรกิิจลููกค้้ารายกลาง
ดููแลและสนัับสนุุนบริิการทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบการขนาดกลาง
ในกลุ่่�มเอสเอ็็มอีี โดยให้้บริิการด้้านสิินเชื่่อ
� บริิหารเงิินสด การค้้า
ระหว่่างประเทศ รวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาทางการเงิิน โดยอยู่่�ใน
ความดููแลของผู้้�จัด
ั การธุุรกิิจสััมพัันธ์์ของสำำ�นัักธุุรกิิจที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
สาขาทั้้�งในกรุุงเทพมหานคร และต่่างจัังหวััด นอกจากนี้้� ธนาคาร
ยัังมีีช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียในการให้้ความรู้้เ� ชิิงธุุรกิิจเพื่่อ
� สนัับสนุุน
ให้้ลููกค้้าปรัับตััวเข้้ากัับแนวโน้้มทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และ
สามารถขยายธุุรกิิจสู่่�ตลาดใหม่่

สหรััฐอเมริิกา ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินเชื่่อ
� ของกิิจการ
ธนาคารต่่างประเทศมีีสััดส่่วนประมาณ 1 ใน 4 ของสิินเชื่่อ
� โดยรวม
ของธนาคาร ซึ่่ง� เป็็นสััดส่่วนที่่�สููงที่่�สุุดในกลุ่่�มธนาคารไทย ธนาคาร
ให้้การสนัับสนุุนภาคเอกชนไทยในการขยายธุุรกิิจสู่่�ภููมิิภาคและบริิษัท
ั
ต่่างชาติิที่่�ลงทุุนในประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ด้้วยความรู้้แ
� ละความเข้้าใจในตลาดท้้องถิ่่�นอย่่างลึึกซึ้้�ง นอกจากนี้้�
ยัังช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงเครืือข่่ายธุุรกิิจและความเชี่่�ยวชาญในภาค
อุุตสาหกรรมต่่าง ๆ จากการประสานความร่่วมมืือระหว่่างเครืือข่่าย
สาขาต่่างประเทศและสายลููกค้้าธุุรกิิจในประเทศไทย

ธุุรกิิจลููกค้้ารายปลีีก
ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจขนาดย่่อมทั้้�งกิิจการที่่�มีีเจ้้าของคนเดีียวและ
ธุุรกิิจครอบครััว โดยให้้คำำ�ปรึึกษาและบริิการต่่าง ๆ เช่่น สิินเชื่่อ
�
บริิการรัับและชำำ�ระเงิิน บริิการจ่่ายเงิินเดืือน และบริิการร้้านค้้า
รัับบััตร อีีกทั้้�งยัังเปิิดอบรมให้้ความรู้้แ
� ก่่ลููกค้้าเอสเอ็็มอีีทั่่�วประเทศ
เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีเครืือข่่ายและมีีความแข็็งแกร่่ง พร้้อมปรัับตััว และ
แข่่งขัันได้้ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิทั
ิ ัล เช่่น การสััมมนาด้้านการวางแผน
เชิิงกลยุุทธ์์ สัั มมนาเชิิงปฏิิ บััติิการเกี่่� ยวกัั บการแสวงหาโอกาส
ทางธุุรกิิจและแนวทางใหม่่เพื่่อ
� การขยายธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ธนาคาร
ยัังขยายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่ผู้ป
้� ระกอบการรายย่่อยที่่อ
� ยู่่�ในซััพพลายเชน
ของลููกค้้า เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
ได้้มากขึ้้� น ขณะเดีียวกัั นยัังนำำ�เสนอสิินเชื่่�อรููปแบบใหม่่เพื่่�อเพิ่่�ม
ทางเลืือกที่่�เหมาะกัับความต้้องการของลููกค้้า

ธุุรกิิจลููกค้้าบุุคคล
ให้้บริิการทางการเงิินที่่ห
� ลากหลายสำำ�หรัับลููกค้้าทุุกกลุ่่ม
� ผ่่านเครืือข่่าย
สาขาทั่่�วประเทศและบริิการธนาคารอััตโนมััติิ เช่่น โมบายแบงก์์กิ้้�ง
จากธนาคารกรุุงเทพ เอทีีเอ็็ม และจุุดให้้บริิการอััตโนมััติิ โดยให้้
บริิการสิินเชื่่อ
� บ้้าน สิินเชื่่อ
� ส่่วนบุุคคล บััญชีีเงิินฝาก บััตรเครดิิตและ
บััตรเดบิิต การชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Code บริิการแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ การโอนเงิิน และการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ นอกจากนี้้�
ยัังให้้บริิการการวางแผนจััดการสิินทรััพย์์ เช่่น การวางแผนการเงิิน
กองทุุนรวม ประกัันชีีวิิตและประกัันวิินาศภััย (แบงก์์แอสชััวรัันส์์)
กองทุุนรวมตราสารหนี้้� พัันธบััตรรััฐบาล หุ้้�นกู้้�เอกชน และการให้้
คำำ�แนะนำำ�ด้้านการลงทุุน

ธุุรกิิจธนาคารต่่างประเทศ
มีีเครืือข่่ า ยในต่่ า งประเทศที่่� ค รอบคลุุมอย่่ า งกว้้างขวางใน 14
เขตเศรษฐกิิจทั่่�วโลก โดยให้้ความสำำ�คัญกั
ั บ
ั อาเซีียนและประเทศต่่าง ๆ
ในเอเชีีย ธนาคารมีีการวางรากฐานเครืือข่่ายสาขาในต่่างประเทศ
มาอย่่างยาวนานกว่่า 30 ปีีในเขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญ เช่่น ฮ่่องกง
ญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย สิิงค์์โปร์์ ไต้้หวััน อิินโดนีีเซีีย สหราชอาณาจัักร และ

ธุุรกิิจการเงิินธนกิิจ
ประสานความร่่วมมืือกัั บสายลููกค้้าธุุรกิิ จ และบริิษััทย่่อย ได้้แก่่
บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัด
ั เพื่่อ
� ให้้บริิการทางการเงิินครบวงจร
โดยครอบคลุุมบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิินที่่�หลากหลาย เช่่น
ให้้บริิก ารด้้านการระดมทุุนผ่่ า นตลาดตราสารหนี้้� ห รืือตราสาร
ทางการเงิินอื่่น
� ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสิินเชื่่�อโครงการ การควบรวม
กิิจการ การซื้้�อกิิจการ การร่่วมทุุนหรืือการร่่วมมืือเป็็นพัันธมิิตร
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เครืือข่่ายสาขา

1

สหรัฐอเมริกา

1

เครอ
ื ข่ายในต่างประเทศ

1

314

14

แห่ง

เขต

2

สหราชอาณาจักร

1

เมียนมา

5

10

ลาว

4
8

1

11

จีน

2

ฮ่องกง

12

ไต้หวัน

3

5

9

15

2

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2497
7

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซย
ี

287

สิงคโปร์

1

5

เวียดนาม

2

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2535
15

11

ไทย

1,059

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2487

12

2
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มาเลเซย
ี
ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2502

14

10

3

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2498

13

14

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2508
8

1

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2500

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
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6

กัมพู ชา

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2515

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2536
5

1

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2535

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2538
4

ฟิ ลิปปินส์
ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
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6

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
2500
3

9

7

ปีที่เริม
่ ดำ�เนินธุรกิจ
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2

เขตเศรษฐกิจสำ�คัญ

13
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13

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

1.1.1 วััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ

คุุณค่่าหลัักที่่�มุ่่�งหวััง (Core Value)
คุุณค่่ า หลัั ก ที่่� ทำำ� ให้้ธนาคารเป็็ น ธนาคารชั้้� น นำำ� ของประเทศมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนในธนาคารจะต้้องร่่วมกัันรัักษาไว้้
โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงและนำำ�มาใช้้ในทุุกกรณีี คืือ “ให้้บริิการทางการ
เงิินที่่� สร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้า” ตามแนวทาง “เพื่่�อนคู่่�คิิ ด
มิิตรคู่่�บ้้าน” โดยมีีปรััชญาการทำำ�งานดัังนี้้�
• ให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศในทััศนะของลููกค้้า
• ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณภาพ
• ปฏิิบััติิงานในลัักษณะของผู้้�มีีจรรยาบรรณ และเป็็นมืืออาชีีพ
• มุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะร่่ว มมืือกัั น ทำำ� งานเป็็ น ทีีมด้้วยความเป็็ น น้ำำ� หนึ่่� ง
ใจเดีียวกััน
• ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาพนัักงาน

คณะกรรมการธนาคารได้้พิิจารณาทบทวนและกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์
ภารกิิจ และคุุณค่่าหลัักของธนาคาร ดัังนี้้�

วิิสััยทััศน์์ (Vision)
มุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นธนาคารที่่�ให้้บริิการด้้านการเงิินที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่อ
�
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า มีีความพร้้อมด้้วยบุุคลากรที่่�
มีีคุุณภาพ มีีเทคโนโลยีี และระบบงานที่่�ทัันสมััย คงไว้้ซึ่่ง� ความเป็็น
สากล ตลอดจนการเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�แห่่งภููมิิภาคเอเชีีย
ภารกิิจ (Mission)
ภารกิิจหลัักของธนาคาร ประกอบด้้วย ภารกิิจด้้านการเงิิน ด้้านการ
ตลาดและลููกค้้า ด้้านคุุณภาพการปฏิิบััติิงาน และด้้านศัักยภาพขีีด
ความสามารถ ดัังนี้้�
ด้้านการเงิิน
• ให้้ผลประกอบการทางการเงิินมีีความก้้าวหน้้าอย่่างมีีเสถีียรภาพ
ด้้านการตลาดและลููกค้้า
• เป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านคุุณภาพบริิการที่่�เป็็นเลิิศ
ด้้านคุุณภาพการปฏิิบััติิงาน
• มีีกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และมีีวิิธีีการในการ
ตรวจสอบคุุณภาพ
• มีีมาตรฐานในการปฏิิบัติ
ั งิ าน และสามารถนำำ�ข้้อมููลจากกระบวนการ
ปฏิิบัติ
ั ิงานมาใช้้ในการตััดสิินใจสั่่�งการ

ธนาคารกรุงเทพเป็ น
ธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของ
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เป็ นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณา
จากสินทรัพย์รวม

คณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานธุุรกิิ จทั้้� ง
ระยะสั้้�นระยะยาวเพื่่อ
� เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภายใน
ธนาคาร โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยทางเศรษฐกิิจ นโยบายภาครััฐ และ
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต และร่่วมกัับฝ่่ายจััดการจััดทำำ�
กลยุุทธ์์และแผนงานธุุรกิิจประจำำ�ปีที่
ี ่�สอดคล้้องกัับจุุดมุ่่ง� หมายของ
ธนาคาร โดยคำำ�นึึงถึึงสภาวะเศรษฐกิิจ สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
ปััจจััยความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของธนาคารเป็็นไปตาม
จุุดมุ่่�งหมายของธนาคาร พร้้อมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์
ของธนาคารไปปฏิิบัติ
ั แ
ิ ละให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานเทีียบกัับ
แผนงานเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการจััดสรรทรััพยากรให้้เพีียงพอ
กัับการดำำ�เนิินการตามแผนงานธุุรกิิจ

ด้้านศัักยภาพขีีดความสามารถ
• ให้้พนัักงานมีีศัักยภาพพร้้อมที่่จ� ะรองรัับแนวทางการขยายธุุรกิิจ
ของธนาคาร
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่ ขีดความสามารถด้านดิจท
ธุรกิจต้องเพิม
ิ ัล
่
เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ซึ่งทำ�งานจากที่บ้าน ซื้อสินค้าออนไลน์หรือ
ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และใช้บริการ
่ ขึ้น
ดิจท
ิ ัลประเภทต่าง ๆ เพิม

1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ปีี 2564 ประเทศไทยยัั ง คงต้้องรัับ มืือกัั บ ภาวะวิิก ฤตจากการ
แพร่่ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรััส โคโรนา 2019 (โควิิด -19)
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่ส
่� อง แม้้จะเป็็นช่่วงเวลาที่่ท้้
� าทาย แต่่ลููกค้้าใช้้โอกาสนี้้�
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจเพื่่อ
� ก้้าวข้้ามอุุปสรรค ลููกค้้า
บางรายให้้ความสำำ�คััญกัับการลดต้้นทุุน การลดหนี้้� และการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำำ�งาน ในขณะที่่�บางรายใช้้โอกาสเพื่่อ
�
ปรัับรููปแบบธุุรกิิจ เจาะตลาดใหม่่ หรืือวางแผนการลงทุุนอย่่างมีี
กลยุุทธ์์ อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจต้้องเพิ่่ม
ิ ัล
� ขีีดความสามารถด้้านดิิจิทั
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าซึ่่�งทำำ�งานจากที่่�บ้้าน ซื้้�อ
สิินค้้าออนไลน์์หรืือผ่่านแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย และใช้้บริิการ
ดิิจิทั
ิ ัลประเภทต่่าง ๆ เพิ่่ม
� ขึ้้�น
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ธนาคารได้้ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินที่่เ� หมาะกัับความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย เช่่น การให้้สิินเชื่่อ
�
เพื่่อ
� เสริิมสภาพคล่่อง การปรัับโครงสร้้างหนี้้� การเพิ่่ม
� ผ่่านโครงการช่่วยเหลืือพิิเศษ
� ทุุนและการให้้สิินเชื่่อ
สำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจ การปรัับแผนการผ่่อนชำำ�ระหนี้้�ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นยิ่่�งขึ้้�น และการลดอััตราผ่่อนชำำ�ระ
สำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� บ้้านและหนี้้�บัต
ั รเครดิิต รวมทั้้�งนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่อ
� อเนกประสงค์์โดยใช้้ที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับลููกค้้าบุุคคล
นอกจากการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ธนาคารยัังให้้คำำ�แนะนำำ�และสนัับสนุุนลููกค้้าในด้้านอื่่น
� ๆ เพื่่อ
�
ช่่วยให้้ลููกค้้าธุุรกิิจเข้้าถึึงตลาดใหม่่ และสามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาวะแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อาทิิ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
พััฒนาการสำำ�คัญด้้
ั านบริิการสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่ ได้้แก่่ การนำำ�เสนอบริิการการค้้าระหว่่างประเทศ
(Trade Finance) ซึ่่ง� เป็็นการทำำ�ธุุรกรรมเล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต (Letter of Credit: L/C) ในรููปแบบดิิจิทั
ิ ล
ั
ด้้วย Enterprise Blockchain บนแพลตฟอร์์ม Contour ที่่�ธนาคารริิเริ่่ม
� เป็็นรายแรกในประเทศไทย
หลัังจากประสบความสำำ�เร็็จในการทดสอบการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวก่่อนหน้้านี้้� โดยในปีี 2564 ธนาคาร
ได้้เชิิญลููกค้้าเข้้าร่่วมทดสอบมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ธนาคารยัังขยายบริิการนี้้�ไปยัังลููกค้้าในอิินโดนีีเซีีย
ผ่่านธนาคารเพอร์์มาตา ซึ่่ง� เป็็นบริิษััทย่่อยของธนาคารกรุุงเทพ และมีีแผนจะขยายบริิการไปยัังประเทศ
ในเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศ อีีกทั้้�งยัังเริ่่ม
�
� ใช้้เทคโนโลยีีบล็็อกเชน (Blockchain Technology) เพื่่อ
การทำำ�ธุุรกรรมสำำ�หรัับบริิการสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ซััพพลายเชน และมีีการทดลองให้้บริิการสิินเชื่่อ
� ดิิจิทั
ิ ล
ั แบบใหม่่
เพื่่อ
� ร้้านค้้าออนไลน์์
ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังเร่่งพััฒนาสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิทั
ิ ล
ั รวมทั้้�งพััฒนาช่่องทางการชำำ�ระเงิินและโซลููชััน
ดิิจิทั
ิ ล
ั ใหม่่ ๆ เช่่น บริิการชำำ�ระเงิินและสิินเชื่่อ
� รููปแบบใหม่่เพื่่อ
� ลููกค้้ารายใหญ่่และเอสเอ็็มอีี ตลอดจนโซลููชััน
ด้้านอีีคอมเมิิร์ซที่
์ ่�สามารถปรัับให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
ธนาคารได้้ปรัับกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นแบบอััตโนมััติด้้
ิ วยเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่อ
� เพิ่่ม
�
ประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ทรััพยากร
แนวทางด้้านความยั่่�งยืืนเริ่่ม
�
� เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างต่่อเนื่่�อง ธนาคารจึึงมีีส่่วนสนัับสนุุนลููกค้้าเพื่่อ
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งพััฒนากลยุุทธ์์เพื่่อ
� ให้้
สอดคล้้องกัับ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) หรืือ เศรษฐกิิจชีีวมวล เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมุ่่�งสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมที่่�มีีศัก
ั ยภาพสููง เช่่น
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พลัังงานอััจฉริิยะ ยานยนต์์ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์อัจั ฉริิยะ สาธารณููปโภคพื้้�นฐาน โลจิิสติิกส์์ และธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสุุขภาพ
ธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�การจััดหาเงิินทุุนประเภทการเงิินสีีเขีียว (Green Finance) โดยให้้สิินเชื่่อ
� แก่่โครงการ
พลัังงานหมุุนเวีียนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โครงการที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุนทางการเงิิน ประกอบด้้วย
ฟาร์์มกัังหัันลม พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ และพลัังงานชีีวมวล ในปีี 2564
ธนาคารยัังเป็็นผู้้นำ
� �ำ การจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�เพื่่อ
� อนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม (Green Bond) และตราสารหนี้้�
เพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน (Sustainable Bond) ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สอง ซึ่่ง� มีีสััดส่่วนเกิินกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งของการ
ออกตราสารหนี้้�เพื่่อ
� อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทย
ด้้านกิิจการต่่างประเทศ ได้้แก่่ การรวมสาขาของธนาคารกรุุงเทพในอิินโดนีีเซีียเข้้ากัับธนาคารเพอร์์มาตา
อย่่างเสร็็จสมบููรณ์์ ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันธนาคารเพอร์์มาตาเป็็น 1 ใน 10 ธนาคารที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุ ดของ
อิินโดนีีเซีียเมื่่�อพิิจารณาจากสิินทรััพย์์รวม การลงทุุนนี้้�นอกจากจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานในภููมิิภาคของ
ธนาคารมีีความแข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น ยัังช่่วยให้้ลููกค้้าในเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศเข้้าถึึงโอกาสทางธุุรกิิจ
ในอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�มีีขนาดเศรษฐกิิจใหญ่่ที่่�สุุ ดในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทั้้�งนี้้�
ฐานลููกค้้าที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในภููมิิภาคและเครืือข่่ายสาขาในต่่างประเทศอื่่น
� ๆ ส่่งผลให้้สิินเชื่่อ
�
จากกิิจการธนาคารต่่างประเทศมีีสััดส่่วนประมาณหนึ่่�งในสี่่�ของสิินเชื่่อ
� โดยรวมของธนาคาร
ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังอยู่่�ระหว่่างการพััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับกิิจการธนาคารต่่างประเทศ ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย ระบบงานหลััก (Core Banking) บริิการบริิหารเงิินสด บริิการชำำ�ระเงิิน บริิการบริิหาร
การเงิิน และบริิการการค้้าระหว่่างประเทศ เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าในเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศได้้อย่่าง
ไร้้รอยต่่อ ในปีี 2564 ธนาคารยัังได้้ขยายบริิการบริิหารเงิินสดสู่่�ภููมิิภาค โดยให้้บริิการผ่่านแพลตฟอร์์ม
ดิิจิทั
ิ ัลในประเทศกััมพููชา
สำำ�หรัับลููกค้้าบุุคคล ธนาคารได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน BeWallet เพื่่อ
� ให้้ลููกค้้าผู้้�ถืือบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท
กว่่า 9 ล้้านคน สามารถเชื่่อ
� มโยงบััญชีีเงิินฝากกัับแอป และสแกน QR Code เพื่่�อชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ
บริิการได้้ในประเทศจีีน และอีีกมากกว่่า 40 ประเทศ
นอกจากนี้้� ธนาคารกรุุงเทพยัังเป็็นธนาคารที่่�ดำำ�เนิินการด้้านการชำำ�ระดุุลสำำ�หรัับธุุรกรรมระหว่่างประเทศ
(Settlement Bank) สำำ�หรัับการให้้บริิการชำำ�ระเงิินข้้ามพรมแดนด้้วย QR Code ระหว่่างประเทศไทย
และอิินโดนีีเซีีย และประเทศไทยและเวีียดนาม รวมทั้้�งเป็็น Settlement Bank สำำ�หรัับการให้้บริิการ
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โอนเงิินระหว่่างประเทศไทยและสิิงคโปร์์แบบเรีียลไทม์์ผ่่านพร้้อมเพย์์อิน
ิ เตอร์์เนชั่่�นแนล (PromptPay
International) ซึ่่ง� ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถโอนเงิินระหว่่างประเทศและชำำ�ระเงิินด้้วย QR Code ผ่่านโมบาย
แบงก์์กิ้้�งได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
ธนาคารได้้พััฒนาบริิการโมบายแบงก์์ กิ้้� ง จากธนาคารกรุุงเทพ ด้้วยการเพิ่่�มฟีี เจอร์์ใหม่่มากกว่่า
30 ฟีี เจอร์์ เพื่่�อให้้การทำำ�ธุุรกรรมแบบออนไลน์์มีีความสะดวก รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และส่่งผลให้้มีีปริิมาณ
การทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ของธนาคารเพิ่่ม
� ขึ้้�น โดยลููกค้้ากว่่าร้้อยละ 90 หัันมาทำำ�ธุุรกรรมผ่่าน
อุุปกรณ์์มืือถืือ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการเติิบโตของปริิมาณการทำำ�ธุุรกรรมการออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 นอกจากนี้้� ธนาคารยัังร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) และบริิษััท
โทรคมนาคมชั้้�นนำำ� ในการพััฒนาระบบพิิสูู จน์์และยืืนยัันตััวตนรููปแบบดิิจิทั
ิ ัล ผ่่านแอปพลิิเคชััน atta
เพื่่อ
� ใช้้ประกอบการเปิิดบััญชีี e-Savings กัับธนาคารกรุุงเทพ
ธนาคารขยายจุุดให้้บริิการผ่่านตััวแทนธนาคาร (Banking Agent) กว่่า 16,000 แห่่ง โดยการเพิ่่ม
�
จุุดบริิการตััวแทนธนาคารและการให้้บริิการผ่่านระบบออนไลน์์ของธนาคารช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงบริิการ
การเงิินพื้้�นฐานได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น และประหยััดทรััพยากรจากการลดการใช้้กระดาษ รวมทั้้�งช่่วยให้้ลููกค้้า
ประหยััดเวลาการเดิินทางเพื่่อ
� มาทำำ�ธุุรกรรม

1.1.3 ชื่่อ
� สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ เลขทะเบีียนบริิษััท โทรศััพท์์ โทรสาร
เว็็บไซด์์บริิษััท จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ข้้อมููลของธนาคาร
บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์
ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััทเลขที่่�
บััวหลวงโฟน
โทรสาร
เว็็บไซต์์

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
การธนาคารพาณิิชย์์
เลขที่่� 333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
0107536000374
1333 หรืือ 0-2645-5555
0-2231-4890
www.bangkokbank.com

หลัักทรััพย์์ของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ทุุนจดทะเบีียนของธนาคาร	จำำ�นวน 40,000,000,000 บาท แบ่่งเป็็น
	หุ้้�นสามััญ	จำ�ำ นวน
3,998,345,000	หุ้้�น	มููลค่่าหุ้้�นละ
	หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ	จำ�ำ นวน
1,655,000	หุ้้�น	มููลค่่าหุ้้�นละ
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว	จำำ�นวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็็น
	หุ้้�นสามััญ	จำ�ำ นวน
1,908,842,894	หุ้้�น	มููลค่่าหุ้้�นละ

10
10

บาท
บาท

10

บาท

ธนาคารร่่วมมืือกัับ Pictet Group ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันการเงิินที่่บ
� ริิหารความมั่่�งคั่่�งและสิินทรััพย์ชั้้
์ น
� นำำ�ระดัับโลก
จากเจนีีวา ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และโอกาสที่่�หลากหลายในการ
ลงทุุนระดัับโลก นอกจากนี้้� ธนาคารได้้พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการ ด้้วยการเพิ่่ม
� เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลลููกค้้า
และขยายบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาผ่่านสาขา รวมถึึงเพิ่่�มทีีมผู้้�เชี่่ย
� วชาญและทีีมนัักวางแผนการเงิินเพื่่�อให้้
คำำ�แนะนำำ�ทางการเงิินและบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ธนาคารยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการเป็็น “เพื่่อ
� นคู่่�คิิด มิิตรคู่่�บ้้าน” ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และดููแลลููกค้้าให้้
สามารถก้้าวข้้ามช่่วงเวลาที่่ย
� ากลำำ�บาก พร้้อมดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรอบคอบและระมััดระวัังซึ่่ง� เป็็นปััจจััย
เกื้้�อหนุุนให้้ผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารมีีความก้้าวหน้้า ด้้วยกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 54.3 จากปีี
ก่่อนหน้้า รวมทั้้�งรัักษาสภาพคล่่องและเงิินกองทุุนในระดัับสููง เพื่่อ
� เสริิมสร้้างฐานะการเงิินให้้แข็็งแกร่่ง
และพร้้อมเติิบโตต่่อไปในอนาคต

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้
โครงสร้้างรายได้้ของธนาคารและบริิษััทย่่อยในช่่วง 3 ปีี

หน่่วย : ล้้านบาท

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
โครงสร้้างรายได้้

2564
จำำ�นวนเงิิน

2563
ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

2562
ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

รายได้้ดอกเบี้้�ย
เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

96,929

72.0

95,994

80.9

93,155

69.7

6,250

4.6

5,431

4.6

9,101

6.8

เงิินลงทุุน

11,133

8.3

11,098

9.3

10,309

7.7

รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย

114,312

84.9

112,523

94.8

112,565

84.2

รวมค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย

32,156

23.8

35,477

29.9

41,494

31.0

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

82,156

61.1

77,046

64.9

71,071

53.1

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ

29,209

21.7

24,711

20.8

28,504

21.3

กำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

17,868

13.3

11,058

9.3

-

-

-

-

-

-

7,848

5.9

1,225

0.9

2,512

2.1

19,765

14.8

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

209

0.2

(14)

0.0

93

0.1

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์

519

0.4

734

0.6

2,134

1.6

รายได้้จากเงิินปัันผล

2,252

1.6

2,039

1.7

3,769

2.8

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่น
� ๆ

1,103

0.8

642

0.6

562

0.4

รวมรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย

52,385

38.9

41,682

35.1

62,675

46.9

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

134,541

100.0

118,728

100.0

133,746

100.0

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย

กำำ�ไรสุุทธิิจากธุุรกรรมเพื่่อ
� ค้้าและปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

18

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่
การแพร่่ร ะบาดของโควิิด -19 ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น หลายระลอก รวมทั้้� ง
การออกมาตรการควบคุุมการระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี 2564
ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจขยายตััวต่ำำ�กว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ อย่่างไรก็็ตาม
แม้้เศรษฐกิิจจะอยู่่�ในภาวะซบเซา แต่่บริิษััทเอกชนรายใหญ่่ของไทย
ยัังคงมีีผลประกอบการที่่�ดีี
ในขณะที่่� บ างบริิ ษัั ท ชะลอแผนการลงทุุนและขยายธุุรกิิ จ แต่่
อุุตสาหกรรมในภาคการส่่ ง ออก โลจิิส ติิ ก ส์์ อีีคอมเมิิ ร์์ซ และ
พลัังงานหมุุนเวีียน ยัังคงเติิบโตได้้ดีี โดยธนาคารมีีการให้้สิินเชื่่อ
�
กัับลููกค้้าที่่�อยู่่�ในภาคอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�เพิ่่ม
� ขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ลููกค้้าธุุรกิิจ
รายใหญ่่ ข องธนาคารโดยส่่ ว นมากยัั ง คงมีีผลการประกอบการ
ที่่�น่่าพอใจ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมุ่่�งเน้้นสนัับสนุุนอุุตสาหกรรม
ที่่� มีีศัั ก ยภาพสููงและอุุตสาหกรรมแห่่ ง อนาคต เช่่ น พลัั ง งาน
อััจฉริิยะ ยานยนต์์ไฟฟ้้า อิิเล็็กทรอนิิกส์์อัจั ฉริิยะ สาธารณููปโภค
พื้้�นฐาน โลจิิสติิกส์์ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสุุขภาพ และยัังคง
ให้้การดููแลด้้านการปรัับโครงสร้้างหนี้้� การให้้สิินเชื่่อ
� ผ่่านโครงการ
ช่่วยเหลืือพิิเศษ และอื่่น
� ๆ ตามความเหมาะสมและความต้้องการ
ของลููกค้้า
การปรัับเปลี่่� ยนรููปแบบจากการทำำ�งานที่่� สำำ�นัักงานสู่่�การทำำ�งาน
นอกสถานที่่� (Remote Working) และความต้้องการบริิการออนไลน์์
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น ผลให้้การเปลี่่� ย นผ่่ า นสู่่�ยุุคดิิ จิิทัั ล ยัั ง คงดำำ� เนิิ น ไป
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ธนาคารได้้เร่่ง พัั ฒ นาแพลตฟอร์์ม และบริิก าร
ธนาคารดิิจิทั
ิ ล
ั นำำ�เสนอช่่องทางการชำำ�ระเงิินและโซลููชัันดิิจิทั
ิ ล
ั ใหม่่ ๆ
สำำ�หรัับลููกค้้า และร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรเพื่่�อให้้บริิการของธนาคาร
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เข้้าเป็็นส่่ วนหนึ่่� งในระบบงานของพัันธมิิตร เช่่น การให้้บริิการ
การค้้าระหว่่างประเทศบนแพลตฟอร์์ม Contour ด้้วย Enterprise
Blockchain รวมทั้้�งเดิินหน้้าสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและยกระดัับ
บริิก ารของธนาคารให้้ดีียิ่่� ง ขึ้้� น เพื่่� อ รองรัับ ธุุรกิิ จ ของลููกค้้าทั้้� ง
ในประเทศและต่่างประเทศ
ขณะเดีียวกััน ธนาคารได้้ทำำ�การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานด้้วย
การใช้้ระบบอััตโนมััติิและเครื่่อ
� งมืือเชิิงวิิเคราะห์์ เพื่่อ
� ให้้บริิการลููกค้้า
ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
เนื่่� อ งจากการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ภายใต้้แนวทางความยั่่� ง ยืืนเข้้ามา
มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อชีีวิิตและการประกอบธุุรกิิ จเพิ่่�มขึ้้� นเป็็นลำำ�ดัับ
ธนาคารจึึงมีีส่่ ว นร่่ว มในการสนัั บ สนุุนลููกค้้าเพื่่� อ ลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนการพัั ฒ นากลยุุทธ์์ ท างธุุรกิิ จ ให้้สอดคล้้องกัั บ BioCircular-Green (BCG) Economy ซึ่่ง� ประกอบด้้วยเศรษฐกิิจ
ชีีวมวล เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว
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ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• บริิการการค้้าระหว่่างประเทศ (Trade Finance) ด้้วยเทคโนโลยีี
บล็็อกเชน (Blockchain Technology) การทำำ�ธุุรกรรม
เลตเตอร์์ออฟเครดิิต (Letter of Credit: L/C) ในรููปแบบ
ดิิจิทั
ิ ัลด้้วย Blockchain Technology สำำ�หรัับบริิการ Trade
Finance ในประเทศไทยมีีความก้้าวหน้้าอย่่างต่่ อเนื่่�องจาก
การนำำ�เสนอบริิการสู่่�กลุ่่�มลููกค้้าที่่�กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งรวมถึึง
ลููกค้้าในอิิ น โดนีีเซีียโดยผ่่ า นธนาคารเพอร์์ ม าตา ซึ่่� ง เป็็ น
บริิษััทย่่อยของธนาคาร
• บริิการ API Payment Gateway เป็็นบริิการที่่�ช่ว่ ยให้้ลููกค้้า
ธุุรกิิจรายใหญ่่สามารถโอนเงิินจากระบบงานของตนเองไปยััง
ผู้้�รับ
ั ที่่�มีีบััญชีีธนาคารกรุุงเทพหรืือธนาคารอื่่น
� ในประเทศไทย
ได้้แบบเรีียลไทม์์ โ ดยเป็็ น การทำำ� งานผ่่ า น Application
Programming Interface (API)
• ช่่องทางออนไลน์์ใหม่่สำำ�หรับ
ั บริิการเพื่่อ
� ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและส่่งออก
จะเปิิดตััวในช่่วงต้้นปีี 2565 เพื่่อ
� มอบประสบการณ์์เหนืือระดัับ
สำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจส่่งออกและนำำ�เข้้า

ที่่ต้้
� องการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบออนไลน์์ สามารถเข้้าใช้้งานระบบ
ได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ ผ่่านเว็็บเบราว์์เซอร์์ต่่าง ๆ บนคอมพิิวเตอร์์
แล็็ปท็็อป แท็็บเล็็ต และสมาร์์ทโฟน เสริิมสร้้างความมั่่�นใจในการ
ทำำ�ธุุรกรรมด้้วยระบบรัักษาความปลอดภััยมาตรฐานสากล
• สนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านของประเทศไทยสู่่� e-Payment
ธนาคารร่่วมมืือกัั บกรมสรรพากร ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภาครััฐ
เพื่่�อพััฒนาระบบการชำำ�ระเงิินแบบไม่่ใช้้เงิินสดรููปแบบใหม่่ให้้
สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ระบบการชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งชาติิ หรืือ National
e-Payment ของรััฐบาล
• ผู้้�นำำ�ด้้านการเงิินสีีเขีียว (Green Finance) ในประเทศไทย
ธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�พััฒนาการด้้าน Green Finance ของไทย
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สอง และยัังขยายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่โครงการ
พลัังงานหมุุนเวีียนในเครืือข่่ายสาขาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โครงการดัังกล่่าวประกอบด้้วย ฟาร์์มกัังหัันลม พลัังงานแสง
อาทิิตย์์ พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ และพลัังงานชีีวมวล
• รางวัั ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ในปีี 2564 ธนาคารได้้รัั บ รางวัั ล Best
Corporate Bank Thailand 2021 จากนิิ ต ยสาร
อิินเตอร์์เนชัันแนลบิิสซิิเนส รางวััล Best Trade Finance
Bank in Thailand จากนิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย และ
นิิตยสารดิิเอเชี่่ย
� นแบงก์์เกอร์์ รางวััล Thailand Domestic
Trade Finance Bank of the Year จากนิิตยสารเอเชี่่ย
� น
แบงก์์กิ้้�งแอนด์์ไฟแนนซ์์ และได้้รัับการลงคะแนนโดยองค์์กร
ธุุรกิิ จ สำำ� หรัับ รางวััล Best Domestic Bank for Cash
Management Services in Thailand จากนิิตยสารเอเชีีย
มัันนี่่� รวมทั้้�งรางวััล Best Payments Bank in Thailand
จากนิิตยสารดิิเอเชี่่ย
� นแบงก์์เกอร์์ และรางวััล 2021 ASEAN
Enterprise Innovation Award, Thailand สำำ� หรัับ
นวััตกรรมด้้าน Enterprise Blockchain จาก เอเชีีย ไอโอทีี
บิิสซิิเนส แพลตฟอร์์ม
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เอกสารแนบ

ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลางและรายปลีีก
ธุุรกิิ จ ขนาดกลางและขนาดย่่ อ ม (เอสเอ็็ม อีี) ได้้รัับ ผลกระทบ
ค่่อนข้้างมากจากการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และ
ภาวะเศรษฐกิิ จ ตกต่ำำ� ทำำ� ให้้ผู้้� ป ระกอบการจำำ� นวนมากต้้องการ
ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ในฐานะเพื่่อ
� นคู่่�คิิด ธนาคารพร้้อมดููแล
ลููกค้้าให้้สามารถก้้าวผ่่านช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากนี้้� โดยนอกจากการ
ให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่อ
� เสริิมสภาพคล่่อง การให้้สิินเชื่่อ
� ผ่่านโครงการ
ช่่วยเหลืือพิิเศษ หรืือการปรัับแผนการผ่่อนชำำ�ระหนี้้� ธนาคารยัังเป็็น
ผู้้นำ
� ำ�การให้้สิินเชื่่อ
� ดอกเบี้้�ยต่ำำ�แก่่ลููกค้้าตามมาตรการช่่วยเหลืือของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าธุุรกิิจรายกลาง
และรายปลีีกที่่� ต้้ องการขายผลิิ ตภัั ณฑ์์ ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และ
การทำำ�ธุุรกรรมแบบไม่่ใช้้เงิินสด ด้้วยบริิการชำำ�ระเงิินและสิินเชื่่อ
�
รููปแบบใหม่่ อีีกทั้้�งยัังนำำ�เสนอโซลููชัันด้้านอีีคอมเมิิร์ซที่
์ ่�เหมาะสม
กัับความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้คำำ�แนะนำำ�ลููกค้้าผ่่านแพลตฟอร์์มโซเชีียล
มีีเดีียเพื่่อ
� ให้้สามารถปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้้อมและเตรีียมธุุรกิิจให้้พร้้อมรัับมืือกัับอนาคต โดยมีี
การจััดสััมมนาออนไลน์์ในประเด็็นธุุรกิิจที่่ส
� อดคล้้องกัับสถานการณ์์
ปััจจุุบััน เช่่น อีีคอมเมิิร์ซ์ การดำำ�เนิินงานตามแนวทางความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล รวมถึึงวิิธีีส่่งเสริิมสุุขภาพ
และสวััสดิิ การของพนัั กงานในสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังเดิินหน้้าเพิ่่ม
ิ ล
ั
� ศัักยภาพด้้านดิิจิทั
และพััฒนาบริิการที่่ต
� อบสนองความต้้องการทางการเงิินของลููกค้้า
ธุุรกิิจรายกลางและรายปลีีกได้้อย่่างตรงใจ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

21

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• ให้้ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการทำำ�ธุรุ กิิจผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เนื้้�อหาที่่�นำำ�เสนอ ได้้แก่่ ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จของลููกค้้า
ในหลากหลายธุุรกิิ จ และการถ่่ ายทอดความรู้้ เ� ฉพาะทางจาก
พัันธมิิตรของธนาคาร เช่่น สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ และ
บริิษัท
ั ในเครืือ เช่่น บริิษัท
ั หลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กัด
ั (บล.บััวหลวง)
และบริิษัท
ั หลัักทรััพย์จั์ ด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัด
ั (บลจ.
บััวหลวง) ซึ่่�งนำำ�เสนอเนื้้�อหาในหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น การปรัับตััว
เพื่่อ
� รัับการเปลี่่ย
� นแปลงของสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ การยกระดัับ
ซััพพลายเชน (Supply Chain) ในภาคอุุตสาหกรรม การลงทุุน
ในพลัังงานสีีเขีียว เทคโนโลยีีเพื่่อ
� สุุขภาพ และฟิิ นเทค เป็็นต้้น
• นำำ�เสนอบริิการธุุรกรรมทางการเงิินรูู ปแบบใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า รวมทั้้�งปรัับการทำำ�
ธุุรกรรมเป็็นระบบออนไลน์์เพื่่อ
� การบริิการที่่�รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�นและ
ลดการใช้้กระดาษ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยบริิการดัังต่่อไปนี้้�
○ บริิก ารหััก บัั ญชีีเงิิน ฝากอััต โนมัั ติิ ผ่่ า นโมบายแบงก์์ กิ้้� ง
ช่่วยให้้ลููกค้้าบุุคคลที่่�ต้้องการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการหรืือ
ค่่ าสาธารณููปโภคแก่่ หน่่ วยงานภาครััฐและบริิษััทเอกชน
สามารถสมััครบริิการหัักบััญชีีเงิินฝากอััตโนมััติผ่
ิ า่ นบริิการ
โมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพเพื่่�อชำำ�ระเงิินให้้กัับ
บริิษััทผู้้�รับ
ั ชำำ�ระหรืือคู่่�สััญญา
○ บริิการ Bualuang Business Trade Super Save
แพ็็ ค เกจเหมาจ่่า ยสำำ� หรัับ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิก ารสิิ น เชื่่�อ
การค้้าระหว่่างประเทศ ที่่� ช่่วยให้้ลููกค้้าเอสเอ็็มอีีสามารถ
ทำำ�ธุุรกรรมการค้้าระหว่่างประเทศด้้วยค่่าธรรมเนีียมที่่ถูู
� กลง
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○ บริิการ Bualuang Business BIZ Super Save x3
แพ็็คเกจเหมาจ่่ายสำำ�หรัับบริิการบริิหารเงิินสดที่่� ช่่วยให้้
ลููกค้้าเอสเอ็็มอีีสามารถทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินได้้รวดเร็็ว
และประหยััดค่่าธรรมเนีียมยิ่่ง� ขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเพิ่่ม
� โอกาส
ในการเข้้าถึึงบริิก ารของธนาคารได้้อย่่ า งทั่่� ว ถึึง ทำำ� ให้้ผู้้�
ประกอบการสามารถดำำ�เนิิ นธุุรกิิ จได้้อย่่างต่่ อเนื่่� อง และ
สามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้อย่่างสะดวกผ่่านช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ต
แบงก์์กิ้้�ง และที่่�สาขา
• ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการรายย่่อยสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้
มากขึ้้�น ด้้วยการทดสอบบริิการให้้สิินเชื่่�อออนไลน์์แบบใหม่่
สำำ� หรัับ ร้้านค้้าออนไลน์์ ที่่� เ ป็็ น คู่่�ค้้าของลููกค้้าธุุรกิิ จ รายใหญ่่
นอกจากนี้้� ธนาคารอยู่่�ระหว่่างการพััฒนากระเป๋๋าเงิินดิิ จิิทััล
เพื่่อ
� ช่่วยให้้การทำำ�ธุุรกรรมการเงิินออนไลน์์มีีความสะดวกและ
ปลอดภััย อีีกทั้้�งยัังนำำ�เสนอทางเลืือกในการชำำ�ระเงิินแบบไม่่ใช้้
เงิินสดเพื่่อ
� ครอบคลุุมฐานลููกค้้าที่่�กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
• เริ่่�ม การทดสอบการทำำ�ธุุ ร กรรมสิิ น เชื่่�อ เพื่่� อ ซััพ พลายเชน
ด้้ ว ย Blockchain Technology ภายใต้้ Regulatory
Sandbox ของธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยลููกค้้าสามารถ
ใช้้ใบแจ้้งหนี้้�เป็็นเอกสารประกอบการขอสิินเชื่่�อ ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�ม
สภาพคล่่ อ งให้้กัั บ ลููกค้้าเอสเอ็็ม อีีที่่� อ ยู่่�ในซััพพ ลายเชนของ
ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่ นอกจากนี้้� การทำำ�สััญญาการให้้สิินเชื่่อ
�
ด้้วย Blockchain Technology ยัั ง อำำ� นวยความสะดวก
ในการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง ช่่วยให้้ขั้้�นตอนการทำำ�งานมีีความ
รวดเร็็วและโปร่่งใสยิ่่�งขึ้้�น

• สนัั บ สนุุ น ให้้ ลูู ก ค้้ า ปรัั บ การดำำ� เนิิ น งานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สัั งคม และธรรมาภิิบาล เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ภาคธุุรกิิ จ ที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญกัั บ การเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้อม
มากขึ้้� น โดยธนาคารมีีการให้้สิิ น เชื่่�อ แก่่ ลูู กค้้าเพื่่�อ ปรัับ ปรุุง
กระบวนการผลิิตให้้สามารถรองรัับวััตถุุดิิบที่่�ผ่่านกระบวนการ
รีีไซเคิิ ลและกระบวนการอื่่�น ๆ รวมทั้้� งนำำ�เสนอสิินเชื่่�ออััตรา
ดอกเบี้้� ย พิิ เ ศษสำำ� หรัับ การติิ ด ตั้้� ง ระบบผลิิ ต ไฟฟ้้ า พลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคาของอาคารสำำ�นัักงานหรืือโรงงาน
• รางวััลที่่� ได้้ รับ
ั ในปีี 2564 เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถพััฒนา
ธุุรกิิจให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการบริิหารจััดการ การตลาด และ
นวััตกรรม ธนาคารมีีการแบ่่งปัันความรู้้แ
� ละสนัับสนุุนลููกค้้า
ในการสร้้างเครืือข่่ า ยธุุรกิิ จ ผ่่ า นการสัั ม มนาเชิิง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
และการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�งการให้้ความรู้้ผ่
� ่านช่่องทาง
ออนไลน์์ ทั้้� งนี้้� ลููกค้้าของธนาคารได้้รัับรางวััลพระราชทาน
1 รางวััล ในประเภทธุุรกิิจค้้าปลีีกและค้้าส่่ง และรางวััลระดัับ
Gold 2 รางวััล ในประเภทธุุรกิิจอุุตสาหกรรม และประเภท
ธุุรกิิจบริิการ จากโครงการ SMEs Excellence Awards ซึ่่ง�
จััดโดยสมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
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ลููกค้้าธุุรกิิจในต่่างประเทศ
ภาวะเศรษฐกิิ จโลกที่่� ชะลอตัั วลงส่่ งผลกระทบต่่ อประเทศต่่ าง ๆ
ทั่่�วโลก โดยในปีี 2563 เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ซึ่่�งเป็็นภููมิิภาค
ที่่�ธนาคารมีีสาขาจำำ�นวนมากได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด-19
น้้อยกว่่าภููมิิภาคอื่่น
� แต่่ในปีี 2564 ภููมิิภาคนี้้�กลัับมีีการแพร่่ระบาด
เพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี สถานการณ์์ดัังกล่่าวส่่งผลให้้ลููกค้้า
ในต่่ างประเทศของธนาคารบางรายต้้องเผชิิญกัับความท้้าทาย
หลายประการ อาทิิ ผลผลิิตและยอดขายที่่�ลดลงจากการปิิดประเทศ
และการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ
ท่่ามกลางอุุปสรรคเหล่่านี้้� ผู้้ป
� ระกอบการจีีนยัังคงเดิินหน้้าสร้้างฐาน
การผลิิตนอกประเทศโดยมีีการลงทุุนในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทำำ�ให้้การลงทุุนโดยตรงจากประเทศจีีน
หลั่่�งไหลเข้้ามาในภููมิิภาคนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่ง� ในอิินโดนีีเซีีย เวีียดนาม สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
และสิิงคโปร์์ ธนาคารจึึงสนัับสนุุนให้้ลููกค้้าขยายโอกาสทางธุุรกิิจ
จากการพััฒนาด้้านการลงทุุนในภููมิิภาค
นอกจากการให้้บริิการสิินเชื่่อ
� และบริิการทางการเงิิน ธนาคารยััง
ร่่วมมืือกัั บลููกค้้าในฐานะพัันธมิิตรทางธุุรกิิ จเพื่่�อนำำ�เสนอโซลููชััน
ด้้านธุุรกรรมและการเงิินที่่� ตรงกัั บธุุรกิิ จของลููกค้้า อีีกทั้้� งยัังให้้
คำำ�แนะนำำ�ในหลากหลายด้้านอัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
แม้้เกืือบทุุกประเทศทั่่�วโลกต้้องเผชิิญกับ
ั สภาวะแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ยัังไม่่เอื้้�ออำำ�นวยในปีี 2564 แต่่ลููกค้้าของธนาคารยัังสามารถ
ดำำ�เนิินกิิ จการได้้ดีี ผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารทั้้� งในประเทศ
อิินโดนีีเซีีย และเวีียดนาม ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564
สิินเชื่่อ
� จากกิิจการต่่างประเทศมีีสััดส่่วนประมาณหนึ่่ง� ในสี่่ข
� องสิินเชื่่อ
�
โดยรวมของธนาคาร
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ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• การรวมสาขาของธนาคารกรุุ ง เทพในประเทศอิิน โดนีีเซีีย
เข้้ากัับพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค (ธนาคารเพอร์์มาตา) ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทย่่อยของธนาคารกรุุงเทพเสร็็จสมบููรณ์์ ทำำ�ให้้ปััจจุุบััน
ธนาคารเพอร์์มาตาเป็็น 1 ใน 10 ธนาคารที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุด
ของอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อพิิจารณาจากสิินทรััพย์์รวม และช่่วยให้้
ลููกค้้าของธนาคารในประเทศอิินโดนีีเซีียสามารถเข้้าถึึงบริิการ

ทางการเงิินอย่่างเต็็มรููปแบบ ทั้้�งบริิการสำำ�หรัับลููกค้้าบุุคคล
ด้้วยเครืือข่่ายสาขาที่่�กว้้างขวาง บริิการบริิหารเงิินสด บริิการ
ธนาคารดิิ จิิทัั ล และสิิ น เชื่่�อ เพื่่�อ ซััพพ ลายเชน ขณะเดีียวกัั น
ธนาคารยัังเชื่่อ
� มโยงลููกค้้าในเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศสู่่�โอกาส
ทางธุุรกิิจในอิินโดนีีเซีียผ่่านธนาคารเพอร์์มาตา
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• ธนาคารเพอร์์ม าตามีีกำำ� ไรสุุ ท ธิิ เ พิ่่� ม ขึ้้� น ร้้อ ยละ 70.6 จาก
ปีี ก่่ อ นหน้้ า โดยความร่่ว มมืือระหว่่า งธนาคารเพอร์์ม าตา
กัั บ กิิ จ การธนาคารต่่ า งประเทศของธนาคารกรุุงเทพ ทำำ� ให้้
ธนาคารกรุุงเทพสามารถขยายฐานลููกค้้าทั้้�งในอิินโดนีีเซีียและ
ทั่่�วเครืือข่่ายสาขาต่่างประเทศ
• ธนาคารเพอร์์ม าตาประสบความสำำ� เร็็จ ในการทำำ�ธุุ ร กรรม
การค้้าระหว่่างประเทศ (Trade Finance) ระหว่่างประเทศ
อิินโดนีีเซีียและประเทศไทยเป็็นครั้้�งแรกด้้วย Blockchain
Technology โดยร่่วมมืือกัับธนาคารกรุุงเทพ ซึ่่ง� เป็็นธนาคาร
แห่่งแรกในประเทศไทยที่่ใ� ช้้ Blockchain Technology ในการ
ทำำ�ธุุรกรรมการค้้าระหว่่างประเทศ
• ขยายบริิการการบริิหารเงิินสดสู่่�ภููมิภ
ิ าคในปีี 2564 โดยเริ่่ม
� ให้้
บริิการในประเทศกััมพููชา และคาดว่่าในปีี 2565 จะขยายบริิการ
ไปยัังประเทศมาเลเซีีย เวีียดนาม และสิิงคโปร์์ เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินและเป็็นการสนัับสนุุน
การขยายธุุรกิิจของลููกค้้าธุุรกิิจในประเทศไทยไปยัังต่่างประเทศ
• ธนาคารอยู่่�ระหว่่า งการพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ม สำำ�หรัับ กิิ จ การ
ธนาคารต่่ างประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วยระบบงานหลััก (Core
Banking) บริิการชำำ�ระเงิิน บริิการการค้้าระหว่่างประเทศ บริิการ
บริิหารการเงิิน และบริิการบริิหารเงิินสด เพื่่อ
� การบริิการลููกค้้า
ในเครืือข่่ายสาขาต่่ างประเทศได้้อย่่างไร้้รอยต่่ อ นอกจากนี้้�
ธนาคารยัังร่่วมมืือกัับภาครััฐและเอกชนในประเทศและในระดัับ
ภููมิิ ภ าคเพื่่� อ เสริิม ความแข็็ ง แกร่่ง ให้้กัั บ โครงสร้้างพื้้� น ฐาน
ทางการเงิินในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ระบบการชำำ�ระเงิินและการค้้า
แบบดิิจิทั
ิ ัล
• รางวััลที่่�ได้้รับ
ั ในปีี 2564 ธนาคารได้้รัับรางวััล Best Digital
Banking Platform และ Best Cash Management
Solution จากนิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย จากแพลตฟอร์์ม
บริิการบริิหารเงิินสดสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิ จรายใหญ่่ ในประเทศ
เมีียนมาร์์และกััมพููชา
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ลููกค้้าบุุคคล
ธนาคารยัั ง คงดููแลลููกค้้าอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งผ่่ า นมาตรการบรรเทา
ภาระหนี้้�ที่่�หลากหลาย เช่่น การขยายระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้� หรืือ
ลดค่่างวดการชำำ�ระหนี้้�สำำ�หรัับสิินเชื่่�อบ้้านและบััตรเครดิิต และยััง
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์สิน
ิ เชื่่อ
� อเนกประสงค์์ที่มีีที่
่� อ
่� ยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ลููกค้้า โดยสามารถใช้้ที่่�ดิิน
พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่�มีีอยู่่�เป็็นหลัักประกัันในการขอสิินเชื่่อ
� เพิ่่ม
� เติิม
ธนาคารได้้พััฒนาบริิการโมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพ ด้้วย
การเพิ่่ม
� ให้้การทำำ�ธุุรกรรมแบบ
� ฟีี เจอร์์ใหม่่มากกว่่า 30 ฟีี เจอร์์ เพื่่อ
ออนไลน์์มีีความสะดวก รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และส่่งผลให้้มีีปริิมาณการ
ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ของธนาคารเพิ่่�มขึ้้�น โดยลููกค้้า
กว่่าร้้อยละ 90 หัันมาทำำ�ธุุรกรรมผ่่านอุุปกรณ์์มืือถืือ ซึ่่ง� สอดคล้้อง

กัั บการเติิ บโตของปริิมาณธุุรกรรมออนไลน์์ ที่่�เกิิ ดขึ้้� นในระหว่่าง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
นอกจากนี้้� ธนาคารร่่วมมืือกัับ Pictet Group ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันการเงิิน
ที่่บ
� ริิหารความมั่่�งคั่่�งและสิินทรััพย์ชั้้
์ น
� นำำ�ระดัับโลกจากเจนีีวา ประเทศ
สวิิตเซอร์์แลนด์์ เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงผลิิ ตภัั ณฑ์์ ทางการเงิิน
ที่่�หลากหลายและโอกาสในการลงทุุนระดัับโลก และยัังเพิ่่ม
� เจ้้าหน้้าที่่�
ดููแลลููกค้้าและขยายบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาผ่่านสาขา รวมถึึงเพิ่่�มทีีม
ผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญและทีีมนัักวางแผนการเงิินเพื่่อ
� ให้้คำำ�แนะนำำ�ทางการเงิิน
และบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

24

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ธนาคารมุ่่� ง เน้้นการยึึดลููกค้้าเป็็ น ศููนย์์ ก ลางและการสานต่่ อ
ความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกัับลููกค้้าจากรุ่่น
� สู่่�รุ่่น
� ผ่่านการรัับฟัังความคิิดเห็็น
และทำำ�ความเข้้าใจกัับความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
โดยธนาคารจััดให้้มีีการสำำ�รวจและประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ครอบคลุุมทุุกช่่องทางบริิการ เพื่่อ
� นำำ�ความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะ และข้้อร้้องเรีียน มาพััฒนาปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการให้้ตรงความต้้องการของลููกค้้ามากที่่�สุุ ด โดยในปีี 2564
ความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่� ใช้้บริิการที่่� สาขาของธนาคารเท่่ ากัั บ
95 คะแนน ความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการโมบายแบงก์์กิ้้�ง
จากธนาคารกรุุงเทพ เท่่ากัับ 83 คะแนน และความพึึงพอใจของลููกค้้า
ที่่ใ� ช้้บริิการโทรศััพท์ผ่
์ า่ นระบบอััตโนมััติิ และผ่่านเจ้้าหน้้าที่่ศูู
� นย์์บริิการ
ลููกค้้าเท่่ากัับ 4.78 และ 4.80 คะแนน ตามลำำ�ดับ
ั (คะแนนเต็็ม 5 คะแนน)
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
กัับลููกค้้าและการสื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ
ธนาคารให้้เข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น ผ่่านการปรัับปรุุง
การนำำ�เสนอข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์และบริิการบนหน้้าเว็็บไซต์์ให้้มีีดีีไซน์์
ทัันสมััย สวยงาม และมีีฟีี เจอร์์การใช้้งานที่่�สะดวกยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึง
การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลผ่่านช่่องทางสื่่อ
� ออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• เพิ่่�มกว่่า 30 ฟีี เจอร์์ใหม่่ในบริิการโมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคาร
กรุุงเทพ ตััวอย่่างเช่่น
○ การเปิิดบััญชีีออนไลน์์ ได้้แก่่ บััญชีีเงิินฝากสะสมทรััพย์์
บััญชีีเงิินฝากเงิินตราต่่างประเทศ บััญชีีกองทุุนรวม และ
การสมััครเปิิดบััญชีีซื้้อ
� ขายหุ้้�น
○ การจััดการบััตรเดบิิต ได้้แก่่ การสมััครบััตรเดบิิตบีีเฟิิ สต์์
สมาร์์ท การอายััดบััตร รวมถึึงการเพิ่่ม
� หรืือลดวงเงิินต่่อวััน
สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าสิินค้้า
○ การซื้้�อประกัันภััย ซื้้�อกองทุุน ซื้้�อพัันธบััตร และหุ้้�นกู้้�
○ การโอนเงิินและการชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าและบริิการระหว่่างประเทศ
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○ การให้้ความยิินยอมส่่งข้้อมููลดอกเบี้้�ยของลููกค้้าแก่่กรม
สรรพากร
ขยายบริิก ารด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล ลููกค้้าให้้การตอบรัับ บริิก ารบัั ญชีี
เงิินฝากสะสมทรััพย์์ e-Savings และบริิการถอนเงิินไม่่ใช้้บััตร
เป็็นอย่่างดีี หลัั งการเปิิดให้้ใช้้งานทั้้� ง 2 บริิการในปีี 2563
ส่่งผลให้้ปริิมาณธุุรกรรมการใช้้บริิการถอนเงิินไม่่ใช้้บััตรเพิ่่ม
� ขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัั บธุุรกรรมการถอนเงิินทั้้� งหมด
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังร่่วมมืือกัับสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
(สำำ�นัก
ั งาน กสทช.) และบริิษััทโทรคมนาคมชั้้�นนำำ� ในการพััฒนา
ระบบการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนรููปแบบดิิจิทั
ิ ล
ั ผ่่านแอปพลิิเคชััน
atta เพื่่�อใช้้ประกอบการเปิิดบััญชีี e-Savings กัับธนาคาร
กรุุงเทพ
เสริิมสร้้างประสบการณ์์การใช้้บริิการที่่�ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึง
บริิการธนาคารขั้้�นพื้้�นฐานได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้น
� ผ่่านจุุดบริิการต่่าง ๆ
ซึ่่ง� รวมถึึง 3 พัันธมิิตรตััวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการ
ให้้บริิก ารฝากเงิิน สดเข้้าบัั ญชีี และถอนเงิิน ด้้วยบัั ต รเดบิิ ต
ธนาคารกรุุงเทพที่่� โลตััส และบริิการฝากเงิินสดเข้้าบััญชีี และ
บริิการถอนเงิินด้้วยโมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพที่่� เซเว่่น
อีีเลฟเว่่น และไปรษณีีย์์ไทย นอกจากนี้้� ยัังได้้ขยายขอบเขตบริิการ
ยืืนยัันตััวตนรููปแบบดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่อ
� เปิิดบััญชีี e-Savings ผ่่านตััวแทน
ธนาคาร เพื่่อ
� อำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้าเพิ่่ม
� ขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี
2564 ธนาคารมีีจุุดให้้บริิการ Banking Agent เพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีี
2563 กว่่าร้้อยละ 8 ครอบคลุุมจุุดให้้บริิการกว่่า 16,000 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ โดยมีีแผนขยายจุุดให้้บริิการเพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
จััด Virtual Event เพื่่�อให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�ด้้านสุุขภาพ
และการป้้องกัันโรค ซึ่่ง� เป็็นหััวข้้อที่่�อยู่่�ในความสนใจ เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ โ ควิิด -19 รวมทั้้� ง เพิ่่� ม แผนคุ้้� ม ครองสำำ� หรัั บ
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพเพื่่อ
� เป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับลููกค้้า
มอบโอกาสในการลงทุุนระดัับโลก ด้้วยการยกระดัับบริิการ
การวางแผนจััดการสิินทรััพย์ผ่
์ า่ นการเป็็นพัันธมิิตรกัับ Pictet

Group ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันการเงิินที่่�บริิหารความมั่่�งคั่่�ง สิินทรััพย์์
และการลงทุุนชั้้�นนำำ�ระดัับโลกจากเจนีีวา ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
เพิ่่�มโอกาสแก่่ลููกค้้าในการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย และ
กระจายการลงทุุนในสิินทรััพย์ต่
์ ่างประเทศ นอกจากนี้้� ธนาคาร
ได้้เปิิ ด ตัั ว 5 กองทุุน ผ่่ า นความร่่ว มมืือกัั บ บริิษัั ท ในเครืือ
อย่่ า ง บลจ.บัั ว หลวง และบริิษัั ท หลัั ก ทรััพย์์ จััด การกองทุุน
บางกอกแคปปิิ ต อล (บลจ.บางกอกแคปปิิ ต อล) รวมถึึง
ออกผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (ยููนิิต ลิิงค์์) ที่่�มอบ
โอกาสในการลงทุุนผ่่านกองทุุนรวม 9 กองทุุน และความคุ้้�มครอง
จากประกัันชีีวิิตและสุุขภาพ
• เปิิดบริิการการชำำ�ระเงิินข้้ามพรมแดนด้้วย UnionPay QR
Code ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือเป็็นธนาคารแรก
ในประเทศไทย โดยพััฒนาแอปพลิิเคชััน BeWallet เพื่่�อให้้
ลููกค้้าผู้้ถืื
� อบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท กว่่า 9 ล้้านคน สามารถเชื่่อ
� มโยง
บััญชีีเงิินฝากกัับแอป และสแกน QR Code เพื่่อ
� ชำำ�ระค่่าสิินค้้า
และบริิการได้้ในประเทศจีีน และอีีกมากกว่่า 40 ประเทศ
• ขยายบริิ ก ารให้้ คำำ� ปรึึกษาผ่่ า นสาขา รวมถึึงการเพิ่่� ม ทีีม
ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญ และทีีมนัั ก วางแผนทางการเงิิน ที่่� เ น้้นการให้้
คำำ�แนะนำำ�ทางการเงิินและการดููแลลููกค้้า ทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่จ� าก Loan
Plaza ซึ่่ง� เป็็นทีีมผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญด้้านสิินเชื่่อ
� ที่่ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย
� วกัับ
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่อ
� บ้้าน และทีีมที่่�ปรึึกษาด้้านการลงทุุน
เพื่่� อ ดููแลลููกค้้าบัั ว หลวงเอ็็ก ซ์์ค ลููซีีฟ ซึ่่�ง เป็็ น กลุ่่� ม ลููกค้้าที่่� มีี
สิินทรััพย์์และมีีความมั่่�นคงทางการเงิินสููง
• รางวัั ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ในปีี 2564 ธนาคารได้้รัั บ รางวััล 2021
Thailand’s Most Admired Brand จากนิิตยสารแบรนด์์เอจ
20 ปีีติิดต่่อกััน
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เงิินกู้้�แก่่ โครงการขนาดใหญ่่ รวมทั้้� งยัังนำำ�เสนอผลิิ ตภัั ณฑ์์ และ
บริิการการวางแผนจััดการสิินทรััพย์์ (Wealth Management)
ควบคู่่�กัับบริิการด้้านวานิิชธนกิิจ เพื่่อ
� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
คุุณภาพสููงแก่่ลููกค้้าบุุคคลและนัักลงทุุน

การเงิินธนกิิจ
ธนาคารกรุุงเทพเป็็นผู้้�นำำ�บริิการทางการเงิินสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจ
รายใหญ่่ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการจััดหาเงิินทุุนเพื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่่ เช่่น การก่่ อสร้้าง พลัั งงาน และยานยนต์์ ส่่วนมาก
เป็็นการจััดหาเงิินทุุนด้้วยการออกหุ้้�นกู้้� ซึ่่�งในปีี 2564 มีีมููลค่่ า
การออกหุ้้�นกู้้�เพิ่่ม
� ขึ้้�นมากกว่่าครึ่่ง� เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า
ในปีี 2564 ธนาคารเป็็นผู้้นำ
� ำ�การจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�เพื่่อ
� อนุุรัักษ์์
สิ่่� งแวดล้้อม (Green Bond) และตราสารหนี้้� เพื่่�อความยั่่�งยืืน
(Sustainable Bond) ของประเทศ โดยมีีสััดส่่วนการจััดจำำ�หน่่าย
ตราสารหนี้้�เพื่่อ
� อนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและตราสารหนี้้�เพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน
เกิิ น กว่่ า ครึ่่� ง หนึ่่� ง ของการออกตราสารหนี้้� ทั้้� ง สองประเภทนี้้�
ในประเทศไทยติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่�สอง ซึ่่�งเงิินทุุนบางส่่วนจากการ
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ออกตราสารหนี้้�ดังั กล่่าวจะถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่อ
� สนัับสนุุนโครงการพลัังงาน
หมุุนเวีียน โครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานสาธารณะ กระบวนการผลิิต
และผลิิตภััณฑ์์ประหยััดพลัังงาน และอุุตสาหกรรมเกิิดใหม่่ที่เ่� ป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเงิินทุุนอีีกส่่วนนำำ�ไปใช้้เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนธุุรกิิจ
ตามแนวทางความยั่่�งยืืน เช่่น การเปลี่่�ยนจากการผลิิตยานยนต์์
ที่่�ใช้้เครื่่อ
� งยนต์์สัันดาปภายในมาเป็็นยานยนต์์ไฟฟ้้าและแบตเตอรี่่�
นอกเหนืือจากการการระดมทุุนในตลาดทุุน ธนาคารยัังให้้คำำ�แนะนำำ�
ลููกค้้าเกี่่ย
� วกัับแนวโน้้มภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก กฎเกณฑ์์ข้้อบัังคัับ
ต่่าง ๆ และการลงทุุนในคาร์์บอนเครดิิต เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้ให้้บริิการที่่� ปรึึกษาทางการเงิินสำำ�หรัับ
ลููกค้้าธุุรกิิ จ ในการควบรวมและซื้้�อ ขายกิิ จ การ การร่่ว มทุุนและ
การหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ การปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ และการจััดหา

ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• ร่่วมเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญบริิษััท ปตท. น้ำำ�มัันและ
การค้้าปลีีก จำำ�กัด
ั (มหาชน) โดยเป็็นการจััดจำำ�หน่่ายแก่่นัก
ั ลงทุุน
รายย่่อยทั่่�วประเทศผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ รวมทั้้�งเพิ่่ม
� การจััดจำำ�หน่่าย
ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับอย่่างดีีและสามารถ
ดึึงดููดนัักลงทุุนรายใหม่่เข้้าสู่่�ตลาดหุ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก สำำ�หรัับ
การจองซื้้�อหุ้้�นสามััญดัังกล่่าว ธนาคารได้้เปิิดให้้จองซื้้�อแบบ
ดิิจิทั
ิ ล
ั ด้้วยฟีี เจอร์์ใหม่่ “จองซื้้�อหลัักทรััพย์”์ ผ่่านโมบายแบงก์์กิ้้ง�
จากธนาคารกรุุงเทพ และบััวหลวง ไอแบงก์์กิ้้�ง เพื่่อ
� ให้้ขั้้�นตอน
การลงทุุนมีีความสะดวกยิ่่� ง ขึ้้� น รวมทั้้� ง รองรัับ การจองซื้้�อ
หลัักทรััพย์์อื่น
่� ๆ ในอนาคต เช่่น การจองซื้้�อหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ
�
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (Real Estate Investment
Trust: REIT) หน่่วยลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน
(Infrastructure Fund) และหุ้้�นกู้้ด้้
� อยสิิทธิิที่มีีลั
่� ก
ั ษณะคล้้ายทุุน
เป็็นต้้น
• ร่่ว มเป็็ น ผู้้�จััด การการจััด จำำ�หน่่ า ยและจััด สรรหุ้้�นกู้้�ส่่ ง เสริิม
ความยั่่� ง ยืืน (Sustainability-Linked Bond: SLB)
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นกู้้�จากบริิษััท อิินโด
รามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน) (ไอวีีแอล) ผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรม
เคมีีภัั ณ ฑ์์ ร ะดัั บ โลกของไทย หุ้้� น กู้้� ดัั ง กล่่ า วนี้้� ป ระกอบด้้วย
หุ้้�นกู้้�รวม 3 ชุุด ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับในระดัับสากล และมีีการกำำ�หนดเงื่่อ
� นไขที่่�เชื่่อ
� มโยงกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของไอวีีแอลใน 3 ด้้าน คืือ
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพิ่่ม
� ปริิมาณการรีีไซเคิิล
ขวด PET หลัังการบริิโภค และเพิ่่�มการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงาน
ทดแทน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ธุุรกรรมนี้้�ยัังทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับรางวััล
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Best Sustainability-linked Transaction และรางวััล
Best ESG-linked Financing Deal of the Year จาก
นิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย
เป็็นที่่ป
� รึึกษาทางการเงิินให้้แก่่บริิษัท
ั สหโคเจน (ชลบุุรีี) จำำ�กัด
ั
(มหาชน) ผู้้� ผลิิ ต ไฟฟ้้ า และไอน้ำำ� ในเขตสวนอุุตสาหกรรม
เครืือสหพััฒน์์ ศรีีราชา ในการหาพัันธมิิตรร่่วมทุุนผ่่านการ
ซื้้�อหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วและหุ้้�นเพิ่่�มทุุนที่่�ขายให้้แก่่บุุคคลใน
วงจำำ�กััด เพื่่อ
� ช่่วยสนัับสนุุนบริิษััทในการขยายกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เป็็ น ที่่� ป รึึกษาทางการเงิิ น ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษัั ท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัั ด
(มหาชน) หนึ่่�งในผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ของประเทศไทย
เพื่่อ
� ขยายการลงทุุนในธุุรกิิจด้้านสุุขภาพ
อำำ� นวยความสะดวกแก่่ ลูู ก ค้้ า ต่่ า งชาติิ ใ นการเข้้ า ถึึงตลาด
ตราสารทุุนไทย และมีีส่่วนในการพััฒนาตลาดทุุนในประเทศ
เนื่่� องจากธนาคารกรุุงเทพเป็็นธนาคารไทยเพีียงแห่่งเดีียว
ที่่�ให้้บริิการรัับฝากทรััพย์สิ
์ น
ิ สำำ�หรัับสถาบัันการเงิินต่่างประเทศ
โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีความเชี่่ย
� วชาญและเข้้าใจตลาดอย่่างลึึกซึ้้�ง
ขยายบริิการรัับฝากทรััพย์์สิินสู่่�อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ�โขง ซึ่่�ง
เป็็นอนุุภููมิิภาคที่่� ธนาคารมีีความโดดเด่่ น ในเชิิงการแข่่ ง ขัั น
จากการมีีฐานธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่งในอาเซีียน ธนาคารกรุุงเทพ
เป็็ น ธนาคารไทยแห่่ ง แรกที่่� ทำำ� หน้้าที่่� ผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารรัั บ ฝาก
ทรััพย์สิ
์ น
ิ เต็็มรููปแบบในสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
นอกเหนืือจากประเทศไทยซึ่่ง� เป็็นตลาดหลััก อีีกทั้้�งยัังอยู่่�ระหว่่าง
การขยายบริิการไปยัังประเทศเวีียดนาม
ร า ง วัั ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ใ น ปีี 2 5 6 4 น อ ก จ า ก ร า ง วัั ล B e s t
Sustainability-Linked Transaction และ Best ESGLinked Financing Deal of the Year จากนิิ ต ยสาร
อััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย ธนาคารยัังได้้รัับรางวััล Outstanding
Leadership in Green Bonds จากนิิตยสารโกลเบิิลไฟแนนซ์์
รางวััล Best Sub-Custodian Bank in Thailand จาก
นิิตยสารโกลเบิิลไฟแนนซ์์ ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 14 และรางวััล
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Best Custodian Bank in Thailand จากนิิตยสารดิิเอเชี่่ย
� น
แบงก์์เกอร์์ 7 ปีีติิดต่่อกััน

นวััตกรรม
การสรรค์์ ส ร้้างคุุณค่่ า สู่่�อนาคตที่่� ยั่่� ง ยืืนของธนาคาร มุ่่� ง ลงทุุน
ด้้านนวััตกรรมเพื่่อ
� ก้้าวสู่่�การเป็็นธนาคารดิิจิทั
ิ ล
ั และองค์์กรที่่ขั
� บ
ั เคลื่่อ
� น
ด้้วยข้้อมููล นวััตกรรมเป็็นองค์์ ประกอบสำำ�คััญในการขัับเคลื่่� อน
กลยุุทธ์์ของธนาคารในด้้านพัันธมิิตรด้้านแพลตฟอร์์ม องค์์ กร
อััจฉริิยะ และการปรัับรููปแบบธุุรกิิจ โดยเน้้นด้้านสถาปััตยกรรม
ดิิ จิิทััล ระบบนิิ เวศดิิ จิิทััล การกำำ�กัับดููแลข้้อมููลและการคุ้้� มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล และการวิิจัย
ั พััฒนา เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ธนาคารมีี
เทคโนโลยีีและทัักษะที่่�เหมาะสมในการเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในระบบนิิเวศดิิจิทั
ิ ัลของประเทศไทย
องค์์กรอััจฉริิยะ
ธนาคารใช้้ความสามารถด้้านปัั ญญ าประดิิ ษฐ์์ (Artificial
Intelligence: AI) การประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลเชิิงลึึก (Machine Learning)
การทำำ�งานแบบอััตโนมััติิ (Robotic Process Automation) และ
การรู้้จำ� �อั
ำ ก
ั ขระด้้วยแสง (Optical Character Recognition)
ในการปรัับกระบวนการทำำ�งานให้้อยู่่�ในรููปแบบดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่อ
� ตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและถููกต้้อง โดยอาศััย
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดการ
เอกสารและงานต่่ าง ๆ รวมทั้้� งสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์ ทรััพยากร
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังอบรมการใช้้เครื่่อ
� งมืือดิิจิทั
ิ ล
ั แก่่พนัก
ั งานเพื่่อ
�
ช่่วยให้้แก้้ไขปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว และเพิ่่ม
� ประสิิทธิิผลในการทำำ�งาน
ปััจจุุบัันหน่่วยงานต่่าง ๆ ของธนาคารสามารถเข้้าถึึงการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลขั้้�นสููง เครื่่อ
� งมืือในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลธุุรกิิจและแบบจำำ�ลอง
เชิิงคาดการณ์์โดยใช้้ประโยชน์์จากประสิิทธิิภาพของแพลตฟอร์์ม
เก็็บข้้อมููลที่่�รองรัับการประมวลข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Data Lake)
โดยเครื่่อ
� งมืือเหล่่านี้้�ช่ว่ ยให้้พนัักงานของธนาคารเข้้าใจข้้อมููลเชิิงลึึก

ของลููกค้้าและใช้้ข้้อมููลนี้้�แนะนำำ�ผลิต
ิ ภััณฑ์์และบริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่าง
ตรงใจ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่� อนผลการดำำ�เนิินงานของ
ธนาคาร ขณะเดีียวกััน ธนาคารยัังมีีโครงการที่่�นำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
มาใช้้เพื่่อ
� ให้้สามารถสื่่�อสารกัับลููกค้้าได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ

การพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
บุุคลากรของธนาคาร คืือ ศููนย์์กลางของการเปลี่่� ยนแปลงทาง
ดิิ จิิทัั ล และการนำำ� นวััต กรรมมาใช้้ในการทำำ� งาน ในช่่ว ง 2-3 ปีี
ที่่� ผ่่ า นมา ธนาคารได้้มุ่่� ง เน้้นการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิ ท ธิิภ าพการบริิห ารข้้อมููลด้้านทรััพ ยากรบุุคคลด้้วยระบบ
ดิิจิทั
ิ ัล ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้แ
� บบออนไลน์์ และพััฒนาเครื่่อ
� งมืือและ
ทรััพยากรที่่� ช่่วยในการปฏิิ บััติิงาน รวมทั้้� งสนัั บสนุุนการพััฒนา
ทัั กษะและความสามารถที่่� จำ�ำ เป็็นแก่่ พนัักงาน เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่� ง
ในการขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมและความสามารถด้้านนวััตกรรมของ
องค์์ ก ร ในช่่ว งที่่� มีี การแพร่่ร ะบาดของโควิิด -19 แม้้พนัั ก งาน
จะต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายจากการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบจากการ
ทำำ�งานที่่�สำำ�นัักงานสู่่�การทำำ�งานนอกสถานที่่� (Remote Working)
และการแยกทีีมเข้้าปฏิิบััติิงานต่่างสถานที่่�กััน (Split Site / Split
Team) ธนาคารยัังคงสามารถรัักษามาตรฐานการให้้บริิการได้้
เป็็นอย่่างดีีด้้วยบริิการบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กัด
ั (มหาชน) หรืือ บล.บััวหลวง จััดตั้้�ง
ขึ้้�นในปีี 2544 เป็็นบริิษััทหลัักทรััพย์์ชั้้น
� นำำ�ของไทย ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
นายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจวาณิิชธนกิิจ และการวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ นอกจากนี้้� ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจการจััดการกองทุุน ภายใต้้
การบริิหารของบริิษัท
ั หลัักทรััพย์จั์ ด
ั การกองทุุน บางกอกแคปปิิตอล
(บลจ.บางกอกแคปปิิตอล) ซึ่่ง� บล.บััวหลวง ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด
นอกเหนืือจากสาขาทั้้�ง 28 แห่่ง ในกรุุงเทพมหานคร และหััวเมืือง
สำำ�คัญ
ั แล้้ว บล.บััวหลวง ยัังร่่วมมืือกัับธนาคารกรุุงเทพอย่่างใกล้้ชิิด
โดยขยายฐานลููกค้้าที่่�เปิิดบััญชีีซื้้อ
� ขายหลัักทรััพย์์ผ่่านการแนะนำำ�
ของเครืือข่่ายสาขาธนาคารกรุุงเทพ ในขณะที่่� บล.บััวหลวง ให้้การ
สนัับสนุุนลููกค้้าของธนาคารด้้วยการให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการเงิินและ
โอกาสในการลงทุุน
ตลาดตราสารทุุนในประเทศไทยปีี 2564
แม้้จะเผชิิญกัับสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 แต่่ ปีี
2564 เป็็นปีีที่่�ดีียิ่่�งสำำ�หรัับธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของ
ไทย เนื่่อ
� งจากบริิษััทหลัักทรััพย์ไ์ ทยมีีรายได้้สููงสุุดเป็็นประวััติก
ิ ารณ์์
ในเดืือนมกราคม ดัั ชนีี ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ ป รัั บ ตัั ว ลดลงอยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ�สุุ ดที่่� 1,466.98 จุุด อย่่างไรก็็ตามในไตรมาสแรกของ
ปีี 2564 ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.5 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีี 2563 โดยในช่่วง 6 เดืือนแรกของปีี 2564
ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์เ์ พิ่่ม
� เทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563
� ขึ้้�นร้้อยละ 9.6 เมื่่อ
ในช่่ ว งครึ่่�ง หลัั ง ของปีี 2564 การระบาดของไวรััส โควิิด -19
สายพัันธุ์์�เดลต้้า ทำำ�ให้้รััฐบาลไทยต้้องประกาศมาตรการควบคุุม
กิิจกรรมทางธุุรกิิจอย่่างเข้้มงวดในกรุุงเทพมหานคร และจัังหวััดต่่าง ๆ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ส่่งผลให้้ในเดืือนกรกฎาคม 2564 ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ลดลง
ร้้อยละ 4.1 ก่่อนค่่อย ๆ ปรัับตััวเพิ่่ม
� ขึ้้�น โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 ดััชนีี
ตลาดหลัักทรััพย์์ SET ปิิดที่่� 1,657.62 จุุด ซึ่่ง� เป็็นจุุดสููงสุุดของปีี
การซื้้�อขายหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้� นอย่่างมีีนัั ยสำำ�คััญ โดยในปีี 2564 มููลค่่ า
การซื้้�อขายเฉลี่่� ยต่่ อวัันสููงถึึง 88,000 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัั บ
67,000 ล้้านบาท ในปีีก่่อนหน้้า นอกจากนี้้� ยัังมีีการเปลี่่�ยนแปลง
สััดส่่วนผู้้�ลงทุุนของตลาดหลัักทรััพย์ใ์ นประเทศ โดยบััญชีีและยอด
การลงทุุนของนัักลงทุุนรายย่่อยเพิ่่�มขึ้้� นอย่่างแข็็งแกร่่ง ขณะที่่�
การลงทุุนโดยนัักลงทุุนสถาบัันในประเทศลดลง โดยอััตราค่่านายหน้้า
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์โ์ ดยเฉลี่่�ยของอุุตสาหกรรมหลัักทรััพย์ยั
์ งั คงอยู่่�
ในระดัับเดีียวกัับปีี 2563

แม้้ว่่า การแพร่่ร ะบาดของโควิิด -19 ยัั ง คงสร้้างความผัั น ผวน
ต่่อตลาดทุุน แต่่ในปีี 2564 บริิษััทเอกชนไทยมีีการเสนอขายหุ้้�นใหม่่
แก่่ประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public Offering: IPO)
มากเป็็นประวััติิการณ์์ โดยเพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก 26 บริิษััทในปีี 2563 เป็็น
38 บริิษััท และมีีมููลค่่ามากกว่่า 88,600 ล้้านบาท โดยหนึ่่�งในการ
เสนอขายหุ้้�นแห่่งปีี ได้้แก่่ หุ้้�น IPO โดยบริิษััท ปตท. น้ำำ�มัันและ
การค้้าปลีีก (PTTOR) ซึ่่ง� นัักลงทุุนรายย่่อยจำำ�นวนมากให้้ความสนใจ
โดยมีีมููลค่่าระดมทุุนประมาณ 47,000 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ซึ่่ง� เป็็นช่่วงแรกของ
การซื้้�อขายหุ้้�น PTTOR มีีบััญชีีใหม่่เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 225 นอกจากนี้้�
หุ้้�น PTTOR ยัังมีีการจองซื้้�อในช่่วง IPO มากกว่่า 530,000
รายการ
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ในปีี 2564 รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทหลัักทรััพย์์ประมาณร้้อยละ 51
ยัังคงมาจากธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ขณะที่่�ร้้อยละ 17
มาจากค่่ าธรรมเนีียมและบริิการ ร้้อยละ 8 มาจากดอกเบี้้�ยและ
เงิินปัันผล และร้้อยละ 9 มาจากกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• ปีี 2564 ฐานลููกค้้านายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข
์ อง บล.บััวหลวง
เติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 37 และมีีจำำ�นวนบััญชีีซื้้อ
� ขายหลัักทรััพย์์กว่่า
650,000 บัั ญชีี เนื่่� อ งจากนัั ก ลงทุุนรายย่่ อ ยเพิ่่� ม ปริิม าณ
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์อ
์ ย่่างมีีนััยสำำ�คัญท่
ั า่ มกลางความผัันผวน
ของตลาดหุ้้�น ในช่่ว งการระบาดของโควิิด -19 ทำำ� ให้้บริิษัั ท
มีีส่่วนแบ่่งการตลาดเพิ่่ม
� ขายหลัักทรััพย์์
� ขึ้้�นและอัันดัับด้้านบััญชีีซื้้อ
ปรัับขึ้้�นสู่่�อัันดัับที่่� 4 จากอัันดัับที่่� 6 ในปีีก่่อน
• ความสนใจลงทุุนในต่่ างประเทศที่่� เพิ่่�มขึ้้� นดึึงดููดให้้นัั กลงทุุน
จำำ�นวนมากหัันมาใช้้บริิการ BLS Global Investing ซึ่่ง� เป็็น
บริิการเปิิดบััญชีีซื้้อ
� หุ้้�นต่่างประเทศ โดยเงิินลงทุุนในต่่างประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 107 จากปีีก่่อนหน้้า เนื่่�องจากลููกค้้าสามารถ
ลงทุุนในหุ้้�นต่่ างประเทศในตลาดหุ้้�นสหรััฐอเมริิกา ตลาดหุ้้�น
ฮ่่องกง และตลาดหุ้้�นเวีียดนาม ผ่่านโมบายแอปพลิิเคชััน และ
ช่่องทางออนไลน์์อื่น
่� ๆ
• นัักลงทุุนหัันมาลงทุุนในตราสารแสดงสิิทธิิการฝากหลัักทรััพย์์
ต่่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) ซึ่่ง� เป็็นเครื่่อ
� งมืือ
ทางการเงิินที่่�ช่ว่ ยให้้นัักลงทุุนได้้รัับโอกาสในการลงทุุนในหุ้้�น
ต่่ างประเทศ หรืือ Exchange Traded Fund (ETF) ซึ่่�ง
เป็็นกองทุุนรวมดััชนีีที่่�จดทะเบีียนซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์
มีีนโยบายสร้้างผลตอบแทนให้้ใกล้้เคีียงกัับการเคลื่่�อนไหวของ
ดััชนีีหรืือราคาของสิินทรััพย์ที่
์ ก
่� องทุุนใช้้อ้้างอิิง ทั้้�งนี้้� บล.บััวหลวง
นำำ�เสนอตราสารแสดงสิิทธิิการฝากหลัั กทรััพย์์ต่่างประเทศ
ที่่� มีี หลัั ก ทรััพย์์ ที่่� รัับ ฝากเป็็ น กองทุุนรวม ETF ที่่� อ้้างอิิง กัั บ
ดััชนีี VN30 Index สะท้้อนหุ้้�นชั้้�นนำำ� 30 บริิษััทของตลาดหุ้้�น
เวีียดนาม มีีมููลค่่าเพิ่่ม
� เปิิดตััวครั้้�งแรก
� ขึ้้�นจาก 600 ล้้านบาท เมื่่อ
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ในเดืือนธัันวาคม2561 เป็็น 7,300 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2564
เนื่่� อ งจาก DR นี้้� ซื้้�อ ขายได้้ในตลาดหลัั ก ทรััพย์์ ป ระเทศไทย
จึึงทำำ�ให้้นัักลงทุุนสามารถซื้้�อขายได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น
• ในเดืือนกัั นยายน 2564 บลจ.บางกอกแคปปิิตอล เปิิดตัั ว
กองทุุนเปิิด BCAP Global Multi Asset Fund และกองทุุน
เปิิด BCAP Global Multi Asset Plus ซึ่่ง� เป็็น 2 กองทุุนใหม่่
ที่่� อ อกแบบมาเพื่่� อ ลููกค้้าธนาคารกรุุงเทพโดยเฉพาะ โดยมีี
Pictet Group ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันการเงิินที่่�บริิหารความมั่่�งคั่่�งและ
สิินทรััพย์์ชั้้�นนำำ�ระดัับโลกจากเจนีีวา ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
เป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านการลงทุุน การเสนอขายกองทุุนเปิิดดัังกล่่าว
ได้้รัับการตอบรัับอย่่างดีีจากนัักลงทุุนรายย่่อยด้้วยมููลค่่าจองซื้้�อ
รวมราว 6,000 ล้้านบาท ณ สิ้้น
� ปีี 2564 บลจ.บางกอกแคปปิิตอล
มีีกองทุุนเปิิดภายใต้้การจััดการทั้้�งหมด 37 กองทุุน โดยเน้้น
การลงทุุนที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางกระแสหลัักของโลกที่่�กำำ�ลััง
เปลี่่�ยนไป และกำำ�หนดธีีมในการลงทุุน ทั้้�งนี้้� สิินทรััพย์์ภายใต้้
การบริิหารของ บลจ.บางกอกแคปปิิตอล เพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก 52,000
ล้้านบาท ในปีี 2563 เป็็น 68,000 ล้้านบาท ในปีี 2564 โดย
มาจากกองทุุนรวมจำำ�นวน 25,000 ล้้านบาท กองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ 21,000 ล้้านบาท และกองทุุนส่่วนบุุคคล 22,000
ล้้านบาท
• เปิิดตััว BLS Top Funds ซึ่่�งเป็็นการคััดเลืือกกองทุุนรวม
ชั้้�น นำำ� ให้้กัั บ ลููกค้้าโดยใช้้การวิิเ คราะห์์ทั้้� ง ในเชิิง คุุณภาพและ
ปริิมาณในการจััดประเภทกองทุุนออกเป็็น 22 กลุ่่�มตามระดัับ
ความเสี่่�ยงและธีีมการลงทุุน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ
ตััดสิินใจลงทุุน นอกจากนี้้� บล.บััวหลวง ยัังให้้บริิการจองซื้้�อ
หุ้้� น สามัั ญ เพิ่่� ม ทุุนแบบออนไลน์์ (Electronic Rights
Offering: E-RO) เพื่่อ
� ช่่วยกระบวนการจองซื้้�อหุ้้�น โดยสามารถ
ลดข้้อผิิดพลาด การใช้้กระดาษ เวลา และค่่าใช้้จ่่ายได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจากนี้้� นัักลงทุุนรายย่่อยยัังสามารถสมััครเปิิดบััญชีีซื้้อ
� ขาย
หลัักทรััพย์์ได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�นผ่่านฟีี เจอร์์ใหม่่ของบริิการโมบาย
แบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ

•

โครงการ The Stock Master Exclusive เป็็นโครงการเรีียนรู้้ �
ด้้านการลงทุุนที่่�ดำำ�เนิินงานติิดต่่อกัันมาตลอดระยะเวลา 10 ปีี
โดยในปีี 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้น
� มากกว่่า 1,000 คน
เนื่่อ
� งจากสถานการณ์์โควิิด-19 จึึงได้้เปลี่่ย
� นรููปแบบการเรีียนรู้้ �
มาเป็็นแบบออนไลน์์ ทำำ�ให้้นัักลงทุุนรายใหม่่ ๆ เข้้าถึึงการเรีียนรู้้ �
ด้้านการลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• บล.บััวหลวง ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและชุม
ุ ชนหลากหลาย
โครงการตลอดปีี 2564 ไม่่ว่า่ จะเป็็นการร่่วมมืือกัับบริิษัท
ั ดีีมีีสุุข
ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในท้้องถิ่่�น เช่่น มะม่่วงอบแห้้ง เพื่่�อ
ช่่วยให้้ชาวบ้้านสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ ตลอดจนการบริิจาค
และจััด หาถุุงยัั ง ชีีพให้้กัั บ ผู้้� ย ากไร้้และได้้รัับ ความเดืือดร้้อน
ในช่่วงการระบาดของโควิิด-19 ในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม บล.บััวหลวง
ริิเริ่่ม
� โครงการรวบรวมและรีีไซเคิิลขวดพลาสติิก โดยในแต่่ละปีี
มีีขวดพลาสติิกที่่�นำำ�ไปรีีไซเคิิลรวมกัันกว่่า 264 กิิโลกรััม
• ในปีี 2564 บล.บััวหลวง ได้้รัับรางวััล Best Equity House
in Thailand of the Year 2021 จากนิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีส
เอเชีีย ซึ่่ง� เป็็นครั้้�งที่่� 5 ในรอบ 15 ปีี ที่่�ได้้รัับรางวััล และได้้รัับ
รางวััล Best ECM House in Thailand จากนิิตยสารไฟแนนซ์์
เอเชีีย เป็็นครั้้�งที่่� 5
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การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

บริิษัท
ั หลัักทรััพย์จั์ ด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัด
ั หรืือ บลจ.บััวหลวง
ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นสถาบัันการเงิินที่่�ได้้รัับ
ความไว้้วางใจจากผู้้� ลงทุุนให้้บริิหารเงิินลงทุุนด้้วยความยึึดมั่่� น
ในผลประโยชน์์ ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ ภายใต้้คุุณค่่ าขององค์์ กร
อัันเป็็นบรรทััดฐานหลัักในการดำำ�เนิินงาน 3 ประการ คืือ Prudence
(รอบคอบ สุุขุุม และมองการณ์์ ไ กล) Integrity (ยึึดถืือหลัั ก
คุุณธรรมและความซื่่อ
� สััตย์์ มีีความมั่่�นคง เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน)
และ Excellence (มีีความเป็็นเลิิศในการบริิหารกองทุุนและการบริิการ
ดั่่�งมิิตรแท้้ของผู้้�ลงทุุน)
พัั น ธกิิ จ ที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญมุ่่� ง มั่่� น สานต่่ อ เสมอมา คืือ ทำำ� ให้้
ครอบครัั ว ไทยมีีความมั่่� น คงทางการเงิิน โดยมีีกองทุุนรวม
เป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�เสนอขายผ่่านเครืือข่่ายของธนาคารกรุุงเทพ
ทั้้�งสาขาและช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงตััวแทนซื้้�อขายหน่่วย
ลงทุุน เช่่น บมจ.กรุุงเทพประกัันชีีวิิต และ บล.บััวหลวง นอกจากนี้้�
ยัั ง บริิห ารจัั ด การกองทุุนสำำ� รองเลี้้� ย งชีีพ กองทุุนส่่ ว นบุุคคล
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กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
ทรััสต์์เพื่่อ
� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์

รวมทั้้�งกองทุุนที่่ใ� ห้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี เช่่น กองทุุนรวมเพื่่อ
� การ
เลี้้�ยงชีีพ (RMF) และกองทุุนรวมเพื่่อ
� การออม (SSF)

บลจ.บัั ว หลวง ดำำ� เนิิ น งานด้้วยปรัั ชญ าการลงทุุนที่่� เ ชื่่� อ มั่่� น ใน
การบริิหารเงิินลงทุุนเชิิงรุุก ประกอบกัับการมีีทีีมงานศึึกษาวิิจัย
ั
และความสามารถในการเลืือกลงทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงทำำ�ให้้มีี
ผลการดำำ�เนิินงานที่่โ� ดดเด่่นมาโดยตลอด นอกจากนี้้� ยัังมีีศููนย์์กลาง
การเรีียนรู้้ �สู่่� ความมั่่� น คงทางการเงิิน หรืือ BF Knowledge
Center ที่่�ให้้ความรู้้ท
� างการเงิินและการลงทุุนแก่่ประชาชนทั่่�วไป
อย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2561

ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• ปีี 2564 นัับเป็็นปีีที่่�นัก
ั ลงทุุนให้้ความสำำ�คััญกัับหุ้้�น และตราสาร
ของธุุรกิิจที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานดีี รวมถึึงได้้รัับประโยชน์์จาก
การเปลี่่� ย นแปลงของเทคโนโลยีีและนวััต กรรมที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
อย่่ า งรวดเร็็ ว ซึ่่� ง ตรงข้้ามกัั บ ภาคอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ และ
การท่่ อ งเที่่� ย ว โดยปีี นี้้� บลจ.บัั ว หลวง มีีทรััพย์์ สิิ น ภายใต้้
การจััดการที่่� เติิ บโตขึ้้� น มีีกองทุุนที่่� มีีผลการดำำ�เนิิ นงานดีีซึ่่�ง
ได้้รัับการจััดอัันดัับในอุุตสาหกรรมจำำ�นวนมาก มีีกองทุุนรวมที่่ใ� ห้้
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีซึ่่�งยัังคงส่่วนแบ่่งการตลาดมากที่่�สุุ ด
รวมถึึงมีีบริิษััทนายจ้้างรายใหม่่ให้้ความไว้้วางใจแต่่งตั้้�งเป็็น
ผู้้�จัด
ั การกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพมากกว่่า 100 แห่่ง
• ผู้้ค
� นส่่วนใหญ่่มีีการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทั
ิ ัลและหัันมาลงทุุนแบบ
ออนไลน์์มากขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้บััญชีีกองทุุนที่่เ� ปิิดใหม่่กว่่าร้้อยละ 60
มาจากแพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดย บลจ.บััวหลวง มีีโปรแกรม
BF Wealth Plan ซึ่่ง� เป็็นฟัังก์์ชัน
ั ใน BF Mobile Application
ให้้บริิก ารวางแผนทางการเงิิน และคำำ� แนะนำำ�ที่่� ค รอบคลุุม
ทุุกวััตถุุประสงค์์การลงทุุน และยัังมีี Bualuang Fund Online
Trading เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ลููกค้้าสามารถลงทุุนได้้โดยตรง
• ส่่งเสริิมความรู้้ค
� วามเข้้าใจด้้านการเงิินการลงทุุน โดยจััดประชุุม
สััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารแบบออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อ
� งตลอดปีีที่ผ่
่� า่ นมา
เพื่่อ
� ช่่วยให้้เข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากขึ้้�นโดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด
นอกจากนี้้� ยัังมีีช่่องทาง BF Podcasts ซึ่่ง� นำำ�เสนอเนื้้�อหาสาระ
ที่่�เป็็นประโยชน์์และน่่าสนใจ ครอบคลุุมหััวข้้อต่่าง ๆ ทั้้�งความรู้้ �
ด้้านการลงทุุน การวางแผนก่่อนและหลัังเกษีียณ และการวางแผน
ทางการเงิิน โดยออกอากาศแล้้วกว่่า 250 ตอน มีีจำำ�นวน
การเข้้ารัับฟัังมากกว่่า 56,000 ครั้้�ง พร้้อมทั้้�งมีีบริิการด้้าน
ข้้อความแชทออนไลน์์ (Live Chat) เพื่่�อ ตอบคำำ� ถามหรืือ
ข้้อสงสััยของลููกค้้า ทั้้�งนี้้� ในด้้านตััวแทนขาย ธนาคารได้้ร่่วมมืือ

ธุุรกิิจจััดการลงทุุนในประเทศไทยในปีี 2564
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�ยังั คงดำำ�เนิินต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 2 นำำ�ไปสู่่�แนวโน้้มใหม่่ ๆ ในธุุรกิิจจััดการลงทุุนในประเทศไทย
ทั้้�งจากการที่่�นัักลงทุุนหัันมาลงทุุนแบบออนไลน์์ การรวมกลุ่่�มของ
นัักลงทุุนในรููปของสัังคมดิิจิทั
ิ ัล การขยายการลงทุุนไปต่่างประเทศ
การให้้ความสนใจลงทุุนในธุุรกิิจที่่�ยึึดมั่่�นในแนวทางความยั่่�งยืืน
ตลอดจนคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล หรืือ ESG
ทั้้� งนี้้� ธุุรกิิ จจััดการลงทุุนในประเทศไทยมีีมููลค่่ าทรััพย์์สิินภายใต้้
การจััดการ หรืือ Asset under Management (AUM) เพิ่่ม
� ขึ้้�น
จาก 8.28 ล้้านล้้านบาท เมื่่�อปีี 2563 เป็็น 8.75 ล้้านล้้านบาท
ณ สิ้้�นปีี 2564 หรืือเติิบโตเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 5.7 ประกอบด้้วยธุุรกิิจ
กองทุุนรวมเพิ่่�มขึ้้� น 3.31 แสนล้้านบาท ธุุรกิิ จกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพเพิ่่ม
� ขึ้้�น 0.89 แสนล้้านบาท และธุุรกิิจกองทุุนส่่วนบุุคคล
เพิ่่ม
� ขึ้้�น 0.50 แสนล้้านบาท
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของนัักลงทุุน
เปลี่่� ย นแปลงไป โดยมุ่่� ง เน้้นแสวงหาผลตอบแทนที่่� สูู งขึ้้� น และ
กระจายความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุนด้้วยการปรัับลดการถืือครอง
หน่่วยลงทุุนในกองทุุนตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น และกองทุุนตราสารทุุน
ในประเทศ ไปเพิ่่ม
� การลงทุุนในกองทุุนที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ (FIF)

30

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

กัับ บลจ.บััวหลวง จััดโครงการฝึึกอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้แ
� ละ
ทัักษะด้้านการลงทุุนให้้กัับที่่ป
� รึึกษาการลงทุุน ผ่่านการฝึึกอบรม
รวมกว่่า 230 กิิจกรรม ตลอดทั้้�งปีี 2564
• นัั กลงทุุนและบริิษััทผู้้� ประกอบการให้้ความสนใจในแนวทาง
ด้้านความยั่่�งยืืนและการลงทุุนในธุุรกิิจที่่คำ
� �นึึ
ำ งถึึง ESG เพิ่่ม
� มากขึ้้�น
โดยผู้้�ประกอบการหลายแห่่งเพิ่่�มการลงทุุนในระบบประหยััด
พลัังงาน เช่่น การปรัับปรุุงอาคารและเปลี่่�ยนระบบปรัับอากาศ
เป็็นต้้น โดย บลจ.บััวหลวง มีีการตรวจสอบพอร์์ตการลงทุุน
ของกองทุุนภายใต้้การจััดการ เพื่่อ
� ให้้มั่่�นใจว่่าได้้ลงทุุนในบริิษััท
ผู้้� ป ระกอบการที่่� มีี ความรัับ ผิิ ด ชอบตามมาตรฐานที่่� ย อมรัับ
ในระดัับสากลเท่่านั้้�น โดยแพลตฟอร์์มการวิิเคราะห์์การลงทุุน
ดัังกล่่าว ได้้รวมการพิิจารณาด้้านการให้้ความสำำ�คัญ
ั และตระหนัักถึึง
ESG ของผู้้ป
� ระกอบการไว้้เพื่่อ
� ประกอบการตััดสิินใจในการลงทุุน
• เปิิดตััวกองทุุนเปิิดบััวหลวงยั่่�งยืืน (Bualuang Sustainable
Investing Portfolio: B-SIP) ซึ่่ง� ลงทุุนในกองทุุนเพื่่อ
� ความ
ยั่่�งยืืนที่่�บริิหารจััดการโดย Pictet Asset Management โดย
เชื่่อ
� มั่่�นว่่าการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนจะช่่วยให้้นัักลงทุุนมีีอนาคตใน
การลงทุุนที่่�ดีี เริ่่ม
� ต้้นด้้วยการเปลี่่�ยนจากการใช้้พลัังงานจาก
แหล่่งเชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิสไปสู่่�พลัังงานหมุุนเวีียน ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น
แนวโน้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net
Zero) จะส่่ ง ผลให้้ธุุรกิิ จต้้องปรัับตัั วและลดความเสี่่� ย งจาก
การเปลี่่� ย นแปลงนี้้� และจะเป็็ น ปัั จ จััย ที่่� กำำ� หนดทิิ ศ ทางของ
อุุตสาหกรรมในอนาคต
• ช่่วงกลางปีี บลจ.บััวหลวง ได้้เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งเสริิม
ความเสมอภาคระหว่่างเพศและการเสริิมสร้้างพลัังของสตรีี
เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นธุุรกิิ จ ไปสู่่�เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน โดย
ร่่วมลงนามแสดงเจตจำำ�นงในหลัักการว่่าด้้วยการเสริิมสร้้าง
พลัังของผู้้�หญิิง (Women’s Empowerment Principles:
WEPs Signatories) ร่่ว มกัั บ องค์์ ก ารเพื่่� อ การส่่ ง เสริิม
ความเสมอภาคระหว่่า งเพศและเพิ่่� ม พลัั ง ของผู้้� ห ญิิ ง แห่่ ง
สหประชาชาติิ (UN Women)
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

• บลจ.บััวหลวง เป็็นหนึ่่�งในผู้้�เข้้าร่่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์์
Statement of Commitment to Sustainable Thailand
2021 ของนัักลงทุุนสถาบัันและภาคธนาคาร เพื่่�อร่่วมสร้้าง
ประเทศไทยให้้เป็็นประเทศที่่�ยั่่�งยืืน
• จััดตั้้�งและเสนอขายกองทุุนรวมใหม่่เพื่่อ
� นำำ�เสนอเป็็นทางเลืือก
เพิ่่�มเติิ ม 18 กองทุุน ตลอดปีีที่่�ผ่่านมา โดยเน้้นการลงทุุน
ในกองทุุนด้้านเทคโนโลยีี ESG นวััตกรรมและเทคโนโลยีีต้้นน้ำำ�
ที่่�นำำ�มาพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ (Disruptive Technology)
รวมถึึงกองทุุนที่่�ลงทุุนในประเทศสหรััฐอเมริิกา และเวีียดนาม
โดยกองทุุนที่่�โดดเด่่น ได้้แก่่ B-GTO B-SIP B-VIETNAM
และ B-USALPHA
• ณ สิ้้�นปีี 2564 บลจ.บััวหลวง มีี AUM ทั้้� งสิ้้�น 888,687
ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้า 15,717 ล้้านบาท โดยธุุรกิิจ
กองทุุนรวมมีี AUM ทั้้�งสิ้้น
� 766,932 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น 14,228
ล้้านบาท คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 14.28 ซึ่่ง� จััดอยู่่�ใน
อัันดัับสููงสุุดสามอัันดัับแรกของธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวม ส่่วน
ธุุรกิิ จกองทุุนสำำ�รองเลี้้� ยงชีีพมีี AUM 108,337 ล้้านบาท
ขณะที่่�ธุุรกิิจกองทุุนส่่วนบุุคคลมีี AUM 13,418 ล้้านบาท
• ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งมอบกำำ�ลัังใจให้้สัังคมไทยสามารถ
ก้้าวผ่่านสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ด้้วยการ
บริิจาคเงิินสมทบทุุนจำำ�นวน 1.35 ล้้านบาท เพื่่อ
� จััดซื้้�อเครื่่อ
� งมืือ
และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์บริิจาคให้้แก่่โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�
ที่่�มีียอดผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมสููง 2 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์์
เขตร้้อน และโรงพยาบาลสมุุทรปราการ
• สนัับสนุุนโครงการ Care the Wild ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่อ
� งตั้้�งแต่่ปลายปีี 2563 และในเดืือน
สิิ ง หาคม 2564 ได้้ส่่ ง มอบต้้นไม้้ 700 ต้้นให้้กัั บ ชุุ ม ชน
บ้้านหนองทิิศสอน จัังหวััดมหาสารคาม เพื่่อ
� เพิ่่ม
� า่ 3.5 ไร่่
� พื้้�นที่่ป่
ให้้กัับชุุมชน ภายใต้้แนวคิิด “ใช้้ผืืนป่่าเพาะกล้้าไม้้ สร้้างเศรษฐกิิจ
ชุม
ุ ชน” สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้จากการต่่อยอดเพาะกล้้าไม้้ขาย
และปลููกจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์ป่่า

• ในปีี 2564 บลจ.บััวหลวง ได้้รัับรางวััล Outstanding Asset
Management Company Awards จากตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ง ประเทศไทยและวารสารการเงิิน ธนาคาร ในงาน SET
Awards อััน เป็็ น รางวััล ที่่� พิิ จ ารณาจากผลการดำำ� เนิิ น งาน
ทั้้�งเชิิงคุุณภาพและปริิมาณ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในด้้านผลตอบแทน
จากการบริิหารกองทุุน

บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด เป็็นบริิษััทธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน
ที่่�มีีทุุนจดทะเบีียน 2,000 ล้้านบาท โดยเน้้นการลงทุุนในบริิษััทและ
แพลตฟอร์์มที่่มีีศั
� ก
ั ยภาพในการเติิบโตและขยายธุุรกิิจสู่่�ต่่างประเทศ
เช่่น ฟิิ นเทค การแพทย์์ พลัังงานหมุุนเวีียน และอีีคอมเมิิร์ซ
์ เพื่่อ
�
ช่่วยสร้้างธุุรกิิจขนาดเล็็กให้้เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งและยั่่�งยืืน ควบคู่่�
ไปกัับการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทยและภููมิิภาค
ผลงานและความสำำ�เร็็จ
• ร่่ว มมืือกัั บ คณะแพทยศาสตร์์ข องมหาวิิท ยาลัั ย 6 แห่่ง ใน
ประเทศไทยในการทำำ�วิจัิ ย
ั ทางคลิินิก
ิ ผ่่านการทำำ�งานขององค์์กร
ที่่มุ่
� ง่� ให้้บริิการวิิจัย
ั ทางคลิิกนิิกแบบครบวงจร ซึ่่ง� เป็็นการพััฒนา
ประเทศไทยสู่่�การเป็็นศููนย์์กลางทางการแพทย์์ในอาเซีียน
• ร่่วมกัับบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น เพื่่อ
� ลงทุุนในบริิษััท
จิิซทิิกซ์์ (GIZTIX) ซึ่่ง� เป็็นสตาร์์ทอััพด้้าน e-Logistics ชั้้�นนำำ�
ที่่�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ัลในการเชื่่อ
� มโยงผู้้�ประกอบการ
ในภาคการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์กัับผู้้�ใช้้ทั่่�วประเทศ
• ร่่วมลงทุุนในรอบ Series A ให้้กัับ PUUN Intelligent บริิษััท
ฟิิ นเทคไทยผู้้�พัฒ
ั นาโปรแกรมบััญชีีออนไลน์์ PEAK ที่่�ช่ว่ ยให้้
ผู้้ป
� ระกอบการจััดการบััญชีีแบบมืืออาชีีพ ซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คัญที่
ั จ่� ะ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนและเพิ่่ม
� โอกาส
เติิบโตทางธุุรกิิจได้้มากขึ้้�นในอนาคต
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รางวััลประจำำ�ปีี 2564

1

Thailand Domestic Trade Finance
Bank of the Year (7 ปีีติิดต่่อกััน)
•	นิิตยสารเอเชี่่ย
� นแบงก์์กิ้้�งแอนด์์ไฟแนนซ์์

2
2

3

The Strongest Bank by Balance
Sheet in Thailand, 2021 (ปีีที่่� 3)
•	นิิตยสารดิิเอเชี่่ย
� นแบงก์์เกอร์์

4

1
5

3

Best Sustainability-Linked
Transaction & Best ESG-Linked
Financing Deal of the Year
•	นิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย

4

Best Bank for Cash Management Thailand
•	นิิตยสารเดอะดิิจิทั
ิ ัลแบงก์์เกอร์์

5

2021 ASEAN Enterprise
Innovation Award, Thailand
• เอเชีีย ไอโอทีี บิิซิเิ นส แพลตฟอร์์ม

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

32

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

นิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย
• Best Trade Finance Bank in Thailand (15 ปีีติิดต่่อกััน)
• Best Bank in Thailand (ปีีที่่� 2)
• Best Sustainability-Linked Transaction
• Best ESG-Linked Financing Deal of the Year
• Best Cash Management Solution
• Best Digital Banking Platform
• Best Local Currency Bond Deal of the Year (ปีีที่่� 3)
• Most Innovative Deal of the Year

นิิตยสาร แบรนด์์เอจ
• 2021 Thailand's Most Admired Brand
(20 ปีีติิดต่่อกััน)

นิิตยสารเอเชีียมัันนี่่�
• Best Domestic Bank for Cash Management
Services in Thailand

นิิตยสารโกลเบิิลไฟแนนซ์์
• Best Bank in Thailand (4 ปีีติิดต่่อกััน)
• Best Sub-Custodian Bank in Thailand (14 ปีีติิดต่่อกััน)
• Best Trade Finance Provider 2021 (2 ปีีติิดต่่อกััน)
• Outstanding Leadership in Green Bonds

นิิตยสารดิิเอเชี่่ย
� นแบงก์์เกอร์์
• Best Trade Finance Bank in Thailand (ปีีที่่� 10)
• Best Custodian Bank in Thailand (7 ปีีติิดต่่อกััน)
• Best Payments Bank in Thailand (6 ปีีติิดต่่อกััน)
• The Strongest Bank by Balance Sheet in
Thailand, 2021 (ปีีที่่� 3)
นิิตยสารเอเชี่่ย
� นแบงก์์กิ้้�งแอนด์์ไฟแนนซ์์
• Thailand Domestic Trade Finance Bank
of the Year (7 ปีีติิดต่่อกััน)

นิิตยสารเดอะดิิจิทั
ิ ัลแบงก์์เกอร์์
• Best Bank for Cash Management - Thailand
นิิตยสารไฟแนนซ์์เอเชีีย
• Best DCM House in Thailand (ปีีที่่� 2)

นิิตยสารอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลบิิสซิิเนส
• Best Corporate Bank Thailand 2021
• Best Banking Chairman / CEO Thailand 2021
(2 ปีีติิดต่่อกััน)

นิิตยสารอััลฟาเซาท์์อีีสเอเชีีย
• Best Equity House in Thailand (ปีีที่่� 5)
• PTT Oil and Retail Business (OR): Best Deal
of the Year & Best IPO for Retail Investors
in Southeast Asia
• Siam Makro (MAKRO): Best Domestic M&A
Deal of the Year (Thailand)
นิิตยสารไฟแนนซ์์เอเชีีย
• Best ECM House in Thailand

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและวารสารการเงิินธนาคาร
• Outstanding Asset Management Company Awards

สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทยและสถาบัันบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Thailand Corporate Excellence Awards 2021 Innovation Excellence

เอเชีีย ไอโอทีี บิิซิเิ นส แพลตฟอร์์ม
• 2021 ASEAN Enterprise Innovation Award, Thailand
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เฉพาะอย่่างยิ่่�งในสิินค้้ากลุ่่�มอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ชิ้้น
� ส่่วนยาน
ยนต์์ เครื่่อ
� งจัักร และสิินค้้าเกษตร อีีกทั้้�งรััฐบาลยัังออกมาตรการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจของประเทศ อาทิิเช่่น โครงการยิ่่�งใช้้ยิ่่�งได้้ และ
โครงการคนละครึ่่ง� ช่่วยกระตุ้้�นการใช้้จ่่ายของประชาชน อย่่างไร
ก็็ดีี การเติิบโตของการส่่งออกไทยได้้ประสบปััญหาการขาดแคลน
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ ค่่าขนส่่งสิินค้้าที่่�แพงขึ้้�น และราคาน้ำำ�มัันดิิบโลก
ที่่�ปรัับสููงขึ้้�นมาก
อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปทั้้�งปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.23 จากปีีก่่อน
จากต้้นทุุนพลัั งงานและราคาอาหารที่่� ปรัับสููงขึ้้� น แต่่ ยัังคงอยู่่�ใน
กรอบเป้้าหมายเงิินเฟ้้อของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่ร้้
� อยละ 1 – 3
ในขณะเดีียวกัันอััตราเงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน ซึ่่ง� ไม่่นัับรวมราคาอาหารและ
พลัังงาน เพิ่่ม
� ขึ้้�นเล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 0.23 จากปีีก่่อนหน้้า

ส่่งออก
ปีี 2563

ส่่งออก
ปีี 2564

-6%

+17%

(2) การตลาดและการแข่่งขััน
เศรษฐกิิจไทยปีี 2564
ในปีี 2564 การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ได้้ส่่ งผลกระทบต่่ อ
เศรษฐกิิ จไทยอย่่างรุุนแรง โดยนัั บตั้้� งแต่่ เดืือนเมษายน วิิกฤติิ
โควิิด-19 ได้้แพร่่ระบาดในวงกว้้าง ทำำ�ให้้รััฐบาลต้้องเพิ่่ม
� ความเข้้ม
ข้้นของมาตรการ ซึ่่�งกระทบกัับการบริิโภคภาคเอกชนและกระทบ
ต่่อความเชื่่อ
� มั่่�นทั้้�งผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�เศรษฐกิิจได้้ปรัับ
ตััวดีีขึ้้�นในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี จากความสำำ�เร็็จของรััฐบาล
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ในการกระจายวััคซีีน และมููลค่่ าส่่งออกที่่� เพิ่่�มขึ้้� นตามการฟื้้�นตัั ว
ของอุุปสงค์์ทั่่�วโลก
ภาคการท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยยัังคงได้้รัับผลกระทบ เนื่่�องจาก
รััฐบาลยัังคงมาตรการปิิดพรมแดนจนถึึงช่่วงปลายปีี และจำำ�กััด
การเดิินทางเข้้าประเทศของนัักท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศ อีีกทั้้�ง
มาตรการควบคุุมการเดิินข้้ามจัังหวััดทำำ�ให้้การท่่องเที่่ย
� วในประเทศ
ลดลง ทั้้�งนี้้�ช่ว่ งต้้นเดืือนพฤศจิิกายน รััฐบาลได้้เริ่่ม
� เปิิดรัับนัักท่่อง
เที่่ย
� วต่่างชาติิอีีกครั้้�ง แต่่การฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย
� วยััง
เผชิิญกับ
ั ข้้อจำำ�กัด
ั หลายอย่่าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากการที่่�รัฐั บาล
จีีนยัังคงมาตรการเข้้มงวดในเรื่่อ
� งการเดิินทางของนัักท่่องเที่่ย
� วจีีน
เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 ได้้รัับแรงหนุุนจากการส่่งออกสิินค้้าไทย
ที่่� ขยายตัั วได้้ดีี โดยเป็็นผลมาจากอุุปสงค์์ ที่่�เพิ่่�มขึ้้� นทั่่� วโลก โดย

ธนาคารแห่่งประเทศไทย คงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ที่่ร� ะดัับร้้อยละ
0.5 ตลอดทั้้�งปีี 2564 เพื่่อ
� สนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจและ
ช่่วยบรรเทาผลกระทบจากอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ยัังไม่่สามารถ
ฟื้้�นตััวได้้ โดยช่่วงปลายปีี 2564 การระบาดของโควิิดสายพัันธุ์์�โอ
มิิครอนทำำ�ให้้หลายประเทศในยุุโรปและสหรััฐอเมริิกาจำำ�กััดการเดิิน
ทางและนำำ�มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดกลัับมาใช้้อีีกครั้้�ง รวม
ถึึงประเทศไทยที่่�เริ่่ม
� กลัับมาบัังคัับให้้นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิต้้องมีี
การกัักตััวอีีกครั้้�ง และระงัับการลงทะเบีียนเพิ่่�มเติิมในโปรแกรม
Test & Go และ Sandbox ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้�นตััวของ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
มุุมมองเศรษฐกิิจปีี 2565
เศรษฐกิิ จ ไทยมีีแนวโน้้มที่่� จ ะฟื้้� นตัั ว ได้้ดีีในปีี 2565 โดยคาด
ว่่า เศรษฐกิิ จ ไทยจะขยายตัั ว ประมาณร้้อยละ 3 - 4 เนื่่� อ งจาก
ประเทศไทยมีีการกระจายวััค ซีีนได้้ในวงกว้้าง ผู้้� ป่่ ว ยโควิิด สาย
พัันธุ์์�โอมิิครอนมีีอาการไม่่รุุนแรงเมื่่อ
� เทีียบกัับสายพัันธุ์์�เดลต้้า และ
โอกาสที่่�จะเกิิดการล็็อกดาวน์์เหมืือนปีีก่่อนมีีค่่อนข้้างต่ำำ� ทั้้�งนี้้�ปัจั จััย
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ที่่�จะผลัักดัันการเติิบโตของเศรษฐกิิจในปีีนี้้�คืือ การฟื้้�นตััวของการ
บริิโภคภาคเอกชน การลงทุุนภาครััฐ และนโยบายกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ของรััฐบาล ส่่วนการส่่งออกสิินค้้าน่่าจะเติิบโตต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อน
โดยเฉพาะในกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ป้้องกัันโควิิด-19 เนื่่�องจากการปรัับการดำำ�เนิินชีีวิิตและการทำำ�งาน
ในแบบ New Normal
อย่่างไรก็็ดีี วิิกฤตโควิิดยัังคงต้้องใช้้เวลาอีีกระยะหนึ่่ง� และมีีโอกาสที่่จ� ะ
เกิิดการกลายพัันธุ์์�ได้้อีีก อย่่างเช่่น การเกิิดสายพัันธุ์์�โอมิิครอน ความ
เสี่่�ยงต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจจึึงยัังคงมีีอยู่่� โดยเฉพาะต่่อภาค
การท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นหััวจัักรสำำ�คััญของการเติิบโต ในปีีนี้้� เศรษฐกิิจ
ไทยยัั ง จำำ� เป็็ น ต้้องพึ่่� ง พานโยบายกระตุ้้� น เศรษฐกิิ จ ของรััฐ บาล
และนโยบายการเงิินที่่�ยัังผ่่อนคลาย โดยคาดว่่าทางธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยจะไม่่ปรัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายขึ้้�นตลอดทั้้�งปีี 2565
ระบบธนาคารพาณิิชย์์ไทยในปีี 2564
ปีี 2564 เป็็ น ปีี ที่่� ส องที่่� ร ะบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ใ นประเทศไทย
ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด -19 ต่่ อ เนื่่� อ งจากปีี ก่่ อ น ทำำ� ให้้รััฐ บาลต้้องใช้้มาตรการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดในช่่วงไตรมาส 3 ส่่งผลให้้กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจภายในประเทศหลายประเภทหยุุดชะงัักหรืือชะลอตััวลง
โดยมีีผลกระทบต่่อทั้้�งภาคธุุรกิิจและครััวเรืือนอย่่างมาก ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) ร่่วมกัับสถาบัันการเงิินได้้ดำำ�เนิินการให้้
ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ทุุกประเภทที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยให้้ความช่่วยเหลืือทั้้�งด้้านสภาพคล่่องและการปรัับโครงสร้้าง
นี้้� ควบคู่่�ไปกัั บการผ่่ อนปรนหลัั กเกณฑ์์ เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่ องตัั ว
ให้้กัับธนาคารพาณิิชย์์ในการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� และรัักษา
เสถีียรภาพของระบบการเงิิน
ท่่ า มกลางความท้้าทายจากวิิก ฤตครั้้� ง นี้้� ธนาคารพาณิิ ชย์์ ใ น
ประเทศไทยยัังมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 181.0 พัันล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีีก่่อน
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ร้้อยละ 23.6 จากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายสำำ�รองและการควบคุุมค่่า
ใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานเป็็นหลััก สำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ณ สิ้้�นปีี 2564 มีี
อััตราการเติิบโตร้้อยละ 6.5 โดยสิินเชื่่อ
� ธุุรกิิจขยายตััวร้้อยละ 7.9
เป็็ น ผลจากการขยายตัั ว ของสิิ น เชื่่�อ ธุุรกิิ จ ขนาดใหญ่่ ซึ่�่ง สะท้้อน
ความต้้องการเงิินทุุนของภาคธุุรกิิจตามการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ส่่วนสิินเชื่่อ
� ธุุรกิิจเอสเอ็็มอีีขยายตััวจากมาตรการสิินเชื่่อ
� ฟื้้�นฟููเป็็น
สำำ�คััญ สำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� อุุปโภคบริิโภคขยายตััวร้้อยละ 4.0 โดยสิิน
เชื่่�อบััตรเครดิิ ตขยายตัั วสอดคล้้องกัั บการฟื้้� นตัั วของกิิ จกรรม
ทางเศรษฐกิิจ สิินเชื่่อ
� ส่่วนบุุคคลขยายตััวตามความต้้องการสภาพ
คล่่องของภาคครััวเรืือน ขณะที่่�สิินเชื่่อ
� เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยขยายตััวใน
อััตราชะลอลงตามอุุปสงค์์ต่่อที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปรัับลดลงจากปีีก่่อน
ด้้านเงิินรัับฝากเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.3 จากสิ้้�นปีีก่่อน อััตราส่่วนเงิิน
ให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินรัับฝาก ณ สิ้้�นปีี 2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94.2 เพิ่่�ม
ขึ้้� น จากร้้อยละ 92.3 ณ สิ้้� น ปีี ก่่ อ น ขณะที่่� อััต ราส่่ ว นการดำำ� รง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ด้้านสภาพคล่่องที่่�
มีีความรุุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่่�ในระดัับ
ร้้อยละ 189.2 ทั้้�งนี้้� การบริิหารสภาพคล่่องของธนาคารพาณิิชย์์
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การปรัับโครงสร้้างเงิินฝาก การบริิหารต้้นทุุนให้้เหมาะ
สม และการดำำ�รงสิินทรััพย์ส
์ ภาพคล่่องเพื่่อ
� รองรัับสถานการณ์์ด้้าน
สภาพคล่่องที่่�มีีความรุุนแรงตามเกณฑ์์ Basel III แม้้ว่่า ธปท. ได้้
ผ่่อนคลายเกณฑ์์ด้้านสภาพคล่่องให้้ธนาคารพาณิิชย์ส
์ ามารถดำำ�รง
อััตราส่่วน LCR ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 100 เป็็นการชั่่�วคราวจนถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 เพื่่�อลดภาระของธนาคารพาณิิชย์์ในช่่วงที่่�มีี
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
คุุณภาพสิินเชื่่อ
� ของระบบธนาคารพาณิิชย์์ ณ สิ้้�นปีี 2564 ยอด
คงค้้างสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (Non-Performing Loan: NPL
หรืือ Stage 3) อยู่่�ที่่� 530.7 พัันล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วน
NPL ต่่อสิินเชื่่อ
� รวมที่่�ร้้อยละ 2.98 ขณะที่่�สััดส่่วนสิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการ
เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ ของความเสี่่� ย งด้้านเครดิิ ต ต่่ อ สิิ น เชื่่�อ

รวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรืือ
Stage 2) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 6.39 อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารพาณิิชย์์มีี
การกัันสำำ�รองเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง ประกอบกัับมีีเงิินกองทุุนที่่�
ค่่อนข้้างสููง ทำำ�ให้้สามารถรองรัับสิินเชื่่อ
� ด้้อยคุุณภาพในระบบใน
ช่่วงที่่�เศรษฐกิิจได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ได้้ ทั้้� งนี้้� คุุณภาพสิิ นเชื่่�อยัังสะท้้อนการฟื้้� นตัั วที่่� ยัังมีีความแตก
ต่่างกัันในแต่่ละภาคเศรษฐกิิจ ธนาคารพาณิิชย์์จึึงให้้ความสำำ�คััญ
กัับการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�อย่่างยั่่�งยืืน ให้้สอดคล้้องกัับความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ในระยะยาว โดยเฉพาะธุุรกิิจเอส
เอ็็มอีีและรายย่่อย โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 อััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อ
สิินทรััพย์เ์ สี่่ย
� ง (Capital Adequacy Ratio: CAR) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ
19.9 นอกจากนี้้� ธนาคารพาณิิ ชย์์ยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
บริิหารจััดการคุุณภาพสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 (TFRS 9) ซึ่่�งเริ่่ม
� ใช้้ตั้้� งแต่่ เดืือน
มกราคม 2563
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยและหน่่ ว ยงานภาครััฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้องร่่ว มกัั บ ธนาคาร
พาณิิชย์์ได้้ออกมาตรการทางการเงิินช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ทุุกประเภท
ที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การจััดงานมหกรรมไกล่่เกลี่่�ย
หนี้้�บัต
ั รเครดิิตและสิินเชื่่อ
� บุุคคล มาตรการเพิ่่ม
� ส่่งเสริิมการ
� เติิมเพื่่อ
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ได้้อย่่างยั่่�งยืืน การ
จััดตั้้�งโครงการ “หมอหนี้้�เพื่่อ
� ประชาชน” การผ่่อนคลายหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่อ
� อื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย (มาตรการ Loan to Value: LTV) เป็็นการ
ชั่่�วคราวเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจผ่่านภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ และการ
ออกมาตรการแก้้หนี้้�ระยะยาวเพิ่่�มเติิมด้้วยการรีีไฟแนนซ์์และการ
รวมหนี้้� เป็็นต้้น
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การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ตารางแสดงฐานะการเงิินที่่�สำำ�คััญของธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ 6 แห่่ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หน่่วย : ล้้านบาท

สิินทรััพย์์

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

เงิินรัับฝาก

เงิินกองทุุน

ธนาคารกรุุงเทพ

4,333,281

2,588,339

3,156,940

560,426

ธนาคารกสิิกรไทย

4,103,399

2,421,813

2,598,630

493,930

ธนาคารกรุุงไทย

3,556,744

2,628,963

2,614,747

415,548

ธนาคารไทยพาณิิชย์์

3,314,565

2,301,834

2,467,495

424,235

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา

2,499,109

1,890,376

1,779,139

359,883

ธนาคารทหารไทยธนชาต

1,759,181

1,372,315

1,339,195

237,430

แนวโน้้มธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ไทยปีี 2565
เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวในปีี 2565 จากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด และการ
เปิิดรัับนัักท่่องเที่่ย
� วต่่างชาติิ หลัังจากแนวโน้้มการกระจายวััคซีีนมีีความครอบคลุุมมากขึ้้�น แต่่การฟื้้�นตััว
ของเศรษฐกิิจยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�อาจจะมีี
การกลายพัันธุ์์�ได้้อีีก ทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย
� งที่่รั� ฐั บาลอาจต้้องใช้้มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดอีีกรอบหนึ่่�ง
ประกอบกัับแรงกดดัันจากการปรัับตััวสููงขึ้้�นของราคาพลัังงาน ความขััดแย้้งทางการค้้าและเทคโนโลยีีระหว่่าง
สหรััฐฯ และจีีน ความผัันผวนของเงิินทุุนเคลื่่อ
� นย้้ายระหว่่างประเทศ และความต่่อเนื่่อ
� งของนโยบายการเงิิน
และมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาล ส่่งผลให้้สภาพแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจยัังมีีความเปราะบาง
ความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้�นตััวและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของ
ลููกค้้า ทำำ�ให้้ธนาคารต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่ม
� รายได้้และลดค่่าใช้้จ่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการปรัับ
โครงสร้้างเงิินฝากและการบริิหารต้้นทุุนให้้เหมาะสม การดำำ�รงอััตราส่่วน LCR และหลัักเกณฑ์์การดำำ�รง
แหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ไปของเงิิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) และ
การบริิหารจััดการคุุณภาพสิินเชื่่อ
� ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 (TFRS 9)
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ พฤติิกรรมของลููกค้้า ความ
ก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี และกฎเกณฑ์์และมาตรการใหม่่ ๆ ของทางการ ทำำ�ให้้ธนาคารต้้องให้้ความสำำ�คััญ
กัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตอบโจทย์์ของลููกค้้า การใช้้ประโยชน์์จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

เพื่่อ
� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้ามากขึ้้�น การร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
เพื่่อ
� สร้้างโอกาสและช่่องทางในการสร้้างรายได้้ใหม่่ ๆ และการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานภายในเพื่่อ
� ควบคุุม
ต้้นทุุนและเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
ในระยะต่่ อไปธนาคารพาณิิชย์์ไทยจะต้้องเผชิิญกัับการแข่่งขัันที่่� รุุ นแรงขึ้้� น ทั้้� งจากผู้้�เล่่ นใหม่่ที่่�ไม่่ใช่่
ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่่ง� อาจมาทั้้�งจากต่่างประเทศและต่่างอุุตสาหกรรม รวมถึึงการแข่่งขัันจากระบบ
การเงิินที่่�ไม่่มีีตััวกลาง (Decentralized Finance: DeFi) ที่่�เป็็นการเชื่่อ
� มต่่อกัันโดยตรงผ่่านการใช้้
เทคโนโลยีีบล็็อกเชน (Blockchain) ขณะที่่�การพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลจะทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถใช้้และ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินได้้แบบไร้้ขอบเขต ไร้้รอยต่่อ นอกจากนี้้� การใช้้การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทาง
ดิิจิทั
ิ ัล (Digital Identity) และการใช้้ข้้อมููลประวััติิดิิจิทั
ิ ัล (Digital Footprint) จะมีีมากขึ้้�น รวมถึึงการ
แข่่งขัันโดยใช้้เทคโนโลยีีทางการเงิินเพื่่อ
� ตอบโจทย์์ปััญหาที่่�กำำ�ลัังประสบอยู่่� (Pain Point) โดยเฉพาะ
การนำำ�มาใช้้เพื่่อ
� ให้้รายย่่อยและธุุรกิิจเอสเอ็็มอีี สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่อ
� ได้้ทั่่�วถึึงขึ้้�น และมีีแนวโน้้มที่่�สกุุล
เงิินดิิจิทั
ิ ัลที่่�ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) จะมีีบทบาทในระบบ
การเงิินเพิ่่ม
ิ ัลที่่�ปลอดภััย ช่่วยลดต้้นทุุนในการ
� ขึ้้�น ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ประชาชนมีีทางเลืือกในการเข้้าถึึงเงิินดิิจิทั
บริิหารจััดการเงิินสด และเพิ่่ม
� โอกาสในการพััฒนานวััตกรรมทางการเงิิน ทำำ�ให้้ธนาคารพาณิิชย์ไ์ ทยต้้อง
เร่่งปรัับตััวเพื่่อ
� ให้้ทัันต่่อกระแสการเปลี่่�ยนแปลง
นอกจากนี้้� การให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้หลัักการ “การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน”
(Sustainable Banking) จะเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น โดยการผนวกปััจจััยด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิ
บาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้้าไปในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และผลััก
ดัันให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมหรืือค่่านิิยมของสถาบัันการเงิินไทย รวมถึึงการสร้้างมาตรฐานเกี่่�ยวกัับ “การ
เงิินสีีเขีียว” (Green Finance) และการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) จะเป็็นปััจจััย
ที่่เ� ร่่งให้้ทางการมีีบทบาทเพิ่่ม
� งความยั่่�งยืืน ตลอดจนการออกกฎ
� ขึ้้�น โดยเริ่่ม
� จากการสร้้างระบบนิิเวศเรื่่อ
เกณฑ์์ใหม่่ ๆ ตามมาในอนาคต
จุุดเด่่นในการประกอบธุุรกิิจหลัักของธนาคาร
ธนาคารกรุุงเทพเป็็นธนาคารพาณิิชย์ที่
์ มีี
่� ขนาดใหญ่่ที่สุุ
่� ดในประเทศไทยและเป็็นธนาคารขนาดใหญ่่อัน
ั ดัับ
6 ของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เมื่่อ
� พิิจารณาจากสิินทรััพย์ร์ วม นัับตั้้�งแต่่ธนาคารเริ่่ม
� กิิจการในปีี
2487 ธนาคารยืืนหยััดสร้้างความเชื่่อ
� มั่่�นและสนัับสนุุนภาคธุุรกิิจและประชาชนให้้สามารถจััดการด้้าน
การเงิินได้้อย่่างเหมาะสมเท่่าทัันกัับสถานการณ์์โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
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เอกสารแนบ

ธนาคารเป็็นผู้้�นำำ�ในการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ลููกค้้าธุุรกิิจทั้้�งขนาดใหญ่่และเอสเอ็็มอีีในประเทศไทย
โดยมีีเครืือข่่ายสำำ�นัักธุุรกิิจและสำำ�นัก
ั ธุุรกิิจย่่อยกว่่า 240 แห่่ง และฐานลููกค้้ากว้้างขวางที่่�สุุ ด การมีีฐาน
ลููกค้้าจำำ�นวนมากที่่มีี
� ความสััมพัันธ์์มายาวนานเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คัญ
ั ของความสำำ�เร็็จของธนาคาร ทำำ�ให้้
ธนาคารสามารถขยายธุุรกิิจให้้ก้้าวหน้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่อ
� งด้้วยความมุ่่ง� มั่่�นในการตอบโจทย์์ความต้้องการ
ทางการเงิินที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นของลููกค้้าเสมอมา
ธนาคารกรุุงเทพเป็็นธนาคารไทยแห่่งแรกที่่�ริเิ ริ่่ม
� การเปิิดสาขาในต่่างประเทศ โดยเปิิดทำำ�การสาขา
ฮ่่องกงในปีี 2497เพื่่�อให้้บริิการด้้านการค้้าระหว่่างประเทศสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิ จ ปััจจุุบัันธนาคารมีี
เครืือข่่ายสาขาในต่่างประเทศที่่�ใหญ่่ที่่�สุุ ดกว่่า 300 แห่่ง ครอบคลุุม 14 เขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญทั่่�วโลก
ได้้แก่่ กััมพููชา จีีน ฮ่่องกง อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น ลาว มาเลเซีีย เมีียนมา ฟิิ ลิิปปิินส์์ สิิงคโปร์์ ไต้้หวััน สหราช
อาณาจัักร สหรััฐอเมริิกา และเวีียดนาม
การให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
ธนาคารกรุุงเทพเป็็นหนึ่่�งในชื่่อ
� ธุุรกิิจที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุ ดและเป็็นที่่�รู้้จั� ก
ั เป็็นอย่่างดีีในประเทศไทย การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจภายใต้้เจตนารมณ์์ของการเป็็น “เพื่่�อนคู่่�คิิด มิิตรคู่่�บ้้าน” ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับความเชื่่อ
� ถืือและ
ไว้้วางใจและพััฒนาความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกัับลููกค้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� การขยายกิิจการในต่่างประเทศของธนาคารจะช่่วยให้้ฐานรายได้้มีีการกระจายตััวดีี
ยิ่่ง� ขึ้้�น และทำำ�ให้้สถานะความเสี่่ย
� งของธนาคารปรัับตััวดีีขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน
สำำ�หรัับธุุรกิิจด้้านตลาดทุุน ธนาคารกรุุงเทพยัังคงเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�ในธุุรกิิจการรัับประกัันการจำำ�หน่่าย
หุ้้�นกู้้�ระยะยาวในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ธนาคารเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยความสามารถและความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินของธนาคารที่่�มีีความหลากหลาย การมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า รวมถึึงความ
เข้้าใจความต้้องการของผู้้อ
� อกตราสารและระดัับความเสี่่ย
� งที่่�ยอมรัับได้้ของนัักลงทุุน เป็็นปััจจััยที่่ช่
� ว่ ยให้้
ธนาคารยัังคงสถานะความเป็็นผู้้นำ
� �ำ ในธุุรกิิจตลาดทุุนในส่่วนของตราสารหนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
ธนาคารร่่วมงานกัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร เพื่่�อนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
และการประกัันภััย รวมถึึงการเข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับกลุ่่�มบริิษััทเอไอเอ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มบริิษััทประกััน
ชีีวิิตที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในภููมิิภาคเอเชีีย และเป็็นพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์ กัับ Pictet Group ผู้้�มีีความรู้้แ
� ละความ
เชี่่�ยวชาญ ด้้านการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง สิินทรััพย์์ และการลงทุุนชั้้�นนำำ�ระดัับโลกจากเจนีีวา ประเทศ
สวิิสเซอร์์แลนด์์ เพื่่อ
� ยกระดัับโซลููชัันการให้้บริิการ พร้้อมสนัับสนุุนให้้ลููกค้้าประสบความสำำ�เร็็จและมีีหลััก
ประกัันทางการเงิินที่่มั่่
� น
� คงสำำ�หรัับอนาคต การผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทในเครืือและพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจจะช่่วยให้้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ได้้อย่่างฉัับพลัันและยั่่�งยืืน

ธนาคารเป็็นผู้้นำ
� �ด้้
ำ านเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ลููกค้้าธุุรกิิจ ด้้วยความสััมพัันธ์์อัน
ั แน่่นแฟ้้นระหว่่างธนาคารและลููกค้้า
รวมทั้้�งเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมทั่่�วภููมิิภาค ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถรองรัับการให้้บริิการทางการเงิินแก่่
ลููกค้้าธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่่�ต้้องการสิินเชื่่�อเพื่่�อลงทุุนหรืือดำำ�เนิินกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับโครงการขนาดใหญ่่
นอกจากนี้้� ด้้วยจำำ�นวนสาขาในต่่างจัังหวััดซึ่่�งมีีมากถึึงสองในสามของจำำ�นวนสาขาทั้้�งสิ้้�นของธนาคาร
จะเป็็นประโยชน์์ในการให้้บริิการทางการเงิินแก่่ ลููกค้้าที่่� ได้้รัับโอกาสทางธุุรกิิ จจากการขยายตัั วของ
ความเป็็นเมืือง

ฐานะทางการเงิินที่่�มีีเสถีียรภาพและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ธนาคารมีีฐานะทางการเงิินที่่มีี
� เสถีียรภาพและมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่มั่่
� น
� คง แม้้จะมีีสถานการณ์์ภายนอกที่่�
ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยหลายครั้้�ง เช่่น วิิกฤตการณ์์ทางการเงิินของโลก สถานการณ์์ความไม่่สงบทางการเมืืองใน
ประเทศ ปััญหาอุุทกภััยในปีี 2554 รวมถึึงการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจและการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ในปััจจุุบััน

ธนาคารได้้พััฒนาเครืือข่่ายการให้้บริิการทางการเงิินในต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภููมิิภาค
อาเซีียน รวมทั้้�งประเทศอื่่น
� ๆ ในทวีีปเอเชีีย ปััจจุุบัันธนาคารมีีเครืือข่่ายสาขาในต่่างประเทศที่่�ใหญ่่ที่่�สุุ ด
กว่่า 300 แห่่ง ครอบคลุุม 14 เขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญทั่่�วโลก เพื่่อ
� สนัับสนุุนการขยายกิิจการของลููกค้้า
ธุุรกิิจสู่่�ภููมิิภาคและตลาดโลก ในขณะที่่ลูู
� กค้้าธุุรกิิจสััญชาติิไทยขยายการลงทุุนไปในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
บริิษััทต่่างชาติิมีีการลงทุุนทั้้�งในประเทศไทยและในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่ม
� ขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน
ดัังนั้้�น เครืือข่่ายธุุรกิิจในต่่างประเทศจึึงนัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อความสามารถทางการแข่่งขัันของ
ธนาคาร โดยจะช่่วยให้้ธนาคารสามารถเข้้าใจสภาวะตลาดในท้้องถิ่่�นและเข้้าถึึงความต้้องการของลููกค้้า

ความสามารถในการรัักษาอััตราการเติิบโตของกำำ�ไรสุุทธิิสะท้้อนถึึงการมีีแหล่่งรายได้้ที่่�มีีความมั่่�นคง
หลากหลาย การเพิ่่ม
� สััดส่่วนรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ย อัันประกอบด้้วยรายได้้จากค่่าธรรมเนีียม และรายได้้
อื่่น
� ช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย ธนาคารเชื่่อ
� มั่่�นว่่านโยบายการขยายสิิน
เชื่่อ
� ด้้วยความรอบคอบและการกระจายสิินเชื่่อ
� ตามลัักษณะของธุุรกิิจ ตลอดจนความมุ่่ง� มั่่�นในการรัักษา
ระดัับการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สงสััยจะสููญที่่เ� หมาะสม ช่่วยให้้ธนาคารสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน แม้้ต้้องเผชิิญ
กัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ผั
� น
ั ผวนได้้ดีี อัันจะส่่งผลให้้ธนาคารสามารถสร้้างผลกำำ�ไรได้้อย่่างยั่่�งยืืนท่่ามกลาง
ความท้้าทายต่่าง ๆ
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นอกจากนี้้� ธนาคารมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่� รอบคอบ
ดัั ง จะเห็็น ได้้จากนโยบายในการอนุุมัั ติิ สิิ น เชื่่�อ ที่่� เ ข้้มงวด ตั้้� ง แต่่
กระบวนการพิิจารณาและการอนุุมััติิ การถืือปฏิิบััติิตามนโยบาย
ความระมััดระวัังดููแลให้้มีีการตั้้�งค่่าเผื่่อ
� หนี้้�สงสััยจะสููญอย่่างเพีียงพอ
ซึ่่�งทำำ�ให้้ธนาคารสามารถรองรัับผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์ต่่าง ๆ
เพื่่อ
� ให้้ธนาคารบรรลุุเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในระยะยาว (ราย
ละเอีียดปรากฏตามข้้อ 2 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)
ในด้้านเงิินกองทุุน ธนาคารกรุุงเทพมีีนโยบายการดำำ�รงเงิินกองทุุน
ในระดัับที่่�เพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์และการขยายตััวทาง
ธุุรกิิจภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารยอมรัับได้้ และเป็็นไปตาม
หลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคารแห่่ง ประเทศไทย ความแข็็ ง แกร่่ง ของ
เงิินกองทุุนของธนาคารจะช่่วยให้้ธนาคารสามารถผ่่านพ้้นความ
ผัั นผวนตามวงจรธุุรกิิ จที่่� เปลี่่� ยนแปลงได้้ และช่่วยให้้ธนาคารมีี
ความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน โดยส่่งผลให้้ธนาคารสามารถสร้้าง
ประโยชน์์จากโอกาสทางธุุรกิิจที่่�จะเกิิดขึ้้�น อีีกทั้้�งมีีความยืืดหยุ่่�นใน
การจััดการกัับความต้้องการด้้านเงิินกองทุุน และสภาพคล่่องใน
สภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้เป็็นอย่่างดีี ธนาคารเชื่่อ
� ว่่าการใช้้
นโยบายการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องอย่่างระมััดระวััง จะ
เอื้้�อต่่อการทำำ�ธุุรกิิจของธนาคารในระยะยาว
ฐานบััญชีีเงิินฝากในประเทศที่่�กว้้างขวาง
จากการที่่�ธนาคารมีีเครืือข่่ายสาขากว้้างขวางและครอบคลุุม และมีี
ความสััมพัันธ์์อัน
ั แน่่นแฟ้้นกัับภาคธุุรกิิจและลููกค้้าบุุคคล ตลอดจน
ชื่่อ
� เสีียงอัันยาวนานของธนาคาร ทำำ�ให้้ธนาคารกรุุงเทพเป็็นหนึ่่�ง
ในธนาคารพาณิิชย์ที่
์ ่�มีีฐานลููกค้้าเงิินฝากที่่�แข็็งแกร่่งและใหญ่่ที่่�สุุด
ในประเทศไทย โดยเงิินฝากส่่วนใหญ่่ ของธนาคารมาจากลููกค้้า
บุุคคล ซึ่่�งถืือเป็็นแหล่่งเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญของธนาคารที่่�จะสนัับสนุุน
การเติิบโตในอนาคต

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ช่่องทางการให้้บริิการ
ธนาคารกรุุงเทพเป็็ น หนึ่่� ง ในธนาคารที่่� มีีช่่อ งทางการให้้บริิก าร
ครอบคลุุมกว้้างขวางที่่�สุุดในประเทศไทย เมื่่อ
� พิิจารณาจากจำำ�นวน
สาขาและจุุดให้้บริิการธนาคารอััตโนมััติิ ช่่องทางการให้้บริิการอื่่น
� ๆ
ของธนาคารประกอบด้้วย บริิการธนาคารทางโทรศััพท์มืื
์ อถืือ (โมบาย
แบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพ) ธนาคารทางอิินเทอร์์เน็็ต (บััวหลวง
ไอแบงก์์กิ้้�ง) เอทีีเอ็็ม เครื่่อ
� งรัับฝากเงิิน และธนาคารทางโทรศััพท์์
(บััวหลวงโฟน) นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงสำำ�นัก
ั ธุุรกิิจ และสำำ�นัก
ั ธุุรกิิจย่่อย
ซึ่่ง� ให้้บริิการลููกค้้าธุุรกิิจโดยเฉพาะ

อััตโนมััติิ ให้้บริิการลููกค้้ากว่่า 10,000 เครื่่อ
� ง ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
ซึ่่ง� รองรัับเครืือข่่ายบััตรของธนาคารทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึง
สถาบัันการเงิินอื่่น
� ในประเทศ ให้้สามารถใช้้บริิการเบิิกถอนเงิินสด
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีแผนที่่พั
� ฒ
ั นาระบบเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ผ่า่ น
เครื่่อ
� งบััวหลวงเอทีีเอ็็มอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการเพิ่่ม
� บริิการใหม่่
และปรัับปรุุงหน้้าจอเครื่่อ
� งบััวหลวงเอทีีเอ็็ม และเครื่่อ
� งบััวหลวง
ฝากถอนอััตโนมััติิ ให้้สอดคล้้องกัับบริิการทุุกช่่องทางของธนาคาร
เช่่น โมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพ และเว็็บไซต์์ธนาคาร เพื่่อ
�
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ธนาคารให้้ทัันสมััยมากขึ้้�น

เครืือข่่ายสาขาและสำำ�นัักธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีเครืือข่่ายสาขาและสำำ�นััก
ธุุรกิิจครอบคลุุมทั่่�วประเทศ โดยมีีสาขาทั้้�งสิ้้น
� 1,059 แห่่ง แบ่่งเป็็น
287 แห่่งในกรุุงเทพมหานคร และ 772 แห่่งในต่่างจัังหวััด มีี
สำำ�นัักธุุรกิิจรวม 117 แห่่ง และมีีสำำ�นัักธุุรกิิจย่่อยรวม 126 แห่่ง

การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีขัับเคลื่่�อนให้้โลกก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทั
ิ ัล
มากขึ้้� น ทำำ� ให้้บริิก ารทางการเงิิน ดิิ จิิทัั ล มีีบทบาทสำำ�คัั ญ ในชีีวิิต
ประจำำ�วัน
ั เห็็นได้้จากจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการและปริิมาณธุุรกรรมผ่่าน
โมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ เติิบโตเพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในปีี 2564 มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการโมบายแบงก์์กิ้้�ง 11 ล้้านราย
และมีีปริิมาณธุุรกรรมทางการเงิิน เพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 70

เครืือข่่ายในต่่างประเทศ
ปัั จ จุุบัั น ธนาคารมีีเครืือข่่ า ยในต่่ า งประเทศกว่่ า 300 สาขา
ครอบคลุุม 14 เขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญทั่่�วโลก ประกอบด้้วย กััมพููชา
จีีน ฮ่่องกง อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น ลาว มาเลเซีีย เมีียนมา ฟิิ ลิิปปิินส์์
สิิงคโปร์์ ไต้้หวััน สหราชอาณาจัักร สหรััฐอเมริิกา และเวีียดนาม จึึง
นัับได้้ว่่าธนาคารมีีเครืือข่่ายในต่่างประเทศครอบคลุุมมากที่่�สุุ ดใน
กลุ่่�มธนาคารพาณิิชย์ไ์ ทย (รายละเอีียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7)
จุุดแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ลููกค้้าสามารถแลกเปลี่่ย
� นเงิินตราต่่างประเทศได้้ที่่ส
� าขาของธนาคาร
ทุุกแห่่ง นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีจุุดแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
(Exchange Booth) จำำ�นวน 43 แห่่งกระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ
บริิการด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์และช่่องทางดิิจิทั
ิ ัล
ธนาคารมีีเครื่่อ
� งบััวหลวงเอทีีเอ็็ม และเครื่่อ
� งบััวหลวงฝากถอน
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ธนาคารได้้พััฒนาบริิการโมบายแบงก์์ กิ้้� ง จากธนาคารกรุุงเทพ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการปรัับดีีไซน์์และเพิ่่ม
� ฟีี เจอร์์การใช้้งาน
ใหม่่ ๆ ให้้มีีความทัันสมััยและใช้้งานได้้ง่่ายมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อรองรัับ
พฤติิกรรมการใช้้งาน เข้้าใจผู้้�ใช้้งานมากขึ้้�น เติิมเต็็มความต้้องการ
และประสบการณ์์ ที่่� ดีี ของผู้้� ใ ช้้งาน และรองรัับ การทำำ�ธุุ รกรรม
ทางการเงิินต่่าง ๆ ได้้อย่่างครบถ้้วน
ในปีี 2564 ธนาคารได้้เพิ่่�มบริิการและฟีี เจอร์์ใหม่่ ๆ บนบริิการ
โมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ เพื่่อ
� ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ด้้านการลงทุุนและธุุรกรรมทางการเงิิน อาทิิเช่่น
• บริิการเปิิดบััญชีีออนไลน์์ด้้วยตััวเองสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ
ของธนาคาร เพื่่อ
� อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้า ตััวอย่่างเช่่น
- เปิิ ด บัั ญชีีกองทุุนรวม ช่่ว ยให้้ลููกค้้าสามารถเปิิ ด บัั ญชีี
กองทุุนรวมได้้อย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งกองทุุนเปิิดทั่่�วไปและกองทุุน
38

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

-

-

-

•

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ลดหย่่อนภาษีีของบริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม
บััวหลวง จำำ�กััด (บลจ.บััวหลวง) และบริิษััทหลัั กทรััพย์์
จััดการกองทุุน บางกอกแคปปิิตอล จำำ�กััด (บลจ.บางกอก
แคปปิิ ต อล) รวมถึึงสามารถซื้้�อ กองทุุนครั้้�ง แรก และ
กองทุุนที่่� เ สนอขายในช่่ ว งการเสนอขายหุ้้� น ใหม่่ แ ก่่
ประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public Offering:
IPO) โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องไปที่่�สาขา
เปิิ ด บัั ญชีีซื้้� อ ขายหลัั ก ทรััพย์์ บัั ว หลวง เพื่่� อ ตอบโจทย์์
พฤติิ ก รรมผู้้� ล งทุุนยุุคใหม่่ ที่่� นิิ ย มทำำ�ธุุ รกรรมต่่ า ง ๆ
ด้้วยตััวเอง
เปิิดบััญชีีเงิินฝาก e-Savings ได้้ด้้วยตัั วเอง สำำ�หรัับ
ลููกค้้าใหม่่ที่ยั
่� งั ไม่่เคยมีีบััญชีีเงิินฝากของธนาคารกรุุงเทพ
มาก่่อนสามารถดาวน์์โหลดโมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคาร
กรุุงเทพ และเปิิดบััญชีีเงิินฝากสะสมทรััพย์์ e-Savings
โดยไม่่มีีกำำ�หนดยอดเงิินฝากขั้้�นต่ำำ� และยัังสามารถสมััคร
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ได้้ โดยสามารถยืืนยัันตัั วตนด้้วย
บััตรประชาชนที่่จุุ� ดบริิการ Be My ID ของธนาคารทุุกสาขา
หรืือร้้านเคอรี่่� เอ็็ก ซ์์เ พรสทั่่� ว ประเทศ หรืือร้้านเซเว่่น
อีีเลฟเว่่น ทั่่�วประเทศ
เปิิดบััญชีีเงิินฝากเงิินตราต่่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit: FCD) และโอนเงิินระหว่่างบััญชีีสกุุลเงิินบาท
และบััญชีี FCD ของตนเองได้้มากถึึง 14 สกุุลเงิิน

เป็็นช่่องทางลงทะเบีียนออนไลน์์ การเข้้าร่่วมมาตรการช่่วยเหลืือ
ลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระ
ลููกค้้าสิินเชื่่อ
� อุุปโภคบริิโภค และบััตรเครดิิต และสิินเชื่่อ
� ธุุรกิิจ
เอสเอ็็มอีี

• บริิก ารธุุรกรรมโอนเงิิน ไปต่่ า งประเทศได้้อย่่ า งสะดวก และ
ปลอดภััยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เช่่น
- บริิการโอนเงิินต่่ างประเทศ ช่่วยให้้ลููกค้้าโอนผ่่านระบบ
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SWIFT ที่่�เลืือกโอนได้้มากถึึง 17 สกุุลเงิิน ครอบคลุุม
124 ประเทศทั่่�วโลก ในอััตราค่่าธรรมเนีียมถููกกว่่าการ
ใช้้บริิการที่่�สาขา อีีกทั้้�งยัังทำำ�รายการได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้อง
สมััครบริิการหรืือยื่่�นเอกสารประกอบ
บริิก ารโอนเงิิน ระหว่่า งประเทศไทย และสิิ ง คโปร์์ผ่่ า น
เครืือข่่าย PromptPay-PayNow ซึ่่ง� เป็็นความร่่วมมืือ
ระหว่่างธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) กัับธนาคารกลาง
ประเทศสิิงคโปร์์ โดยผู้้�โอนเงิินใช้้บริิการโมบายแบงก์์กิ้้�ง
จากธนาคารกรุุงเทพ โอนเงิินไปยัังผู้้�รับ
ั เงิินที่่�ได้้มีีการลง
ทะเบีียน PayNow ด้้วย หมายเลขโทรศััพท์์มืือถืือ โดยจะ
ได้้รัับเงิินเต็็มจำำ�นวน เป็็นสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นแบบเรีียลไทม์์
QR Payment ที่่� ร้้ านค้้าในต่่ า งประเทศในประเทศ
เวีียดนาม และอิินโดนีีเซีีย ภายใต้้โครงการของ ธปท. และ
QR Payment ที่่�ร้้านค้้า UnionPay ในต่่างประเทศ

• เพิ่่�มความสามารถในการทำำ�รายการธุุรกรรมทางการเงิินแบบ
ออนไลน์์ ให้้สะดวก รวดเร็็วมากขึ้้�น เช่่น
- บริิการถอนเงิินไม่่ใช้้บััตรผ่่านตััวแทนธนาคาร (Banking
Agent) ที่่� ไ ด้้รัั บ สิิ ท ธิ์์� แ ต่่ ง ตั้้� ง จากธนาคารคืือ เซเว่่น
อีีเลฟเว่่น โลตัั ส แฟมิิ ลี่่� ม าร์์ท และไปรษณีีย์์ ไ ทย เพื่่� อ
อำำ� นวยความสะดวกให้้กัั บ ลููกค้้าที่่� ไ ม่่ ส ะดวกจะเดิิ น ทาง
มายัังสาขาธนาคาร
- บริิการเตืือนเพื่่�อจ่่ายบิิล ช่่วยให้้ไม่่พลาดทำำ�รายการชำำ�ระ
บิิลต่่าง ๆ โดยลููกค้้ายัังสามารถปรัับปรุุงบัันทึึกช่่วยจำำ� ให้้
สามารถแยกหมวดหมู่่�ค่่าใช้้จ่่ายพร้้อมใส่่สติิกเกอร์์ อีีโมจิิ
และอัักขระพิิเศษได้้
• การขยายช่่องทางการลงทุุนออนไลน์์ที่่�สะดวก และปลอดภััย
เพื่่อ
� ผู้้�ลงทุุนยุุคดิิจิทั
ิ ัลให้้สามารถลงทุุนได้้ ทุุกที่่�ทุุกเวลา เช่่น
- บริิก ารด้้านพััน ธบัั ต รออมทรััพย์์ แ บบไร้้ใบตราสารและ
บริิการแสดงรายละเอีียดการลงทุุนบััญชีีพัน
ั ธบััตร ช่่วยให้้

-

-

ลููกค้้าจองซื้้�อพัันธบััตรรุ่่น
� ใหม่่ได้้ด้้วยตนเอง และเรีียกดูู
ข้้อมููลพัันธบััตรรุ่่น
� ที่่�ถืือครอง และประวััติก
ิ ารทำำ�รายการได้้
โดยไม่่ต้้องเดิินทางไปปรัับสมุุดพัันธบััตรที่่�สาขา
บริิการซื้้�อหรืือสัับเปลี่่�ยนกองทุุนที่่�ซื้้อ
� ครั้้�งแรก ทั้้�งกองทุุน
บลจ.บัั ว หลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิิ ต อล รวมทั้้� ง
กองทุุนที่่�เปิิดขายในช่่วง IPO ทุุกกองทุุนที่่�เปิิดขายผ่่าน
ทางธนาคาร
บริิการสัับเปลี่่ย
� น (Switch) กองทุุน จากกองทุุนเดิิมไปยััง
กองทุุนใหม่่ที่่�ลููกค้้าไม่่เคยซื้้�อ
บริิการการลงทุุนกองทุุนแบบถัั วเฉลี่่� ย (Dollar Cost
Average: DCA)
บริิการขอหนัังสืือรัับรองการซื้้�อหน่่วยลงทุุนลดหย่่อนภาษีี
เพื่่อ
� อำำ�นวยความสะดวกให้้ลููกค้้า
บริิก ารสรุุปยอดซื้้� อ กองทุุนลดหย่่ อ นภาษีีรายปีี เพื่่� อ
อำำ� นวยความสะดวกให้้กัั บ ลููกค้้าในการบริิห ารจััด การ
วางแผนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา

• บริิการยืืนยัันตััวตนด้้วยโมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ
เพื่่� อ สมัั ค รใช้้บริิ ก าร BeMerchant NextGen ซึ่่� ง เป็็ น
แอปพลิิ เ คชัั น บนโทรศัั พท์์ มืื อถืือสำำ� หรัั บ ร้้านค้้าเพื่่� อ ใช้้รัั บ
ชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Payment แบบครบวงจร โดยลููกค้้าสามารถ
ใช้้โมบายแบงก์์ กิ้้� ง จากธนาคารกรุุงเทพ เพื่่�อ ยืืนยััน ตัั วตน
ในการสมััครใช้้บริิการ BeMerchant NextGen ได้้ โดยการ
เชื่่�อ มต่่ อ ระหว่่า งแอปพลิิ เ คชััน และลููกค้้ายืืนยัั น ตัั ว ตนด้้วย
รหััสผ่่าน (Mobile PIN) เข้้าสู่่�ระบบ
• บริิการสมััครบริิการหัักบััญชีีอัต
ั โนมััติิ (Direct Debit) เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าในการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ
ต่่าง ๆ ผ่่านการหัักบััญชีีเงิินฝากที่่�มีีอยู่่�กัับธนาคารโดยอััตโนมััติิ
เช่่น การชำำ�ระค่่ าสาธารณููปโภค ค่่ าบััตรเครดิิ ต ค่่ าโทรศััพท์์
มืือถืือ ค่่ า ประกัั น ฯลฯ โดยสามารถเลืือกสมััค รได้้ทั้้� งบััญชีี
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ออมทรััพย์์ บััญชีีกระแสรายวััน และ บััญชีีเงิินฝากเงิินตรา
ต่่ างประเทศ FCD (สำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการที่่� รับ
ั บััญชีี FCD เช่่น
ฮั่่�วเซ่่งเฮง)
• บริิการสมััครบััตรเดบิิตบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวย
ความสะดวกให้้ลููกค้้าในสมััครผลิิ ตภัั ณฑ์์ ได้้ด้้วยตนเอง โดย
ไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�สาขาของธนาคาร และสามารถเพิ่่ม
� หรืือลด
วงเงิินต่่อวัันเพื่่อ
� ชำำ�ระค่่าสิินค้้าได้้ด้้วยตนเอง
•

การขยายช่่องทางออนไลน์์ในการให้้บริิการซื้้�อประกัันภััยเดิินทาง
ทราเวลเฟิิ สต์์ (Travel 1 st) สำำ� หรัับ ลููกค้้าทั่่� ว ไปที่่� เ ดิิ น ทาง
ไปต่่ างประเทศ และสำำ�หรัับนัั กเรีียน/นัั กศึึกษาที่่� ศึึกษาต่่ อใน
ต่่างประเทศ พร้้อมรัับเอกสารกรมธรรม์์ผ่่านทางอีีเมลหลัังทำำ�
รายการเสร็็จเรีียบร้้อย

นอกเหนืือจากการพััฒ นาขีีดความสามารถด้้านการใช้้งานของ
โมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญ
ในการสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีในการใช้้งานให้้สะดวก และปลอดภััย
ยิ่่�งขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น
• สามารถดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชัันและเปิิดใช้้งานอีีกครั้้�ง (Reactivate) ได้้ทัันทีีเมื่่อ
� เปลี่่ย
� นมืือถืือเครื่่อ
� งใหม่่ โดยใช้้เลขบััญชีี
หรืือหมายเลขบััตรเดบิิต พร้้อมยืืนยัันตััวตนด้้วยใบหน้้าผ่่าน
แอปพลิิเคชัันได้้ทัันทีี โดยไม่่ต้้องไปสาขาหรืือทำำ�รายการผ่่าน
ตู้้�เอทีีเอ็็ม
• เพิ่่�มช่่องทางแจ้้งเตืือนการใช้้จ่่ายผ่่านบััตรเดบิิต/บััตรเครดิิต
กัั บทุุกการใช้้จ่่ายผ่่ านบััตรธนาคารกรุุงเทพ ทั้้� งการใช้้จ่่ายที่่�
ร้้านค้้า และการใช้้จ่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ผ่่านโมบายแบงก์์กิ้้ง�
จากธนาคารกรุุงเทพ โดยไม่่เสีียค่่าบริิการ เพื่่อ
� เพิ่่ม
� ระดัับความ
ปลอดภััยและอุ่่น
� ใจมากยิ่่�งขึ้้�นให้้กัับผู้้�ใช้้งาน
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

• ปรัับปรุุงขั้้�นตอนการเปิิดบััญชีีเงิินฝาก e-Savings ให้้สะดวก
และใช้้งานง่่ายขึ้้�น
• บริิการ e-Passbook สำำ�หรัับบััญชีีเงิินฝาก e-Savings ของ
ลููกค้้าบนโมบายแบงก์์กิ้้�ง จากธนาคารกรุุงเทพ สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�
ต้้องการใช้้หน้้าสมุุดบััญชีีเงิินฝาก เพื่่อ
� สมััครบริิการต่่าง ๆ เช่่น
บริิการลงทุุนหลัักทรััพย์์ การสมััครผลิิตภััณฑ์์บัต
ั รเครดิิต หรืือ
การสมััครบริิการเก็็บเงิินปลายทางของบริิษััทขนส่่ง (Cash on
Delivery: COD)
• บริิก ารนำำ�ส่่ ง ข้้อมููลการกู้้� ยืื มเงิิน เพื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ให้้แก่่ ก รม
สรรพากร เพิ่่ม
� ความสะดวกในการขอลดหย่่อนภาษีี โดยเป็็นบริิการ
ที่่�ธนาคารร่่วมมืือกัับกรมสรรพากรในการอำำ�นวยความสะดวก
ให้้กัั บ ลููกค้้าสิิ น เชื่่�อ เพื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ที่่� ไ ด้้รัับ สิิ ท ธิิต ามเงื่่�อ นไข
สามารถให้้ความยิินยอมในการส่่งข้้อมููล ที่่มีี
� อยู่่�กัับธนาคารผ่่าน
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อใช้้ในการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้แก่่
กรมสรรพากร แทนการส่่งเอกสารในรููปแบบปััจจุุบััน
• ระบบบริิหารความสััมพัันธ์์ของลููกค้้า (CRM) ช่่วยให้้ธนาคาร
สามารถนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์/บริิการที่่เ� หมาะสมกัับความต้้องการ
ของลููกค้้าให้้มีีประสิิ ท ธิิภ าพมากยิ่่� ง ขึ้้� น และให้้เหมาะสมกัั บ
รููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�แตกต่่างกัันของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
• ปรัับปรุุงประสบการณ์์การใช้้งานของลููกค้้าแต่่ละราย โดยมอบ
สิิทธิิพิเิ ศษที่่�ตรงกัับความต้้องการ คััดสรรข้้อมููลให้้ลููกค้้า เพื่่อ
�
ให้้เข้้าถึึงเนื้้�อหา ที่่�เป็็นที่่�นิิยมได้้สะดวกและรวดเร็็วมากขึ้้�น ผ่่าน
เมนููไลฟ์์สไตล์์ สิิทธิิพิเิ ศษ
• ใช้้สื่่� อออนไลน์์ และสื่่� อดิิ จิิทััล เป็็นช่่องทางในการสื่่� อสารกัั บ
ลููกค้้า เพื่่อ
� ให้้เข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น นัักเรีียน นัักศึึกษา

กลุ่่�มวััยทำำ�งาน และกลุ่่�มครอบครััว เป็็นต้้น เพื่่อ
� ประชาสััมพัันธ์์
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ จััดกิิจกรรมทางการตลาด มอบสิิทธิิพิเิ ศษ
ต่่าง ๆ เพื่่อ
� กระตุ้้�นการสมััครใช้้บริิการ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
ใช้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้านบริิการบััวหลวง ไอแบงก์์กิ้้ง� แม้้ว่่าการใช้้งานจะมีีแนวโน้้มลดลง
แต่่ธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คัญกั
ั บ
ั การดููแลลููกค้้าให้้สามารถใช้้งาน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ
� ให้้ลููกค้้ามีีทางเลืือกในการ
เข้้าถึึงบริิการของธนาคารได้้อย่่างคล่่องตััว
ธนาคารนำำ�เสนอแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่ส
่� ะดวกและเชื่่อ
� ถืือได้้สำำ�หรัับ
ลููกค้้าธุุรกิิจในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ลููกค้้ารายใหญ่่ รายกลาง และรายปลีีก
สามารถใช้้บริิการการจััดการเงิินสดและแพลตฟอร์์มออนไลน์์สำ�ำ หรัับ
การค้้าระหว่่างประเทศ เพื่่�อตรวจสอบและจััดการบััญชีี ขอสิินเชื่่อ
�
ชำำ�ระเงิินข้้ามพรมแดน และใช้้บริิการของธนาคารเพื่่�อการนำำ�เข้้า
และส่่งออก
สำำ�หรัับการให้้บริิการทางเว็็บไซต์์ www.bangkokbank.com
ธนาคารยัังคงมุ่่�งเน้้นให้้เว็็บไซต์์เป็็นช่่องทางดิิจิทั
ิ ัลที่่�ช่่วยอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ลููกค้้าในการใช้้งานออนไลน์์ด้้านต่่าง ๆ นอกเหนืือ
จากการให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของธนาคาร โดยพััฒนาเว็็บไซต์์
อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่อ
� ให้้พร้้อมรองรัับการเชื่่อ
� มโยงกัับโมบายแบงก์์กิ้้ง�
จากธนาคารกรุุงเทพ และดิิจิทั
ิ ัลแพลตฟอร์์มอื่่น
� ๆ เช่่น การพััฒนา
ระบบลงทะเบีียนมาตรการช่่วยเหลืือด้้านสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ลููกค้้ารายย่่อย
และลููกค้้าธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด-19 การพััฒนา
ต่่ อยอดเพื่่�อนำำ�เสนอผลิิ ตภัั ณฑ์์ และบริิการที่่� สอดคล้้องกัั บแผน
คำำ�นวณเครื่่อ
� งมืือวางแผนการเงิิน (Financial Calculator) การ
ปรัับปรุุงหน้้าเว็็บไซต์์ โปรโมชัันบััตรเครดิิ ตเพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถ
ค้้นหาโปรโมชัันแยกตามหมวดหมู่่�ได้้ง่่ายและสะดวกยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึง
การพััฒนาฟีี เจอร์์ใหม่่ เพื่่�อแจ้้งเตืือนข้้อความ แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์
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และบริิการ โปรโมชััน ข้้อมููลข่่าวสารที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ที่่ส
� ร้้างความน่่าสนใจให้้
ลููกค้้าคลิิกอ่่านต่่อ หรืือสมััครบริิการ นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีแผนที่่�
จะพััฒนา Web Chat (Chatbot) เพื่่อ
� ให้้บริิการตอบคำำ�ถามและให้้
ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ลููกค้้าขณะใช้้งานเว็็บไซต์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 จำำ�นวนผู้้�เข้้าชมเว็็บไซต์์ (Page Visit) เพิ่่ม
� ขึ้้�นประมาณ
556,000 ราย หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 17 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้พััฒนาการให้้บริิการทางโทรศััพท์์ (Contact
Center) อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่อ
� เพิ่่ม
� ทางเลืือกและอำำ�นวยความสะดวก
ในการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินให้้แก่่ลููกค้้า โดยลููกค้้าสามารถเลืือก
ทำำ�ธุุรกรรม ผ่่านระบบโทรศััพท์์อัต
ั โนมััติิ หรืือติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ได้้
เช่่น บริิการสอบถามรายการเคลื่่�อนไหวบััญชีี และสอบถามยอด
คงเหลืือบััญชีีเงิินฝากประจำำ� และสิินมััธยะทรััพย์ท
์ วีี โอนเงิินระหว่่าง
บััญชีีของตนเอง สอบถามเงิินโอนช่่วยเหลืือโครงการเยีียวยาจาก
รััฐบาล ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการชำำ�ระภาษีี เติิมเงิินโทรศััพท์เ์ คลื่่อ
� นที่่�
สั่่�งซื้้�อสมุุดเช็็ค ซื้้�อขายกองทุุนเปิิด รวมถึึง อายััดบััตรเอทีีเอ็็มและ
บััตรเครดิิต แจ้้งสมุุดเงิินฝากหาย เปลี่่�ยนแปลงวงเงิินถอนเงิิน
จากเครื่่อ
� งเอทีีเอ็็ม และการสมััครใช้้บริิการ SMS Account Alert
เป็็นต้้น และยัังได้้เพิ่่�มวิิธีีการในการพิิสูู จน์์ตััวตนในการใช้้บริิการ
โดยสามารถใช้้หมายเลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน และ Telephone
PIN (TPIN) สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ไม่่มีีบััตรเดบิิต เพื่่อ
� ให้้ลููกค้้าใช้้บริิการ
ได้้สะดวกและรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้�น ในปีี 2654 ธนาคารได้้เพิ่่ม
� บริิการทาง
ด้้านการเงิินต่่าง ๆ ผ่่านโมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพ ให้้มาก
ยิ่่ง� ขึ้้�น พร้้อมทั้้�งจััดเตรีียมพนัักงานศููนย์์บริิการทางโทรศััพท์์เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกและให้้ข้้อมููลในการใช้้บริิการช่่องทางดิิ จิิทััล
เพิ่่�มเติิมสอดคล้้องกัับการเพิ่่�มขึ้้� นของปริิมาณลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ
โมบายแบงก์์ กิ้้� ง จากธนาคารกรุุงเทพ และการติิ ด ต่่ อ ผ่่ า นทาง
ช่่องทาง email, Social Media เช่่น Facebook Pantip App
Review เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ธนาคารได้้จััดทีีมพนัักงานที่่�มีีความ
เชี่่ย
� วชาญพิิเศษในการให้้บริิการกัับลููกค้้ากลุ่่�มบััวหลวงเอ็็กซ์์คลููซีีฟ
โดยเฉพาะ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

บริิการด้้านตััวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการให้้บริิการ
ฝากเงิิน ถอนเงิิน และยืืนยัันตััวตน เพื่่อ
� เปิิดบััญชีี ในปีี 2564 ธนาคาร
ได้้แต่่งตั้้�งตััวแทน 3 ราย ได้้แก่่ บริิษััท เอก-ชััย ดีีสทริิบิวิ ชั่่�น ซิิสเทม
จำำ�กัด
ั บริิษัท
ั เคาน์์เตอร์์เซอร์์วิส
ิ จำำ�กัด
ั และบริิษัท
ั ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กัด
ั
ให้้บริิการครอบคลุุม 16,245 แห่่งทั่่�วประเทศ โดยใช้้เกณฑ์์การ
คััดเลืือกตััวแทนตามประกาศของ ธปท. ทั้้�งนี้้�มุ่่ง� เน้้นตััวแทนที่่�มีีจุุด
ให้้บริิการกระจายครอบคลุุมทั่่�วประเทศ มีีช่่วงเวลาในการให้้บริิการ
หลากหลาย ตััวแทนบางรายสามารถให้้บริิการได้้ทุุกวััน ตลอด 24
ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการได้้อย่่างสะดวกมากขึ้้� น
ส่่งผลให้้ช่่องทางตััวแทนธนาคารมีีอััตราการเติิบโตค่่อนข้้างสููง
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2565 ธนาคารมีีแผนขยายบริิการฝากเงิิน ถอนเงิิน
และยืืนยัันตััวตน ไปยัังผู้้�ให้้บริิการตู้้�เติิมเงิิน (Kiosk) และตััวแทน
รายอื่่น
� ๆ เพิ่่ม
� เติิม โดยจะสามารถให้้บริิการลููกค้้าธนาคารได้้มากกว่่า
230,000 แห่่งทั่่�วประเทศ โดยมุ่่ง� เน้้นให้้บริิการนัักเรีียน นัักศึึกษา
แม่่บ้้าน ผู้้�ใช้้แรงงาน พนัักงานบริิษััทที่่�มีีรายได้้น้้อยถึึงปานกลาง
อาศััยอยู่่�ในแหล่่งชุุมชน หมู่่�บ้้าน และตำำ�บลในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด และ
พ่่อค้้า แม่่ค้้า ตามตลาดนััด ตลาดสด รวมถึึงลููกค้้าที่่�มาซื้้�อสิินค้้า
อุุปโภค บริิโภค
บริิการบััตรเครดิิต
ธนาคารกรุุงเทพได้้เริ่่�ม ให้้บริิก ารรัับ ชำำ� ระเงิิน ดัั ว ยบัั ต รเครดิิ ต
(Credit Card Acquiring) ตั้้�งแต่่ปีี 2532 แก่่ร้้านค้้าที่่�ต้้องการ
เพิ่่ม
� ช่่องทางการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยบััตร ปััจจุุบัันธนาคารเป็็นหนึ่่�งใน
ธนาคารที่่�ใหญ่่ที่่�สุุ ดในฐานะธนาคารผู้้�รับ
ั บััตร ธนาคารได้้กำำ�หนด
เป้้าหมายที่่�ชััดเจนในการเป็็น One Stop Service เพื่่�อช่่วยให้้
ร้้านค้้าต่่าง ๆ ได้้เพิ่่ม
� ปริิมาณธุุรกิิจจากการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยบััตรเครดิิต
นอกเหนืือจากการรัับชำำ�ระด้้วยเงิินสด
การดำำ�เนิิ นการเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย “One Stop Service”
ธนาคารได้้มุ่่ง� เน้้นการขยายความสามารถในการรัับบััตรเครดิิตและ

บััตรเดบิิตทุุกประเภท อาทิิ Visa, MasterCard, JCB, UnionPay,
Diners Club, Discover, TPN, PromptCard, WeChat Pay,
Alipay, Rabbit Card, Rabbit Line Pay และ American
Express ซึ่่ง� 3 รายการสุุดท้้ายนี้้�เป็็นเอกสิิทธิ์์เ� ฉพาะของธนาคาร
กรุุงเทพ ทั้้� ง นี้้� ธ นาคารยัั ง คงเดิิ น หน้้าเพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพการให้้
บริิการให้้ครอบคลุุมบััตรและการชำำ�ระเงิินรููปแบบใหม่่อยู่่�เสมอ
นอกเหนืือจากการรัั บ ชำำ� ระเงิิ น ด้้วยบัั ต รผ่่ า นเครื่่� อ งรัั บ บัั ต ร
(Electronic Data Capture : EDC) ธนาคารยัังมุ่่�งมั่่�นในการ
ขยายช่่อ งทางการชำำ� ระเงิิน ไปยัั ง การชำำ� ระเงิิน ออนไลน์์ การตั้้� ง
รายการชำำ�ระเงิิน และอื่่น
� ๆ โดยการให้้บริิการผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
เพิ่่ม
� เติิม เช่่น บริิการร้้านค้้ารัับบััตร (Merchant iPay) ซึ่่ง� เป็็นระบบ
การชำำ�ระเงิินออนไลน์์ที่่�เชื่่อ
� มต่่อกัับธนาคารโดยตรง และยัังร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรที่่�เชื่่อ
� ถืือได้้ เช่่น CyberSource และ Mastercard
Payment Gateway Services (MPGS) นอกจากนี้้� ธนาคาร
ยัังพััฒนาการให้้บริิการการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยบััตรผ่่านบริิการ Mail
Order Telephone Order, Recurring, mobile Point of Sale
(mPOS) และ Application Programming Interface (API)
ธนาคารได้้พัั ฒ นาบริิก าร BeMerchant NextGen ซึ่่� ง เป็็ น
แอปพลิิ เ คชััน สำำ� หรัับ รัับ ชำำ� ระสิิ น ค้้าและบริิก ารด้้วย QR Code
ภายใต้้มาตรฐาน Thai QR Code โดยรัับชำำ�ระได้้ทั้้�งพร้้อมเพย์์และ
QR Code ของบััตรเครดิิต โดยบริิการดัังกล่่าวมีีลัักษณะเช่่นเดีียวกัับ
WeChat Pay และ Alipay
ธนาคารสามารถให้้บริิการการรัับชำำ�ระเงิินแก่่ ร้้านค้้าได้้ทุุกระดัั บ
ตั้้� ง แต่่ องค์์ ก รขนาดใหญ่่ ธุุรกิิ จ เอสเอ็็ม อีี และร้้านค้้ารายย่่ อ ย
ด้้วยการนำำ�เสนอช่่องทางการรัับชำำ�ระเงิินที่่ห
� ลากหลายซึ่่ง� ครอบคลุุม
การชำำ�ระเงิินทุุกประเภทจากทั่่�วโลก และมีีการพััฒนาระบบการรัับ
ชำำ�ระเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ
� ให้้มีีบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพพร้้อมรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของธุุรกิิจในปััจจุุบัันและอนาคตได้้
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บริิการบััตรเดบิิต
ธนาคารได้้นำำ�เสนอบััตรเดบิิตบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท พร้้อมเทคโนโลยีี
Europay MasterCard Visa Chip (EMV Chip) เป็็นธนาคาร
แรกของประเทศไทยตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2552 ซึ่่ง� ได้้รัับเสีียง
ตอบรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี และในปีี 2559 ธนาคารร่่วมกัับ บริิษััท
ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด และบริิษััท ยููเนี่่�ยนเพย์์ อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล จำำ�กัด
ั เปิิดตััว “บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น ยููเนี่่ย
� นเพย์์” ที่่�
เป็็นบััตรเดบิิตเทคโนโลยีีชิิพอัจั ฉริิยะบััตรแรกของไทยบนเครืือข่่าย
ระบบการชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในประเทศ (Local Card Scheme)
ที่่เ� พิ่่ม
� ความปลอดภััยในการใช้้บััตรให้้ลููกค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีี
ชิิพ และรหััส 6 หลัักในการกด โอน จ่่ายเงิินที่่�เครื่่อ
� งเอทีีเอ็็ม และ
ยืืนยัันการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการจากร้้านค้้าทั่่�วโลก ธนาคารเป็็น
ผู้้นำ
� �ำ ในการออกบััตรเดบิิตนี้้�ตามมาตรฐานของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่�กำำ�หนดให้้บััตรเดบิิตทุุกประเภทต้้องใช้้มาตรฐานความปลอดภััย
เทคโนโลยีีมาตรฐานสากลที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และใช้้
เครืือข่่ายการรัับบััตรในประเทศ ต่่อมาในปีี 2561 ธนาคารร่่วมกัับ
บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด และบริิษััท มาสเตอร์์การ์์ด
เอเซีีย แปซิิฟิิก จำำ�กััด เปิิดตััว “บััตรเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น มาสเตอร์์
การ์์ด” เพื่่อ
� ตอบโจทย์์กลุ่่�มคนรุ่่น
� ใหม่่ให้้สามารถใช้้จ่่ายเพื่่อ
� ชำำ�ระค่่า
สิินค้้าและบริิการได้้สะดวกและง่่าย โดยไม่่ต้้องใช้้เงิินสด อีีกทั้้�งยััง
รองรัับระบบการชำำ�ระเงิินแบบ Contactless ด้้วยการแตะบััตรกัับ
เครื่่อ
� งรัับชำำ�ระเงิินที่่�รองรัับระบบนี้้�โดยไม่่ต้้องเสีียบบััตร
ธนาคารยัังคงยึึดมั่่�นที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ด้้วยนวััตกรรมทางการ
เงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลาก
หลายในยุุคดิิ จิิทััลด้้วยบริิการ บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท หลากหลาย
ประเภท เช่่น บัั ต รบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิ ท ที่่� ร่่ว มกัั บ
บริิษััท บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม จำำ�กััด ในเครืือบริิษััท ระบบ
ขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน
รููปโฉมใหม่่ที่่�ผสาน บััตรเดบิิตเข้้ากัับ “แรบบิิท” ที่่�มีีระบบตั๋๋�วร่่วม
ระหว่่าง รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส รถโดยสารประจำำ�ทางด่่ วนพิิเศษ และ
เครืือข่่ายระบบขนส่่งมวลชนอื่่น
� ๆ อีีกทั้้� งยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ซื้้�อ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สิินค้้าและบริิการจากร้้านค้้าและพัันธมิิตรมากมาย ช่่วยเพิ่่�มความ
ความสะดวกสบาย ความปลอดภััย ในการจัับจ่่ายใช้้สอยในชีีวิิต
ประจำำ�วัน
ั ให้้แก่่ลููกค้้าธนาคารได้้เป็็นอย่่างดีี รวมถึึงการออกบริิการ
บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช ที่่�ธนาคารได้้ร่่วมกัับ
คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล บััตรที่่�รวม
คุุณสมบััติิของบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท แรบบิิท เข้้ากัั บการบริิจาค
เพื่่อ
� ช่่วยเหลืือสัังคม โดยส่่วนหนึ่่�งจากรายได้้ค่่าธรรมเนีียมบััตรที่่�
ธนาคารเรีียกเก็็บได้้ และยอดการใช้้จ่่ายผ่่านบััตร ณ ร้้านค้้าต่่าง ๆ
ร้้อยละ 0.2 ของยอดการใช้้จ่่ายผ่่านบััตรเดบิิต (ไม่่รวมการใช้้จ่่าย
ด้้วยการแตะบััตรที่่เ� ครื่่อ
� งอ่่านแรบบิิท) ธนาคารจะบริิจาคให้้กัับคณะ
แพทยศาสตร์์ ศิิริริ าชพยาบาล ซึ่่ง� นอกจากความสะดวกสบายและ
ความปลอดภััยเช่่นเดีียวกัับผู้้ถืื
� อบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท
แล้้ว ผู้้ถืื
� อบััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท ทีีพีีเอ็็น แรบบิิท ศิิริริ าช ยัังได้้รัับสิิทธิิ
ประโยชน์์เพิ่่�มเติิมจากโรงพยาบาลศิิริริ าช รวมถึึงความคุ้้�มครอง
ประกัันภััยอุุบััติเิ หตุุส่่วนบุุคคล บััตรบีีเฟิิ สต์์ สมาร์์ท แรบบิิท ไลน์์ เพย์์
ที่่�ธนาคารร่่วมกัับบริิษััท แรบบิิท ไลน์์ เพย์์ จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการโมบาย
เพย์์เมนท์์ ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย เพื่่อ
� พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่ต
� อบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์การใช้้ชีีวิิตในยุุคดิิจิทั
ิ ล
ั ของคนรุ่่น
� ใหม่่ที่ชื่
่� น
่� ชอบ
ความสะดวกสบาย รวดเร็็ว และง่่ายต่่อการใช้้งาน อีีกทั้้�งยัังสามารถ
ใช้้บััตรร่่วมกัับแรบบิิท ไลน์์ เพย์์ วอลเล็็ท สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าสิินค้้า
และบริิการ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินต่่าง ๆ ผ่่านโมบาย
เพย์์เมนท์์ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งทางเลืือกการชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญในยุุคสัังคม
ไร้้เงิินสดที่่� กำำ�ลัังเกิิ ดขึ้้� นในประเทศไทย นอกจากนี้้� ผู้้�ถืื อบััตรยััง
ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์เพิ่่ม
� การใช้้จ่่าย
� เติิมจากแรบบิิท ไลน์์ เพย์์ เพื่่อ
ผ่่านแรบบิิท ไลน์์ เพย์์ วอลเล็็ท
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีีที่่�ผ่่านมา เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ลููกค้้า ธนาคารมุ่่�งเน้้นในการเพิ่่�มช่่องทางการให้้
บริิการเกี่่�ยวกัับบััตรเดบิิต โดยลููกค้้าของธนาคารสามารถสมััคร
บััตรเดบิิตทุุกประเภทได้้ผ่่านแอปพลิิ เคชั่่�นโมบายแบงก์์ กิ้้� ง จาก
ธนาคารกรุุงเทพ รวมถึึงการอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นการเตืือนการใช้้จ่่ายผ่่ านบััตรเดบิิต หรืือการเปลี่่� ยนวงเงิิน

ซื้้�อสิินค้้าต่่ อวัันผ่่ านแอปพลิิ เคชั่่�นโมบายแบงก์์ กิ้้� ง จากธนาคาร
กรุุงเทพ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืื อบััตรของธนาคารได้้ใช้้บริิการอย่่างสะดวก
สบายทุุกที่่ทุุ
� กเวลา ธนาคารยัังคงมุ่่ง� มั่่�นพััฒนา ไปสู่่�สัังคมยุุคดิิจิทั
ิ ล
ั
เพื่่อ
� ตอบสนองวิิถีีชีีวิต
ิ ในยุุคปััจจุุบัันต่่อไป
สำำ� หรัั บ ลููกค้้าธุุรกิิ จ ธนาคารได้้นำำ� เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ บัั ต รเดบิิ ต
Purchasing Card ซึ่่ง� เป็็นบััตรเดบิิตที่่ธ
� นาคารออกร่่วมกัับองค์์กร
ต่่าง ๆ ทั้้�งองค์์กรของรััฐและบริิษััทค้้าส่่งและค้้าปลีีกในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ต่่าง ๆ สำำ�หรัับใช้้ชำำ�ระค่่าสิินค้้าบริิการภายในประเทศ เช่่น บััตรเดบิิต
Purchasing Card สำำ�หรัับผู้้ซื้้
� อ
� ทองคำำ� โดยสามารถใช้้แทนเงิินสด
ในการซื้้�อทองคำำ� บััตร Tax Smart Card ที่่�ธนาคารออกร่่วมกัับ
กรมสรรพากรเพื่่อ
� ใช้้ชำำ�ระภาษีี เป็็นต้้น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ลด
การใช้้เงิินสด และเพิ่่ม
� ความสะดวกตลอดจนความปลอดภััยในการ
ชำำ�ระเงิินของลููกค้้าทั้้�งลููกค้้าธุุรกิิจและลููกค้้าบุุคคล
บริิการทางการเงิินออนไลน์์สำำ�หรับ
ั ลููกค้้าธุุรกิิจ
ธนาคารได้้พััฒนาและนำำ�เสนอบริิการทางการเงิินออนไลน์์ที่ห
่� ลากหลาย
และมีีความปลอดภััยเพื่่อ
� สนัับสนุุนลููกค้้าธุุรกิิจในประเทศ โดยลููกค้้า
ธุุรกิิจรายกลางและรายปลีีกสามารถใช้้บริิการทางการเงิินออนไลน์์
ทางอิินเทอร์์เน็็ตด้้วยบริิการ บิิซ ไอแบงก์์กิ้้�ง (BIZ iBanking)
เพื่่อ
� ตรวจสอบการเคลื่่อ
� นไหว และบริิหารบััญชีีได้้ด้้วยตนเองทุุกวััน
เช่่น การโอนเงิิน การชำำ�ระค่่ าสิินค้้าและบริิการ และการจ่่ายเงิิน
เดืือนพนัักงาน เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุนรวม และบริิการ e-Withholding TAX ผ่่านบริิการ บิิซ
ไอแบงก์์กิ้้�ง (BIZ iBanking) ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมการเงิินผ่่านบริิการ
บิิซ ไอแบงก์์กิ้้�ง (BIZ iBanking) มีีระบบมาตรฐานความปลอดภััย
ด้้วยเครื่่อ
� งโทเค็็น (Token) ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ออกรหััสลัับใหม่่ให้้
ทุุกครั้้�งเมื่่�อใช้้บริิการ
ลููกค้้าธุุรกิิ จ รายใหญ่่ ส ามารถใช้้บริิก ารทางการเงิิน ออนไลน์์ ที่่�
หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น
• บริิการคอร์์ปอเรทไอแคช (Corporate iCash) เป็็นบริิการ
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ทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ช่ว่ ยในการบริิหารกระแสเงิินสดของบริิษััท
ทั้้�งภายในและต่่างประเทศอย่่างครบวงจร อีีกทั้้�งสามารถเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพด้้วยการดำำ�เนิินการผ่่านระบบออนไลน์์ (Real Time
Processing) ของธนาคาร ทั้้�งบริิการชำำ�ระเงิิน (Payment)
บริิการเรีียกเก็็บค่่าสิินค้้าและบริิการ (Collection) บริิการเพื่่อ
�
การบริิหารสภาพคล่่อง (Liquidity Management) รวมถึึง
บริิการข้้อมููลธุุรกรรมทางการเงิิน (e-Statement) นอกจากนี้้�
ลููกค้้ายัั ง สามารถเชื่่� อ มต่่ อ โดยตรงกัั บ ระบบ Enterprise
Resource Planning (ERP) ของบริิษััท เพื่่อ
� ส่่งคำำ�สั่่�งให้้กัับ
ธนาคารโดยตรงได้้อีีกด้้วย
• บริิการบััวหลวงไอซััพพลาย (Bualuang iSupply) เป็็นบริิการ
ทางการเงิินออนไลน์์ครบวงจร ทั้้�งด้้านการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ
ด้้านสิินเชื่่อ
� แก่่คู่่�ค้้าทุุกฝ่่ายในเครืือข่่ายการค้้า เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้ธุุรกิิ จระหว่่างคู่่�ค้้าดำำ�เนิิ นไปด้้วยประสิิทธิิภาพสููงสุุด ด้้วย
กระบวนการชำำ�ระเงิินและเบิิกใช้้สิินเชื่่�อออนไลน์์ที่่�สะดวกและ
รวดเร็็ว และกระแสการเงิิน ในเครืือข่่ า ยที่่� ไ หลเวีียนอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องและคล่่องตััวด้้วยเทอมการชำำ�ระเงิินที่่�ยืืดหยุ่่�น ช่่วยให้้
ลููกค้้าสามารถขยายธุุรกิิจได้้ตามเป้้าหมาย

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ความชำำ�นาญ ส่่งผลดีีต่่อการวางแผนงานของผู้้�บริิหารและระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยง
ศููนย์์ปฏิิบััติิการ 12 ศููนย์์ มีีหน้้าที่่�ในรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
• ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการเอกสารและพิิธีีการสิินเชื่่อ
� ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่
(Corporate Business Loan Center) ปฏิิบััติิการเอกสาร
สััญญาและพิิธีีการสิินเชื่่อ
� ให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่
• ศููนย์์ปฏิิบััติิการเอกสารสััญญา (Business Loan Center)
ปฏิิ บัั ติิ ก ารเอกสารสัั ญญ าสิิ น เชื่่�อ ประเภทวงเงิิน ให้้แก่่ ก ลุ่่� ม
ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลางและรายปลีีก
•

ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิธีีการสิินเชื่่อ
� (Revolving Credit Center)
ปฏิิบัติ
ั ิการพิิธีีการสิินเชื่่อ
� อัันเกี่่�ยวเนื่่อ
� งกัับสิินเชื่่อ
� หมุุนเวีียนให้้
แก่่กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจรายกลางและรายปลีีก

• ศููนย์์ปฏิิ บััติิการธุุรกิิ จส่่ งออกและนำำ�เข้้า (Trade Finance
Center) ปฏิิบััติิการด้้านธุุรกิิจต่่างประเทศในธุุรกรรมการส่่ง
สิินค้้าออกและนำำ�สิินค้้าเข้้าจากต่่างประเทศ

• บริิการบััวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพื่่อ
� ลููกค้้าธุุรกิิจ
ส่่งออกและนำำ�เข้้าสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ที่เ่� กี่่ย
� วกัับการ
ค้้าระหว่่างประเทศ เช่่น การทำำ�เลตเตอร์์ออฟเครดิิต เป็็นต้้น

• ศููนย์์ปฏิิ บััติิการพิิธีีการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� (Troubled
Debt Restructuring Processing Center) ปฏิิบััติิการ
เอกสารสััญญาปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจ

หน่่วยงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ
ธนาคารได้้จััดตั้้� งศููนย์์ปฏิิ บััติิการเพื่่�อดำำ�เนิิ นงานด้้านปฏิิ บััติิการ
สนัับสนุุนต่่าง ๆ จำำ�นวน 12 ศููนย์์ พร้้อมทั้้�งปรัับพื้้�นที่่�สาขาให้้ใช้้
ประโยชน์์ในด้้านการตลาดและการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น และ
สามารถพััฒนางานด้้านปฏิิ บัั ติิ ก ารให้้มีีต้้นทุุนต่ำำ� ลง มีีการเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการใช้้ประโยชน์์จากอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ มีีการควบคุุม
คุุณภาพ มีีความถููกต้้อง และมีีความรวดเร็็ว พนัักงานมีีความรู้้ �

•
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ศููนย์์สิน
ิ เชื่่อ
� อุุปโภคบริิโภค(ConsumerLoanCenter)ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
ด้้านการวิิเคราะห์์สิน
ิ เชื่่อ
� อุุปโภคบริิโภค และงานด้้านพิิธีีการสิินเชื่่อ
�
ตลอดจนการติิดตามหนี้้�และประนอมหนี้้�ลููกค้้าบุุคคล

• ศููนย์์หลัักประกัันและจดจำำ�นอง (Appraisal and Mortgage
Center) ปฏิิบััติิการด้้านการประเมิินราคาหลัักประกัันและการ
จดจำำ�นองหลัักประกััน รวมทั้้�งดููแลระบบฐานข้้อมููลหลัักประกััน
ของธนาคาร

• ศููนย์์บริิการเอกสาร (Document Logistic Center) ปฏิิบััติิ
การด้้านการรัับ-ส่่งเอกสาร ตราสารการเงิิน ไปรษณีียภััณฑ์์
และพััสดุุไปรษณีีย์์ ทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
• ศููนย์์ปฏิิบััติิการเช็็ค (Cheque Processing Center) ปฏิิบััติิ
การด้้านงานเช็็คเรีียกเก็็บ และดููแลการรัับ-ส่่งข้้อมููลเช็็คผ่่าน
ระบบ Imaged Cheque Clearing and Archive System
(ICAS) แทนสาขาทั่่�วประเทศ
• ศููนย์์ปฏิิบััติิการเงิินสด (Cash Processing Center) ปฏิิบััติิ
การจััดเก็็บ รัักษา บริิหารเงิินสด ให้้บริิการเงิินสดและจััดสรร
เงิินสดคงเหลืือให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของธนาคาร
• ศููนย์์ธนาคารทางโทรศััพท์์ (Phone Banking Center) ปฏิิบัติ
ั ิ
การด้้านการให้้บริิการลููกค้้าและขายบริิการต่่าง ๆ ผ่่านระบบการ
ให้้บริิการทางโทรศััพท์์และช่่องทางอื่่น
� ๆ
• ศููนย์์สนัับสนุุนการธนาคาร (Account Maintenance and
Service Center) ปฏิิบััติิการด้้านการธนาคารเพื่่อ
� สนัับสนุุน
งานให้้บริิการของสาขาและหน่่วยงานอื่่น
� ๆ
ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นธนาคาร
ดิิจิทั
ิ ัลและองค์์กรที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล โดยเน้้นการดำำ�เนิินการใน
4 ด้้าน คืือ โครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี สถาปััตยกรรมดิิจิทั
ิ ัล
และระบบนิิเวศดิิจิทั
ิ ัล การกำำ�กัับดููแลข้้อมููลและการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล และการวิิจัย
ั และพััฒนา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ธนาคาร
มีีระบบงานภายในที่่�เหมาะสมพร้้อมด้้วยทัักษะและนวััตกรรมเพื่่�อ
เป็็นผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในระบบนิิเวศดิิจิทั
ิ ัล
ของประเทศไทยต่่อไป
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(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย
เงิินรัับฝากจำำ�นวน 3,156,940 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 72.9 ส่่วนของเจ้้าของส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
จำำ�นวน 492,727 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 11.4 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินด้้านหนี้้�สิน
ิ จำำ�นวน
288,709 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 6.7 และตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม รวมหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน จำำ�นวน 204,072 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.7

สำำ�หรัับแหล่่งใช้้ไปของเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�นวน 2,588,339 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 59.7 เงิินลงทุุนสุุทธิิ รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
และเงิินลงทุุนสุุทธิิในบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 889,307 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 20.5 และรายการระหว่่าง
ธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิด้้านสิินทรััพย์์จำ�ำ นวน 801,212 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 18.5
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

2562

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

3,156,940

72.9

2,810,863

73.5

2,370,792

73.7

288,709

6.7

219,149

5.7

134,346

4.2

20,833

0.5

19,257

0.5

-

-

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

183,239

4.2

136,177

3.6

144,681

4.5

อื่่น
� ๆ

188,967

4.3

187,267

4.9

138,808

4.3

3,838,688

88.6

3,372,713

88.2

2,788,627

86.7

494,593

11.4

450,247

11.8

428,116

13.3

4,333,281

100.0

3,822,960

100.0

3,216,743

100.0

เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินด้้านหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รวมหนี้้�สิิน
รวมส่่วนของเจ้้าของ
รวมแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน

ธนาคารมีีบริิการบััญชีีเงิินฝากหลายประเภท ได้้แก่่ เงิินฝากกระแสรายวััน เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ�
ซึ่่ง� มีีกำำ�หนดเวลาระหว่่าง 7 วััน 14 วััน 1 เดืือน และตั้้�งแต่่ 3 เดืือนถึึง 5 ปีี และเงิินฝากประจำำ�พิเิ ศษ
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ทั้้�งนี้้�ธนาคารกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากตามสภาวะตลาดและกลยุุทธ์์ในการส่่งเสริิมอััตราการเติิบโต
ของเงิินฝาก
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ตารางแสดงรายละเอีียดเงิินรัับฝากของธนาคารและบริิษััทย่่อยแยกตามระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนด
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
จำำ�นวนเงิิน
ภายใน 1 ปีี
เกิินกว่่า 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี
รวม

3,136,827

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

99.4 2,786,155

20,113
3,156,940

2563

0.6

24,708

100.0 2,810,863

ร้้อยละ

2562
จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

99.1 2,348,842

99.1

0.9

21,950

0.9

100.0 2,370,792

100.0

ซึ่่ง� อััตราดอกเบี้้�ยที่่�กำำ�หนดจ่่ายสำำ�หรัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มอาจไม่่เท่่ากััน ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาวะตลาด การแข่่งขััน
และกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคาร สำำ�หรัับเงิินฝากประจำำ�ซึ่่�งมีีระยะเวลาการ
ฝากที่่�แน่่นอนธนาคารจะจ่่ายอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ตลอดอายุุสััญญาตามอััตราดอกเบี้้�ยประกาศ ณ วัันที่่�
เปิิดบััญชีี ขณะที่่�เงิินฝากสะสมทรััพย์์ธนาคารจะจ่่ายอััตราดอกเบี้้�ยตามอััตราดอกเบี้้�ยประกาศ ซึ่่�งหาก
ธนาคารปรัับอััตราดอกเบี้้�ย การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวจะมีีผลทัันทีี
ตารางแสดงอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากเฉลี่่�ยของเงิินฝากบางประเภท อััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� เฉลี่่�ย
และอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างธนาคารเฉลี่่�ย
(ค่่าเฉลี่่�ยรายปีี)

2564

2563

2562

เงิินฝากออมทรััพย์์

0.25%

0.33%

0.56%

เงิินฝากประจำำ� 3 เดืือน

0.38%

0.49%

1.00%

เงิินฝากประจำำ� 6 เดืือน

0.50%

0.60%

1.25%

เงิินฝากประจำำ� 12 เดืือน

0.50%

0.69%

1.49%

MOR

5.88%

6.14%

7.03%

MLR

5.25%

5.45%

6.22%

MRR

5.86%

6.05%

7.03%

อััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างธนาคารเฉลี่่�ย

0.63%

0.81%

1.74%

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากเฉลี่่�ย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีเงิินรัับฝากที่่� มีีระยะเวลาครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีี จำำ�นวน
3,136,827 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99.4 ของเงิินรัับฝากรวม ส่่วนเงิินรัับฝากที่่มีี
� ระยะเวลาครบกำำ�หนด
เกิินกว่่า 1 ปีีแต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี มีีจำำ�นวน 20,113 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.6 ของเงิินรัับฝากรวม
การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
ในการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากของธนาคาร คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Assets
and Liabilities Management Committee: ALCO) จะพิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ อัันประกอบด้้วย ปััจจััย
ภายนอก เช่่น สภาวะอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด สภาวะการแข่่งขััน สภาพเศรษฐกิิจ และแนวโน้้มของอััตรา
ดอกเบี้้�ยในอนาคต เป็็นต้้น และปััจจััยภายใน ได้้แก่่ แผนการขยายธุุรกิิจ และสภาพคล่่องของธนาคาร
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ระดัับอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากจะมีีผลกระทบโดยตรงต่่อระดัับเงิินฝากของธนาคาร และมีีผล
ต่่อผลประกอบการของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ปััจจุุบัันธนาคารกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากแตกต่่างกัันตามประเภทเงิินฝาก และประเภทลููกค้้า โดย
ในด้้านประเภทเงิินฝาก ธนาคารกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยแยกตามผลิิตภััณฑ์์เงิินฝาก ได้้แก่่ เงิินฝากกระแส
รายวััน เงิินฝากสะสมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ�ระยะเวลาฝาก 7 วััน 14 วััน 1 เดืือน 3 เดืือน 6 เดืือน 12
เดืือน 24 เดืือน 36 เดืือน และเงิินฝากประจำำ�พิเิ ศษ ส่่วนในด้้านประเภทลููกค้้า ธนาคารพิิจารณาแบ่่ง
กลุ่่�มลููกค้้าเงิินฝากสะสมทรััพย์์และเงิินฝากประจำำ�ออกเป็็นบุุคคลธรรมดา นิิติิบุุคคลทั่่�วไป หน่่วยงาน
ราชการ บริิษััทประกัันภััย บริิษััทประกัันชีีวิิต นิิติิบุุคคลที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรและสถาบัันการเงิิน เป็็นต้้น
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อััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� เฉลี่่�ย

การให้้สิินเชื่่อ
�
การอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� เป็็นธุุรกิิจหลัักของธนาคาร ซึ่่ง� ธนาคารได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายไว้้ โดยพิิจารณาถึึง
ความเสี่่ย
� งในการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� แก่่ลููกค้้าเฉพาะราย ตลอดจนความเสี่่ย
� งของภาคธุุรกิิจ และความเสี่่ย
� ง
ในภาพรวมของ Portfolio ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะคััดเลืือกลููกค้้าที่่�มีีฐานะการเงิินดีี น่่าเชื่่อ
� ถืือ โดยคำำ�นึึงถึึง
ความสามารถในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงในภาคอุุตสาหกรรมนั้้�น ๆ นอกจากนี้้� ธนาคารมีีนโยบาย
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กระจายความเสี่่ย
� งจากการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� ไปยัังกลุ่่ม
� อุุตสาหกรรม ต่่าง ๆ โดยมุ่่ง� เน้้นการขยายสิินเชื่่อ
� ในกลุ่่ม
�
อุุตสาหกรรมที่่�มีีศัักยภาพ รวมทั้้�งมีีกระบวนการในการควบคุุมการกระจุุกตััวของสิินเชื่่อ
� ที่่�ให้้แก่่กลุ่่�ม
ลููกค้้าใดลููกค้้าหนึ่่ง� ซึ่่ง� เป็็นนโยบายที่่ส
� อดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับ
ั ดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงจากการอำำ�นวยสิินเชื่่�อเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ธนาคารได้้จััด
ตั้้�งหน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่อ
� ที่่�มีีความเป็็นอิิสระแยกจากหน่่วยอื่่น
� ๆ ขององค์์กร เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บริิหาร
ความเสี่่�ยงจากการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� โดยกำำ�กัับดููแลและติิดตามการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� ให้้เป็็นไปตามนโยบาย
สิินเชื่่อ
� ของธนาคาร ซึ่่ง� ประกอบด้้วยหน่่วยงานนโยบายสิินเชื่่อ
� (Credit Policy) หน่่วยงานกลั่่�นกรอง
สิินเชื่่อ
� (Credit Acceptance) หน่่วยงานบริิหาร Portfolio (Portfolio Management) หน่่วยงาน
สอบทานสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (Risk Asset Review) หน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่อ
� พิิเศษ (Special Asset
Management) และหน่่วยงานประนอมหนี้้�และกฎหมาย (Loan Recovery and Legal) (รายละเอีียด
ปรากฎตามข้้อ 2 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)
กระบวนการพิิจารณาสิินเชื่่อ
�
ธนาคารมีีกระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่อ
� ตามลำำ�ดัับขนาดของสิินเชื่่อ
� ซึ่่ง� สามารถจำำ�แนกออกได้้เป็็น 3
ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับหน่่วยธุุรกิิจ (Business Unit) ระดัับการปฏิิบัติ
ั งิ านธนาคาร (Banking Operation) และ
ระดัับคณะผู้้บ
� ริิหาร (Executive) ซึ่่ง� วงเงิินสิินเชื่่อ
� ที่่สูู
� งขึ้้�นจะต้้องผ่่านการอนุุมััติต
ิ ามลำำ�ดับ
ั ขั้้�นที่่สูู
� งขึ้้�นจนถึึง
ระดัับสููงสุุด คืือ ระดัับคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director) ทั้้�งนี้้�อำ�ำ นาจในการพิิจารณาสิินเชื่่อ
�
ขึ้้�นอยู่่�กัับวงเงิินและ/หรืือมููลหนี้้�คงค้้างของลููกหนี้้� หรืือของกลุ่่�มลููกหนี้้�นั้้�น ๆ และหลัักประกัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ว่่ามีีหลัักประกัันคุ้้�มมููลหนี้้� มีีหลัักประกัันบางส่่วนหรืือไม่่มีีหลัักประกััน
ธนาคารได้้จััดกลุ่่�มลููกค้้าเป็็น ลููกค้้าธุุรกิิจ และลููกค้้าบุุคคล โดยลููกค้้าธุุรกิิจ จะแบ่่งย่่อยออกเป็็นลููกค้้า
ธุุรกิิจรายใหญ่่ (Corporate Banking) ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลาง (Commercial Banking) ลููกค้้าธุุรกิิจ
รายปลีีก (Business Banking) และลููกค้้าธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (International Banking) โดยมีีผู้้�
จััดการธุุรกิิจสััมพัันธ์์ เจ้้าหน้้าที่่ธุุ
� รกิิจสััมพัันธ์์ และผู้้จั� ด
ั การสาขาเป็็นผู้้ดูู
� แลและให้้คำำ�แนะนำำ�ลููกค้้าในการใช้้
บริิการสิินเชื่่อ
� จากธนาคาร คำำ�ขอสิินเชื่่อ
� โดยทั่่�วไปของลููกค้้าธุุรกิิจ จะต้้องผ่่านการพิิจารณาจากหน่่วยงาน
กลั่่�นกรองสิินเชื่่อ
� ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอเพื่่อ
� ขออนุุมััติิจากผู้้�ที่่�มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิ สำำ�หรัับในส่่วนของลููกค้้าบุุคคล
(Consumer Banking) สาขาจะนำำ�ส่ง่ คำำ�ขอสิินเชื่่อ
� ไปยัังศููนย์์สิน
ิ เชื่่อ
� อุุปโภคบริิโภคเพื่่อ
� พิิจารณาอนุุมััติิ
• การพิิจารณาสิินเชื่่อ
� รายตััว
ในกระบวนการพิิจารณาสิินเชื่่อ
� ที่่�จะให้้แก่่ผู้้�กู้�้โดยทั่่�วไป ธนาคารจะพิิจารณาจากหลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ
เช่่น วััตถุุประสงค์์ในการขอกู้้� ความสามารถในการจ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�จากกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิิน
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งาน ความเป็็นไปได้้ของธุุรกิิจ ความสามารถของผู้้�บริิหาร เทคโนโลยีีที่่�ใช้้และหลัักทรััพย์์ที่่�จะนำำ�มา
ค้ำำ�ประกััน ทั้้�งนี้้�บริิษััทที่่�ขอสิินเชื่่อ
� จะต้้องเสนอแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและงบการเงิิน โดยธนาคาร
จะพิิจารณาจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากแหล่่งต่่าง ๆ เช่่น ข้้อมููลจากการเยี่่�ยมชมกิิจการลููกค้้า การตรวจ
สอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Due Diligence) การตรวจสอบข้้อมููลจากศููนย์์ข้้อมููลเครดิิตกลาง (Credit
Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดีีความต่่าง ๆ รวมทั้้�งคดีีเกี่่�ยวกัับการล้้มละลาย
นอกจากนี้้� ยัังศึึกษาสภาพและความเป็็นไปของสภาวะเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกิิด
ขึ้้�นในภาคธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรม ภายหลัังจากที่่�สิินเชื่่อ
� ได้้รัับการอนุุมััติิแล้้ว โดยทั่่�วไปธนาคาร
กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนสิินเชื่่อ
� ตามกระบวนการที่่�กำำ�หนด โดยครอบคลุุมถึึงการสอบทานอย่่างน้้อย
ปีีละครั้้�งเพื่่�อพิิจารณาคุุณภาพของสิินเชื่่อ
� และผู้้�กู้�้อย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งยัังกำำ�หนดให้้หน่่วยงานสอบ
ทานสิินทรััพย์เ์ สี่่ย
� งทำำ�การสอบทานกระบวนการบริิหารสิินเชื่่อ
� และคุุณภาพสิินเชื่่อ
� ตลอดจนประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
รายได้้จากดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคารมีีผลกระทบต่่อผลประกอบการของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั โดยปััจจััย
สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อรายได้้จากดอกเบี้้�ยสุุทธิิได้้แก่่อัต
ั ราผลตอบแทนของสิินทรััพย์์ จำำ�นวนสิินทรััพย์์
อััตราต้้นทุุนของหนี้้�สิิน และจำำ�นวนหนี้้�สิิน ทั้้�งนี้้�ผลตอบแทนและต้้นทุุนของธนาคารเป็็นส่่วนประกอบใน
การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากซึ่่�งจะมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต่่ออััตราดอกเบี้้�ยโดยทั่่�วไป ทั้้�งนี้้�อัต
ั ราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� โดยทั่่�วไปของธนาคารจะคำำ�นวณบนส่่วนต่่าง
ที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นหรืือลดลงจากอััตราดอกเบี้้�ย Minimum Overdraft Rate (MOR) สำำ�หรัับสััญญากู้้�เบิิกเงิิน
เกิินบััญชีี หรืือจากอััตราดอกเบี้้�ย Minimum Loan Rate (MLR) สำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� ระยะสั้้�นและสิินเชื่่อ
�
ประเภทอื่่น
� ๆ ส่่วนอััตราดอกเบี้้�ยของสิินเชื่่อ
� บุุคคลจะอิิงจากอััตราดอกเบี้้�ย Minimum Retail Rate
(MRR) โดยส่่วนต่่างของดอกเบี้้�ยที่่�คิิดจากลููกค้้ากัับดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณภาพของลููกค้้า
ประเภทของสิินเชื่่อ
� และปััจจััยอื่่น
� ๆ เช่่น ระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้� หลัักประกััน เป็็นต้้น ธนาคารจะทำำ�การปรัับ
อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง (MRR MOR และ MLR) เป็็นระยะตามภาวะตลาดเงิิน รวมทั้้�งตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของต้้นทุุนของธนาคาร และการแข่่งขัันระหว่่างธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศไทย
ข้้อมููลเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
ข้้อมููลเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ในหััวข้้อนี้้� จะแสดงเฉพาะเงิินต้้นสุุทธิิจากรายได้้รอตััดบััญชีี ไม่่รวมดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ยกเว้้นมีีคำำ�อธิิบายเป็็นอย่่างอื่่น
�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินให้้สิินเชื่่อ
� ของธนาคารและบริิษัท
ั ย่่อย มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น
� 2,588,339 ล้้านบาท
ซึ่่ง� คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 59.7 ของสิินทรััพย์์รวม
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• การกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับ
ั ลููกหนี้้�รายใหญ่่ โดยจำำ�กัด
ั ขอบเขตการทำำ�ธุุรกรรม
ของธนาคาร และขอบเขตการทำำ�ธุุรกรรมของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินในการให้้สิินเชื่่อ
� ลงทุุน ก่่อภาระ
ผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่บุุคคลหนึ่่�งบุุคคลใด หรืือแก่่บุุคคลหลาย
คนรวมกัันในโครงการหนึ่่�งโครงการใด หรืือเพื่่อ
� ใช้้ในวััตถุุประสงค์์อย่่างเดีียวกััน เมื่่�อสิ้้�นวัันหนึ่่�ง ๆ
ได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 25 ของเงิินกองทุุน โดยในการให้้สิินเชื่่อ
� ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรมที่่มีี
�
ลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่บุุคคลหนึ่่ง� บุุคคลใด ในกรณีีที่่บุุ
� คคลนั้้�นเป็็นนิิติบุุ
ิ คคลให้้นัับรวมถึึงบริิษััท
แม่่ บริิษััทลููก และบริิษััทร่่วมของนิิติิบุุคคลนั้้�นด้้วย ส่่วนในกรณีีที่่�บุุคคลนั้้�นเป็็นบุุคคลธรรมดาให้้นัับ
รวมถึึงผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับบุุคคลนั้้�นด้้วย เช่่น บริิษััทที่่บุุ
� คคลนั้้�นมีีอำำ�นาจในการจััดการหรืือถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 20 ขึ้้�นไปของหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดไม่่ว่า่ โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�ธนาคาร และกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน สามารถให้้สิินเชื่่อ
�
ลงทุุนก่่อภาระผููกพัันหรืือทำำ�ธุุรกรรมคล้้ายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่ลููกค้้าข้้างต้้น เท่่ากัับ 140,107 ล้้านบาท
• การกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� แต่่ละภาคธุุรกิิจ
ตารางแสดงข้้อมููลเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ของธนาคารและบริิษััทย่่อย แบ่่งตามประเภทกลุ่่�มธุุรกิิจหลััก
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

2562

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

อุุตสาหกรรมการผลิิตและ
การพาณิิชย์์

839,469

32.4

791,828

33.4

755,979

36.7

การสาธารณููปโภคและบริิการ

574,485

22.2

539,151

22.8

470,159

22.8

สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย

324,546

12.5

302,142

12.8

251,197

12.2

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และ
การก่่อสร้้าง

211,647

8.2

211,510

8.9

200,736

9.7

การเกษตรและเหมืืองแร่่

101,487

3.9

78,175

3.3

61,569

3.0

อื่่น
� ๆ

536,705

20.8

445,432

18.8

321,669

15.6

100.0 2,061,309

100.0

รวม

2,588,339
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100.0 2,368,238

เงิินให้้สิินเชื่่อ
� ส่่วนใหญ่่ของธนาคารอยู่่�ในภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์ และการสาธารณููปโภค
และบริิการ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีสััดส่่วนรวมเป็็นร้้อยละ 54.6 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม ทั้้�งนี้้�
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� ในภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์ส่
์ ่วนใหญ่่มีีอสัังหาริิมทรััพย์เ์ ป็็นหลัักประกััน
ซึ่่ง� อาจจะได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
○ ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์
สิินเชื่่อ
� ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีสััดส่่วนสููงที่่สุุ
� ดคิิด
เป็็นร้้อยละ 32.4 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม โดยลููกค้้าประเภทธุุรกิิจนี้้�มีีการกระจายตััวหลากหลายธุุรกิิจ
ได้้แก่่ ธุุรกิิจการผลิิต ธุุรกิิจขายส่่งและขายปลีีก ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและส่่งออก โดยมีีสิินค้้าหลากหลาย
อาทิิเช่่น เครื่่อ
� งดื่่�ม ผลิิตภััณฑ์์อาหารและยาสููบ ไม้้และผลิิตภััณฑ์์จากไม้้ เยื่่�อกระดาษและผลิิต
กระดาษ เคมีีภััณฑ์์ เภสััชภััณฑ์์ ยาง โลหะ ผลิิตภััณฑ์์ซีีเมนต์์ ยานยนต์์และอะไหล่่ เครื่่อ
� งจัักรและ
อุุปกรณ์์ เครื่่อ
� งใช้้ไฟฟ้้า และสิ่่ง� ทอ เป็็นต้้น
○ ภาคการสาธารณููปโภคและบริิการ
สิินเชื่่อ
� ภาคการสาธารณููปโภคและบริิการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 22.2
ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม โดยสิินเชื่่อ
� ภาคการสาธารณููปโภค ประกอบด้้วยสิินเชื่่อ
� สนัับสนุุนให้้กัับ
โครงการโรงไฟฟ้้าและโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ในรููปแบบของสิินเชื่่อ
� โครงการที่่มีี
� กระแสเงิินสด
ในอนาคตจากการดำำ�เนิินโครงการ หรืือในบางกรณีีมีีสิินทรััพย์ที่
์ มีีตั
่� วั ตนของโครงการ เป็็นประกััน
สำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� ภาคบริิการ ส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนแก่่ธุุรกิิจโรงแรม
ธุุรกิิจโรงพยาบาล ธุุรกิิจภััตตาคาร ธุุรกิิจการฉายภาพยนตร์์ และธุุรกิิจการสื่่อ
� สารโทรคมนาคม
○ ภาคสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย
สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 12.5 ของเงิินให้้
สิินเชื่่อ
� รวม เป็็นการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่บุุคคลเพื่่�อซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งโดยทั่่�วไปมีีวงเงิินเฉลี่่�ยต่่อราย
อยู่่�ในช่่วง 1,000,000 บาท ถึึง 5,000,000 บาท และระยะเวลาให้้กู้้�สููงสุุดไม่่เกิิน 30 ปีี และ
มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน ทั้้�งนี้้� วงเงิินกู้้�ยืืมส่่วนใหญ่่ไม่่เกิินร้้อยละ 70-95 ของราคาซื้้�อหรืือ
ไม่่เกิินร้้อยละ 100 ของราคาประเมิินของหลัักประกัันแล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�กว่่า
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○ ภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และการก่่อสร้้าง
สิินเชื่่อ
� ภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์แ
์ ละการก่่อสร้้าง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 8.2 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม ส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� โครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทต่่าง ๆ รวมถึึง บ้้านและคอนโดมีีเนีียม อาคารสำำ�นัก
ั งาน ศููนย์์การค้้า ที่่�ดิินเพื่่อ
� การเกษตร
และนิิคมอุุตสาหกรรม การให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ และอื่่น
� ๆ รวมทั้้�งการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่ผู้้�รับ
ั เหมา
โครงการก่่อสร้้าง
○ ภาคการเกษตรและเหมืืองแร่่
สิินเชื่่อ
� ภาคการเกษตรและเหมืืองแร่่ของธนาคารเป็็นการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่เกษตรกรและสหกรณ์์เพื่่อ
�
การเพาะปลููก ธุุรกิิจประมงและปศุุสััตว์์ รวมทั้้�งธุุรกิิจเหมืืองแร่่ต่่าง ๆ
○ ภาคธุุรกิิจอื่่น
� ๆ
สิินเชื่่อ
� ในภาคธุุรกิิจอื่่น
� ๆ ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยสิินเชื่่อ
� แก่่บริิษััทโฮลดิ้้�งส์์ที่มีี
่� การถืือหุ้้�นในบริิษััท
ย่่อยที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลากหลายอุุตสาหกรรม สิินเชื่่อ
� แก่่สถาบัันการเงิินอื่่น
� ที่่�ประกอบธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจบััตรเครดิิต ธุุรกิิจสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� อุุปโภคบริิโภค และบริิษััทที่่�
ประกอบธุุรกิิจเช่่าซื้้�อรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ รวมถึึงการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่รัฐั วิิสาหกิิจ การให้้สิินเชื่่อ
�
แก่่ ภาคธุุรกิิ จนี้้� ครอบคลุุมถึึงการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน และสิินเชื่่�อแบบมีี
กำำ�หนดระยะเวลา

ตารางแสดงเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ของธนาคารและบริิษััทย่่อยแยกตามระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนด
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

2562

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

ภายใน 1 ปีี

966,297

37.3

858,828

36.3

861,179

41.8

เกิินกว่่า 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี

898,564

34.7

859,882

36.3

700,311

34.0

เกิินกว่่า 5 ปีี

622,303

24.1

545,029

23.0

428,939

20.8

สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต /
สิินเชื่่อ
� ที่่�หยุุดรัับรู้้ร� ายได้้

101,175

3.9

104,499

4.4

70,880

3.4

100.0 2,061,309

100.0

รวม

2,588,339

100.0 2,368,238

• เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�แนกตามประเภทของสิินเชื่่อ
�
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้บริิการแก่่ลููกค้้า โดยจำำ�แนกตาม
ประเภทสิินเชื่่อ
� ออกเป็็น 3 ประเภทหลััก ได้้แก่่ เงิินเบิิกเกิินบััญชีี ตั๋๋�วเงิิน และเงิินให้้กู้้�ยืืม
หน่่วย : ล้้านบาท

• เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�แนกตามระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษัท
ั ย่่อยมีีเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ที่่มีี
� ระยะเวลาที่่ค
� รบกำำ�หนดภายใน
1 ปีี จำำ�นวน 966,297 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 37.3 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม สำำ�หรัับเงิินให้้
สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี มีีจำำ�นวน 898,564 ล้้านบาท หรืือ
คิิดเป็็นร้้อยละ 34.7 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม และเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนดเกิินกว่่า
5 ปีี มีีจำำ�นวน 622,303 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 24.1 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม โดยมีีสิินเชื่่อ
� ที่่�มีี
การด้้อยค่่าด้้านเครดิิตจำำ�นวน 101,175 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.9 ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2562

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

เงิินเบิิกเกิินบััญชีี

103,294

4.0

105,064

4.4

103,798

5.0

ตั๋๋�วเงิิน

417,906

16.1

384,482

16.2

410,616

19.9

79.1 1,546,895

75.1

เงิินให้้กู้้�ยืืม
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าซื้้�อ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
รวม
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2563

2,062,138

79.7 1,873,679

4,067

0.1

4,000

0.2

-

-

934

0.1

1,013

0.1

-

-

100.0 2,061,309

100.0

2,588,339

100.0 2,368,238
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• เงิินให้้สิินเชื่่อ
� มีีหลัักประกััน
สิินเชื่่อ
� ส่่วนใหญ่่ของธนาคารเป็็นสิินเชื่่อ
� ที่่�มีีหลัักประกััน โดยหลัักประกัันส่่วนใหญ่่ ได้้แก่่ ที่่�ดิิน อาคาร
สิินค้้าคงคลััง และเครื่่อ
� งจัักร เป็็นต้้น ซึ่่ง� ในบางกรณีี ธนาคารอาจขอให้้บริิษััทแม่่ หรืือผู้้�บริิหาร หรืือ
ผู้้ถืื
� อหุ้้�นรายใหญ่่ เป็็นผู้้ค้ำ
� ำ�ประกััน ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่มีี
� หลัักทรััพย์ค้ำ
์ ำ�ประกัันเป็็นที่่ดิ
� น
ิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ธนาคาร
จะให้้ลููกค้้าธุุรกิิจกู้้�ในวงเงิินประมาณร้้อยละ 50-80 ของราคาประเมิิน โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้าและประเภทหลัักประกััน ส่่วนกรณีีสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย ส่่วนใหญ่่ธนาคารจะให้้
กู้้�ในวงเงิินกู้้�ยืืมไม่่เกิินร้้อยละ 70-95 ของราคาซื้้�อขาย หรืือไม่่เกิินร้้อยละ 100 ของราคาประเมิินของ
หลัักประกัันแล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�กว่่า โดยธนาคารจะมีีการทบทวนการประเมิินมููลค่่าหลัักประกัันเป็็น
ประจำำ�ทุุก 1-3 ปีี ตามขนาดของวงเงิินสิินเชื่่อ
�
• การจััดชั้้�นสิินเชื่่อ
�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์ทุุ
์ กแห่่งจััดชั้้�นสิินเชื่่อ
� โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
สิินเชื่่อ
� ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Performing หรืือ Stage 1)
สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการเพิ่่ม
� งด้้านเครดิิต (Under-Performing หรืือ Stage
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่ย
2) และสิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Non-Performing หรืือ Stage 3) เพื่่อ
� ให้้สอดคล้้องกัับ
การประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (Thai Financial Reporting Standard: TFRS)
ฉบัับที่่� 9 เรื่่อ
� ง เครื่่อ
� งมืือทางการเงิิน (TFRS 9) ของสภาวิิชาชีีพบััญชีี โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1
มกราคม 2563 การจััดชั้้�นดัังกล่่าวมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ใช้้ในการพิิจารณากัันเงิินสำำ�รองค่่าเผื่่อ
� ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตตามระดัับความเสี่่ย
� งหรืือแนวโน้้มความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดความเสีียหาย ซึ่่ง� ถืือเป็็นมาตรการ
สำำ�คััญที่่�ธนาคารถืือปฏิิบััติิ ทั้้� งนี้้�การกำำ�หนดระดัับการตั้้� งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตถููกกำำ�หนดให้้
สะท้้อนในผลการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตตามแนวทาง TFRS 9 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ (International Financial Reporting Standard:
IFRS) นั้้�น เป็็นแนวคิิด Expected Loss คืือ พิิจารณาความเสีียหายที่่� “คาดว่่า” จะเกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น
กล่่าวคืือ แม้้สิินเชื่่อ
� นั้้�นจะยัังไม่่เริ่่ม
� ต้้นค้้างชำำ�ระ แต่่หากพบข้้อบ่่งชี้้�ว่า่ มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเพิ่่�มขึ้้�น
จากเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ จะต้้องย้้ายการจััดชั้้�นสิินเชื่่อ
� และพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�เข้้มงวดขึ้้�น
การจััดชั้้�นสิินเชื่่อ
� จะมีีการพิิจารณาทั้้�งเกณฑ์์ระยะเวลาการค้้างชำำ�ระ (Aging) ควบคู่่�กัับเกณฑ์์คุุณภาพ
(Quality) โดยพิิจารณาจากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น สภาพบััญชีีลููกหนี้้� สถานภาพลููกหนี้้� ระดัับความเสี่่�ยงของ
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ลููกหนี้้� สิิทธิิเรีียกร้้อง มููลค่่าที่่ค
� าดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ ส่่วนสููญเสีียจากการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ตามหลัักเกณฑ์์ขั้้�นตอนและวิิธีีการที่่�ธนาคารกำำ�หนด
ธนาคารพิิจารณาเกณฑ์์ระยะเวลาการค้้างชำำ�ระ (Aging) ในการจััดชั้้�นสิินเชื่่อ
� ดัังนี้้�
○ สิินเชื่่อ
� ที่่ไ� ม่่มีีการเพิ่่ม
ั ของความเสี่่ย
� งด้้านเครดิิต (Performing หรืือ Stage
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
1) คืือ สิินเชื่่อ
� ที่่�ไม่่มีีสััญญาณของการผิิดนััดการชำำ�ระ โดยรวมสิินเชื่่อ
� เบิิกเงิินเกิินบััญชีีที่่�ยัังใช้้
ไม่่เต็็มวงเงิิน และยัังไม่่ถููกยกเลิิกวงเงิิน หรืือสััญญายัังไม่่ครบกำำ�หนด หรืือสิินเชื่่อ
� เบิิกเงิินเกิินบััญชีี
ที่่ค้้
� างชำำ�ระดอกเบี้้�ยไม่่เกิิน 30 วััน
○ สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการเพิ่่ม
� งด้้านเครดิิต (Under-Performing หรืือ
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่ย
Stage 2) คืือ สิินเชื่่อ
� ที่่มีี
� ยอดดอกเบี้้�ยและ/หรืือเงิินต้้นค้้างชำำ�ระสะสมเกิินกว่่า 30 วััน แต่่ไม่่เกิิน
90 วััน นัับแต่่วัน
ั ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ โดยรวมสิินเชื่่อ
� เบิิกเงิินเกิินบััญชีีที่่�ไม่่มีีวงเงิิน หรืือถููกยกเลิิก
วงเงิิน หรืือมีีวงเงิินตามสััญญาแต่่ยอดหนี้้�เกิินวงเงิิน หรืือครบกำำ�หนดสััญญาแล้้วและไม่่มีีเม็็ด
เงิินนำำ�เข้้าบััญชีีเพื่่อ
� ชำำ�ระต้้นเงิินหรืือดอกเบี้้�ยเกิินกว่่า 1 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 3 เดืือน นัับแต่่วัน
ั ที่่�ถููก
ยกเลิิกวงเงิิน หรืือวัันที่่�ยอดหนี้้�เกิินวงเงิิน หรืือวัันที่่�ครบกำำ�หนดสััญญา แล้้วแต่่วัน
ั ใดจะถึึงก่่อน
○ สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Non-Performing หรืือ Stage 3) คืือ สิินเชื่่อ
� ที่่�มีียอด
ดอกเบี้้�ยและ/หรืือเงิินต้้นค้้างชำำ�ระเกิินกว่่า 90 วััน นัับแต่่วัน
ั ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ โดยรวมสิินเชื่่อ
�
เบิิกเงิินเกิินบััญชีีที่่�ไม่่มีีวงเงิิน หรืือถููกยกเลิิกวงเงิิน หรืือมีีวงเงิินตามสััญญาแต่่ยอดหนี้้�เกิิน
วงเงิิน หรืือครบกำำ�หนดสััญญาแล้้วและไม่่มีีเม็็ดเงิินนำำ�เข้้าบััญชีีเพื่่�อชำำ�ระต้้นเงิินหรืือดอกเบี้้�ย
เกิินกว่่า 90 วััน นัับแต่่วัน
ั ที่่�ถููกยกเลิิกวงเงิิน หรืือวัันที่่�ยอดหนี้้�เกิินวงเงิิน หรืือวัันที่่�ครบกำำ�หนด
สััญญา แล้้วแต่่วัน
ั ใดจะถึึงก่่อน
• การตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ธนาคารพิิจารณาการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (Expected Credit Loss:
ECL) ทุุกเดืือน ซึ่่�งจะมีีการบัันทึึกเป็็นรายการในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของธนาคาร โดยธนาคาร
พิิจารณากัันเงิินสำำ�รองค่่าเผื่่อ
� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตตามหลัักเกณฑ์์ที่ธ
่� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดเรื่่อ
� ง
หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้�นและการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิิน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับหลัักการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ฉบัับที่่� 9 เรื่่อ
� ง เครื่่อ
� งมืือ
ทางการเงิิน (TFRS 9) ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 โดยให้้กัันเงิินสำำ�รองเพื่่อ
� รองรัับ
ความเสีียหายที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากการที่่ลูู
� กหนี้้�อาจผิิดนััดชำำ�ระในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�งตลอดอายุุสััญญา
ที่่เ� หลืืออยู่่�ของสิินเชื่่อ
� นั้้�น รวมถึึงกำำ�หนดให้้พิิจารณาถึึงปััจจััยทางเศรษฐกิิจทั้้�งในอดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต
ภายใต้้สมมติิฐานและสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ และปััจจััยอื่่น
� ที่่อ
� าจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระคืืนสิินเชื่่อ
�
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ในการกัันเงิินสำำ�รองค่่าเผื่่อ
� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� ที่่มีี
� การด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
(Non-Performing หรืือ Stage 3) และสิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการเพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิต (Under-Performing หรืือ Stage 2) จะเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดย
พิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�ลููกหนี้้�จะไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามสััญญาตลอดอายุุของสิินเชื่่อ
� (Lifetime Expected
Credit Losses: Lifetime ECL) หรืือเท่่ากัับผลต่่างของยอดหนี้้�คงค้้างตามบััญชีีกัับมููลค่่าปััจจุุบััน
ของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับชำำ�ระทั้้�งหมด ในขณะที่่�สำำ�รองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะ
เกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินเชื่่อ
� ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่ม
� งด้้านเครดิิต (Performing หรืือ
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่ย
Stage 1) จะเท่่ากัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นที่่�พิจิ ารณาถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�ลููกหนี้้�จะไม่่
ปฏิิบััติิตามสััญญาใน 12 เดืือนข้้างหน้้า (12-month Expected Credit Losses: 12-month ECL)
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้พิิจารณากัันเงิินสำำ�รองเพิ่่ม
� เติิมจากมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คำำ�นวณได้้จาก
แบบจำำ�ลองทางสถิิติิ โดยได้้คำำ�นึึงถึึงผลสููญเสีียที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นเพิ่่ม
� นแปลงทางเศรษฐกิิจ
� เติิมจากการเปลี่่ย
และกฎหมาย ความไม่่แน่่นอนของแนวโน้้มทางเศรษฐกิิจโดยรวมหรืือในอุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่ง�
โดยเฉพาะ รวมทั้้�งปััจจััยด้้านอื่่น
� ๆ ที่่อ
� าจกระทบความสามารถของลููกหนี้้�ในการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามสััญญาเงิินกู้้ยืื
� ม
เพื่่อ
� ให้้ธนาคารมีีการกัันเงิินสำำ�รองค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นอย่่างเพีียงพอ
ในส่่วนของการตััดจำำ�หน่่ายหนี้้�เป็็นสููญ ธนาคารจะดำำ�เนิินการในงวดที่่�ธนาคารพิิจารณาว่่าจะเรีียกเก็็บหนี้้�
รายนั้้�นไม่่ได้้ และหากหนี้้�สููญนั้้�นได้้รัับคืืน ธนาคารจะบัันทึึกบััญชีีโดยนำำ�มาเพิ่่�มค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในกรณีีที่่�ธนาคารมีีผลขาดทุุนจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้� ธนาคารจะปรัับลดรายการค่่าใช้้จ่่ายผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งรายการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น ด้้วยจำำ�นวนที่่�ต่ำำ�กว่่าระหว่่างผลขาดทุุนจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�หรืือค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น สำำ�หรัับลููกหนี้้�รายนั้้�น ๆ

ตารางแสดงค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ ธปท.
รายการ
สิินเชื่่อ
� จััดชั้้�น Performing (Stage 1)

หลัักเกณฑ์์
สำำ�รองร้้อยละ 100 ของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ใน 12 เดืือนข้้างหน้้า (12-month ECL)

สิินเชื่่อ
� จััดชั้้�น Under-performing (Stage 2) สำำ�รองร้้อยละ 100 ของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตลอดอายุุสิินเชื่่อ
� (Lifetime ECL)
สิินเชื่่อ
� จััดชั้้�น Non-performing (Stage 3)

สำำ�รองร้้อยละ 100 ของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตลอดอายุุสิินเชื่่อ
� (Lifetime ECL)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีอััตราส่่วนค่่ าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตต่่ อ
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่มีี
� การด้้อยค่่าด้้านเครดิิต อยู่่�ที่่ร้้� อยละ 225.8 เทีียบกัับสิ้้น
� ปีี 2563 ซึ่่ง� อยู่่�ที่่ร้้� อยละ 186.8
• การรัับรู้้ร� ายได้้ดอกเบี้้�ย
ธนาคารเปลี่่�ยนแปลงการรัับรู้้ร� ายได้้ดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� โดยใช้้วิิธีีอัต
ั ราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง (Effective
Interest Rate: EIR) ซึ่่ง� รายได้้ค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการให้้กู้้�ยืืมเงิิน (EIR Related
Fee) อาทิิ ค่่าธรรมเนีียมรัับก่่อนการลงนามในสััญญากู้้� (Front End Fee) รัับรู้้เ� ป็็นดอกเบี้้�ยรัับตลอดอายุุ
ที่่�คาดไว้้ของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� โดยถืือปฏิิบัติ
ั ิกัับงบการเงิินสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม
� ในหรืือหลัังวัันที่่�
1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป ตามการบัังคัับใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (Thai Financial Reporting
Standard: TFRS) ฉบัับที่่� 9 เรื่่อ
� ง เครื่่อ
� งมืือทางการเงิิน (TFRS 9) ที่่�ประกาศโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
• การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหาและความคืืบหน้้า
ธนาคารมีีนโยบายที่่จ� ะเร่่งการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ที่มีีปั
่� ญ
ั หาให้้สััมฤทธิ์์ผ
� ลตามแนวทางที่่ไ� ด้้รัับจากธนาคาร
แห่่งประเทศไทย โดยสิินเชื่่อ
� ที่่�เข้้าตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจะถููกโอนไปให้้หน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่อ
� พิิเศษดููแล
ธนาคารกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�โดยพิิจารณาจากภาวะเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม
และความสามารถของลููกค้้าทั้้�งในด้้านของความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจและทางการเงิิน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ลููกค้้ามีีความสามารถและมีีความเต็็มใจในการชำำ�ระคืืน นอกจากนี้้�ธนาคารยัังได้้พิิจารณาทางเลืือกต่่าง ๆ
เพื่่อ
� หาแนวทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุดสำำ�หรัับทุุกฝ่่ายเพื่่อ
� ให้้การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จ
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แนวทางในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�นั้้�นมีีหลายลัักษณะ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิินความสามารถในการ
ฟื้้�นตััวของกิิจการลููกค้้า ซึ่่ง� ในบางกรณีีหากมีีการขยายเวลาการชำำ�ระหนี้้�ให้้ระยะหนึ่่�ง ลููกค้้าก็็จะสามารถ
ดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปและชำำ�ระหนี้้�ธนาคารได้้ หรืือในบางกรณีีธนาคารอาจมีีการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ย หรืือ
ตั้้�งพัักหรืือลดดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย แต่่ในกรณีีที่่ฐ
� านะของลููกหนี้้�อ่อ
่ นแอมาก ธนาคารอาจพิิจารณาถึึงแนวทาง
ในการลดภาระหนี้้�ของกิิจการ เช่่น การจำำ�หน่่ายทรััพย์สิ
์ น
ิ บางรายการของลููกหนี้้� หรืือการแสวงหาผู้้�ร่ว่ ม
ลงทุุนใหม่่ เป็็นต้้น รวมทั้้�งธนาคารอาจต้้องพิิจารณาลดหนี้้�ให้้ลููกค้้า หรืือรัับโอนสิินทรััพย์์ หรืือแปลงหนี้้�
เป็็นทุุน ควบคู่่�กัับการกำำ�หนดตารางการชำำ�ระหนี้้�ใหม่่ ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับกรณีีที่่ลูู
� กค้้าไม่่ให้้ความร่่วมมืือ ธนาคาร
จะดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของกฎหมายเพื่่อ
� ให้้ได้้มาซึ่่ง� สิิทธิิในทรััพย์สิ
์ น
ิ ของลููกค้้าตามที่่ก
� ฎหมายกำำ�หนด
งบการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีียอดคงเหลืือเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตที่่�มีี
การปรัับโครงสร้้างหนี้้�แล้้วจำำ�นวน 49,940 ล้้านบาท

เงิินลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษัท
ั ย่่อยมีีเงิินลงทุุนสุุทธิิ รวมสิินทรััพย์ท
์ างการเงิินที่่วั� ด
ั ด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและเงิินลงทุุนสุุทธิิในบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 889,307 ล้้านบาท หรืือ
คิิ ดเป็็นร้้อยละ 20.5 ของสิินทรััพย์์รวม โดยหลัั กทรััพย์์รัฐ
ั บาลและรััฐวิิสาหกิิ จมีีสััดส่่วนสููงที่่� สุุ ดที่่�
ร้้อยละ 54.2 สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ประเภทอื่่น
� ประกอบด้้วย ตราสารหนี้้�ที่่�ออกโดยรััฐบาลและ
รััฐวิิสาหกิิจต่่างประเทศ ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน ตราสารทุุนในความต้้องการของตลาด และตราสารทุุน
ที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
หลัักทรััพย์์รัฐั บาลถืือไว้้เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคารโดย
สามารถนัับเป็็นสิินทรััพย์์สภาพคล่่องตามหลัักเกณฑ์์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ตลอดจนสามารถใช้้เป็็นหลัักประกัันในการกู้้ยืื
� มเงิินจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
รวมถึึงการใช้้ในการก่่อภาระผููกพัันกัับหน่่วยงานของรััฐ หน่่วยงานราชการ และการทำำ�ธุุรกรรมการขาย
หลัักทรััพย์โ์ ดยมีีสััญญาว่่าจะซื้้�อคืืน ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีการลงทุุนในตราสารทุุนและตราสารหนี้้� โดย
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

2562

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

จำำ�นวนเงิิน

ร้้อยละ

หลัักทรััพย์์รัฐั บาลและรััฐวิิสาหกิิจ

482,201

54.2

486,889

59.6

354,975

54.6

ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์รัฐั บาลและรััฐวิิสาหกิิจ

298,672

33.6

236,325

28.9

191,523

29.5

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

11

0.0

7

0.0

-

-

780,862

87.8

723,207

88.5

546,498

84.1

107,116

12.0

93,205

11.4

101,199

15.6

1,329

0.2

911

0.1

1,737

0.3

889,307

100.0

817,323

100.0

649,434

100.0

ตราสารหนี้้� :

รวมตราสารหนี้้�
ตราสารทุุน
เงิินลงทุุนสุุทธิิในบริิษััทร่่วม
รวม
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การดำำ�รงเงิินกองทุุน
ธนาคารมีีนโยบายการดำำ�รงเงิินกองทุุนในอััตราที่่เ� หมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารและเพีียงพอ
ต่่อการขยายธุุรกิิจในอนาคต รวมทั้้�งต้้องไม่่ต่ำำ�กว่่าอััตราส่่วนขั้้�นต่ำำ�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด (รายละเอีียด
ปรากฏตามข้้อ 2 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)
(4) ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีทรััพย์์สิินประเภท ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ซึ่่�งธนาคารและบริิษััทย่่อยเป็็น
เจ้้าของโดยไม่่ติิดภาระจำำ�นองหรืือจำำ�นำำ� ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ประเภท

2564

2563

ที่่�ดิิน

41,429

40,313

อาคาร

14,100

14,795

อุุปกรณ์์

3,784

4,022

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

4,947

4,811

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า

239

352

อื่่น
� ๆ

481

757

64,980

65,050

รวม

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ธนาคารมีีนโยบายการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคารพาณิิชย์์และธุุรกิิจที่่�
สนัับสนุุนการให้้บริิการของธนาคาร โดยธุุรกิิจนั้้�นต้้องมีีแนวโน้้มการประกอบการที่่�ดีีและมีีความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ นอกจากนี้้� ในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�บางกรณีี ธนาคารจะพิิจารณาอนุุมััติิให้้ธุุรกิิจนั้้�น
แปลงหนี้้�เป็็นทุุนเพื่่อ
� เป็็นการแก้้ไขหนี้้�มีีปัญ
ั หา ทั้้�งนี้้� การลงทุุนของธนาคารจะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้ของทางการ ซึ่่ง� พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 กำำ�หนดให้้
ธนาคารพาณิิชย์ล
์ งทุุนในบริิษััทจำำ�กััดได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำ�ำ ระแล้้วของบริิษััท หาก
เกิินกว่่านี้้�ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

การถืือหุ้้�นในกิิจการอื่่น
� ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้พิิจารณาว่่า เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างเสถีียรภาพ
และความมั่่�นคงให้้กัับระบบสถาบัันการเงิินโดยรวม และรัักษาความเชื่่อ
� มั่่�นของผู้้ฝ
� ากเงิินต่่อสถาบัันการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย ต้้องมีีมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการที่่�สถาบัันการเงิินมีีการลงทุุนใน
ธุุรกิิจอื่่น
� อัันเนื่่�องจากการที่่�ไม่่มีีการควบคุุมดููแลอย่่างเพีียงพอ ธนาคารแห่่งประเทศไทยจึึงได้้ออก
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กับ
ั ดููแลกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่อ
� ควบคุุมให้้สถาบัันการเงิินมีีการลงทุุนเฉพาะในบริิษัท
ั
ที่่�ประกอบธุุรกิิจการเงิินและธุุรกิิจสนัับสนุุน และให้้ธนาคารถืือหุ้้�นได้้ สำำ�หรัับบริิษััทที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม ต้้องถืือ
ในสััดส่่วนตั้้�งแต่่ร้้อยละ 50 และมีีอำำ�นาจในการควบคุุม โดยธนาคารแห่่งประเทศไทยจะทำำ�การกำำ�กัับ
บริิษััทที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม ทั้้�งในเรื่่อ
� งของการดำำ�รงเงิินกองทุุนของกลุ่่�ม และการควบคุุมการให้้สิินเชื่่อ
� รวมทั้้�ง
การลงทุุนและการก่่อภาระผููกพัันในภาพรวมของกลุ่่�ม แต่่หากธนาคารมีีการลงทุุนในธุุรกิิจการเงิินโดย
ไม่่นัับรวมในกลุ่่�ม ธนาคารต้้องถููกหัักเงิินกองทุุนตามจำำ�นวนเงิินลงทุุน ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนในการ
ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�กัับแบบรวมกลุ่่�มดัังกล่่าว เป็็นการเปิิดโอกาสให้้ธนาคารเพิ่่ม
� ขอบเขตของ
บริิการทางการเงิินที่่�จะให้้กัับลููกค้้า โดยการสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน แต่่ทั้้�งนี้้� ธนาคารต้้องมีีหน้้าที่่�ใน
ด้้านการกำำ�หนดนโยบายและกลยุุทธ์์ และต้้องมีีมาตรการในการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�ม

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ มุ่่ง� เน้้นการเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางการเงิินแบบครบวงจร (Universal
Bank) ที่่� เ ป็็ น “เพื่่� อ นคู่่�คิิ ด มิิ ต รคู่่�บ้้าน” ชั้้�น นำำ� ของประเทศ โดยการขยายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิก าร
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มลููกค้้าต่่าง ๆ รวมถึึงการใช้้เครืือข่่ายในภููมิิภาคของธนาคารสนัับสนุุนการให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้า
กิิจการในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพมีี Value Proposition ที่่�สนัับสนุุนและสร้้างเสริิม
ภาพรวมของกลุ่่�มโดยเพิ่่ม
� ศัักยภาพด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ (Product and Service Capability)
และเพิ่่ม
� การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ใหม่่ ๆ (Geographic Reach) ให้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ
ซึ่่ง� เอื้้�อต่่อการใช้้ประโยชน์์จากฐานลููกค้้า และโครงสร้้างพื้้�นฐานของธนาคารกรุุงเทพ ที่่�เป็็นแกนนำำ�ของ
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ
ปััจจุุบัันมีีกิิจการในกลุ่่�มครอบคลุุมธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจจััดการกองทุุน ธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ ธุุรกิิจ
เงิินร่่วมลงทุุน ธุุรกิิจลีีสซิ่่ง� และธนาคารพาณิิชย์์ในต่่างประเทศ
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กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ ประกอบด้้วย 13 บริิษััท คืือ ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นบริิษััทแม่่และมีีกิิจการในกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิิน แบ่่งเป็็น บางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาด ธนาคารกรุุงเทพ
(ประเทศจีีน) จำำ�กัด
ั ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค บริิษัท
ั หลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กัด
ั (มหาชน) บริิษัท
ั หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์ท
์ วีี จำำ�กััด บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด

บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่ง� จำำ�กััด บีีบีีแอล โนมิินีี (เท็็มพาตััน) เบอร์์ฮาด
PT Sahabat Finansial Keluarga และบริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บางกอกแคปปิิตอล
จำำ�กััด โดยมีีภาพรวมโครงสร้้าง ดัังนี้้�

กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
100%
100%
98.71%
99.91%
75%
100%
100%
100%
90%

บางกอก แบงค์์ เบอฮาร์�ด

100%

บีีบีีแอล โนมิินีี (เท็็มพาตััน) เบอร์์ฮาด

ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด
ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค
บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

28.79%
100%

PT Sahabat Finansial Keluarga
บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บางกอกแคปปิิตอล จำำ�กััด

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด
บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด
บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด
บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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ขอบเขตธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ สรุุปได้้ดัังนี้้�
บริิษัท
ั
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุุรกิิจ

ขอบเขตของธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ

ธนาคาร

ให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินตามขอบเขตของธนาคารพาณิิชย์์ไทย

บางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาด

ธนาคาร

ดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ โดยเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศมาเลเซีีย

ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด

ธนาคาร

ดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ โดยเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศจีีน

ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค

ธนาคาร

ดำำ�เนิินธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ โดยเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศอิินโดนีีเซีีย

บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์

ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น
- ธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ (Brokerage)
- ธุุรกิิจวาณิิชธนกิิจ (Investment Banking) โดยเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และดำำ�เนิินการจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์
- ธุุรกิิจการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล (Private Fund Management)
- ธุุรกิิจตััวแทนสนัับสนุุนการขายและรัับซื้้�อคืืนหน่่วยลงทุุน (Selling Agent)
- ธุุรกิิจค้้าตราสารหนี้้�
- ธุุรกิิจตััวแทนซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า เป็็นต้้น

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด

จััดการกองทุุนรวมและ
กองทุุนส่่วนบุุคคล

ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวม ซึ่่ง� ประกอบด้้วย การจััดการกองทุุนรวม การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด

บริิหารสิินทรััพย์์

ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ที่่�ถููกจััดชั้้�น หรืือเกิิดจากหนี้้�ที่่�มีีปััญหาที่่�ได้้รัับโอนจากธนาคารกรุุงเทพ โดยบริิษััทอาจทำำ�การพััฒนาต่่อ
เพื่่อ
� เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสิินทรััพย์์ ก่่อนที่่�จะจััดจำำ�หน่่ายต่่อไป

บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด

ธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน

ดำำ�เนิินธุุรกิิจการลงทุุนในลัักษณะที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนกัับเจ้้าของธุุรกิิจที่่�มีีศัก
ั ยภาพในการเติิบโตสููง โดยให้้การสนัับสนุุนด้้านการเงิิน และให้้
คำำ�ปรึึกษา เพื่่อ
� ให้้ธุุรกิิจนั้้�นสามารถเติิบโตได้้อย่่างรวดเร็็ว

บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด

Investment Company ดำำ�เนิินการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่อ
� สนัับสนุุนการทำำ�ธุุรกิิจของธนาคาร และทำำ�การลงทุุนในตราสารทางการเงิินต่่าง ๆ

บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด

ให้้เช่่าทรััพย์สิ
์ ินแบบลีีสซิ่่�ง การให้้เช่่าทรััพย์์สิินแบบลีีสซิ่่�ง การให้้เช่่าซื้้�อ บริิการรถยนต์์เช่่า แฟคเตอริ่่�ง และการบริิการอื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และให้้เช่่าซื้้�อ

บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ
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ประเภทธุุรกิิจ

ขอบเขตของธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ

บีีบีีแอล โนมิินีี (เท็็มพาตััน) เบอร์์ฮาด

ธุุรกิิจสนัับสนุุน

สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการของบางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาดโดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็น Nominee, Trustee และ Agent ในการถืือหุ้้�นที่่�ลููกค้้า นำำ�มา
ใช้้เป็็นหลัักประกัันในการใช้้สิินเชื่่อ
�

PT Sahabat Finansial Keluarga

Finance Company

ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ผู้้�บริิโภค (Consumer Finance) แฟคเตอริ่่�ง เงิินทุุนหมุุนเวีียน (Working Capital) เงิินกู้้�ระยะยาว
(Mortgage)

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บางกอกแคปปิิตอล จำำ�กััด

จััดการกองทุุนรวม

ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการกองทุุนรวม ซึ่่ง� ประกอบด้้วย การจััดการกองทุุนรวม การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
รวมทั้้�งการเป็็นผู้้�จัด
ั การเงิินทุุนและที่่�ปรึึกษาสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า

นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่น
� ที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดยมีีการถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ชื่่อ
� บริิษัท
ั

ประเภทธุุรกิิจ

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้านบาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

การถืือหุ้้�นของ
ธนาคาร (ร้้อยละ)

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

บริิษััทร่่วม

ให้้บริิการรัับส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ระหว่่าง
สถาบัันการเงิิน

50

50

12.55

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

บริิษััทร่่วม

บริิการด้้านคอมพิิวเตอร์์

50

50

30.00

บริิษััท พีีซีีซีี แคปปิิตอล จำำ�กััด

ธนาคารถืือหุ้้�น ทางอ้้อมผ่่าน
บจ. ศููนย์์ประมวลผล

บริิการด้้านข้้อมููล

50

50

30.82

บริิษััท ไทยดิิจิทั
ิ ัล ไอดีี จำำ�กััด

ธนาคารถืือหุ้้�น ทางอ้้อมผ่่าน
บจ. พีีซีีซีี แคปปิิตอล

บริิการด้้านข้้อมููล

50

50

30.82

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด*

บริิษััทร่่วม

ผู้้�ให้้บริิการระบบเครืือข่่ายบััตรและระบบโอนเงิิน
รายย่่อยระหว่่างผู้้�ใช้้บริิการของระบบ

786

786

33.33

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิษััทร่่วม

กิิจกรรมการจััดทำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ตาม
วััตถุุประสงค์์ของผู้้�ใช้้
(ยกเว้้นโปรแกรมเว็็บเพจและเครืือข่่าย)

530

530

22.17

* ธนาคารจััดเป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมเนื่่�องจากธนาคารมีีเพีียงอำำ�นาจในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารแต่่ไม่่ถึึงระดัับควบคุุม
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในกิิจการต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ลำำ�ดับ
ั

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

ธนาคาร

สามััญ

1,000,000,000

100.00

Investment
Company

สามััญ

100,000

100.00

-

100.00

1

บางกอก แบงค์์ เบอร์์ฮาด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
โทร. (60) 32-174-6888 โทรสาร (60) 32-174-6800

2

บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด
c/o Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066 โทรสาร 1(345) 949-8080

3

ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด/1
Bangkok Bank Building, 2nd Floor (Zone B&C), 3rd-4th Floor No.7,
Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100 โทรสาร (86-21) 2329-0168

ธนาคาร

-

4

ธนาคาร พีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค
Gedung World Trade Center II 1st, 2nd, 21st-30th Floor,
Jl.Jend. Sudirman Kav.29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
โทร. (021) 7728-9928 โทรสาร (021) 7728-9928

ธนาคาร

สามััญ

35,715,192,701

98.71

5

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด
325 ชั้้�น 1 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004

บริิหารสิินทรััพย์์

สามััญ

24,999,997

100.00

6

บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด
173/10 ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807

ธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน

สามััญ

199,999,997

100.00
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ลำำ�ดับ
ั

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เอกสารแนบ

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์

สามััญ

1,079,057,700

99.91

จััดการกองทุุนรวมและกองทุุน
ส่่วนบุุคคล

สามััญ

749,996

75.00

ผลิิตชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์

สามััญ

2,401,522

59.77

7

บริิษััท หลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
191 อาคารสีีลมคอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

8

บริิษััท หลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวมบััวหลวง จำำ�กััด
175 อาคารสาธรซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 7 ชั้้�น 21 และ ชั้้�น 26
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

9

บริิษััท ไทยพรีีซีีชั่่�น แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด/2
226 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลทุ่่�งสุุขลา อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230

10

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด
173/19 อาคารเอเชีียเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 18
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

ผู้้ใ� ห้้บริิการระบบเครืือข่่ายบััตรและ
ระบบโอนเงิินรายย่่อยระหว่่าง
ผู้้ใ� ช้้บริิการของระบบ

สามััญ

2,620,000

33.33

11

บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด
175 อาคารสาธรซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 19
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

ให้้เช่่าทรััพย์สิ
์ น
ิ แบบ ลีีสซิ่่�งและ
ให้้เช่่าซื้้�อ

สามััญ

899,999

90.00

12

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด
319 อาคารจััตุุรัส
ั จามจุุรีี ชั้้�น 25 ห้้อง 9-12
ถนนพญาไท แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

บริิการด้้านคอมพิิวเตอร์์

สามััญ

149,985

30.00

13

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
5/13 หมู่่� 3 ชั้้�น 4
ถนนแจ้้งวััฒนะ ตำำ�บลคลองเกลืือ อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทร.0-2029-0200

กิิจกรรมการจััดทำำ�โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ตามวััตถุุประสงค์์ของผู้้ใ� ช้้
(ยกเว้้นโปรแกรมเว็็บเพจและ
เครืือข่่าย)

สามััญ

11,750,000

22.17
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ลำำ�ดับ
ั

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เอกสารแนบ

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

14

บริิษััท อุุตสาหกรรมท่่อสตีีมเหล็็กกล้้า จำำ�กััด/2
36/4 หมู่่� 2 ซอยวััดมหาวงษ์์ ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลสำำ�โรง
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130

ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ท่่อเหล็็กกล้้า

สามััญ

95,603

19.12

15

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำำ�กััด
5/13 หมู่่� 3 ถนนแจ้้งวััฒนะ ตำำ�บลคลองเกลืือ อำำ�เภอปากเกร็็ด
จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566

ให้้บริิการรัับส่่งข้้อมููลอิิเล็็คทรอนิิกส์์
ระหว่่างสถาบัันการเงิิน

สามััญ

62,733

12.55

16

บริิษััท อััลฟาเทค อีีเล็็คโทรนิิคส์์ จำำ�กััด (มหาชน)/3
179/74-80 อาคารบางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น15 ถนนสาทรใต้้
แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597

ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์

สามััญ

326

12.34

17

บริิษััท ซีีคอน ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
55 ถนนศรีีนคริินทร์์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976

ให้้เช่่าพื้้�นที่่� อาคาร ร้้านค้้า

สามััญ

574,000

10.00

18

บริิษััท โตโยต้้า ลีีสซิ่่�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด
990 อาคารอัับดุุลราฮิิม ชั้้�น 18-19
ถนนพระราม 4 แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763
โทรสาร 0-2636-1406

เช่่าซื้้�อ

สามััญ

6,340,000

10.00

19

บริิษััท ไทยนำำ�ศิิริิ อิินเตอร์์เท็็กซ์์ จำำ�กััด
44 ชั้้�น 17 อาคารศรีีจุุลทรััพย์์
ถนนพระรามที่่� 1 แขวงรองเมืือง เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422

สิ่่�งทอ

สามััญ

1,000,000

10.00

20

บริิษััท ธนาเทพการพิิมพ์์ จำำ�กััด
1017/5 ถนนประชาพััฒนา แขวงทัับยาว เขตลาดกระบััง กรุุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918

การพิิมพ์์

สามััญ

30,000

10.00
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ลำำ�ดับ
ั

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เอกสารแนบ

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

21

บริิษััท นัันทวััน จำำ�กััด
6 ซอยสุุขุุมวิิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

รัับเหมาก่่อสร้้าง

สามััญ

2,000

10.00

22

บริิษััท บางกอก มิิตซูบิ
ู ิชิิ เอชซีี แคปปิิตอล จำำ�กััด
173/35 อาคารเอเซีีย เซ็็นเตอร์์ ชั้้�น 26
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422

เช่่าซื้้�อ

สามััญ

60,000

10.00

23

บริิษััท บางกอก เอ็็มยููเอฟจีี จำำ�กััด
898 อาคารเพลิินจิิตทาวเวอร์์ ชั้้�น 9 โซน บีี 1
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860

ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาและการลงทุุน

สามััญ

200,000

10.00

24

บริิษััท บางกอก เอสเอ็็มบีีซีี คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด
1 อาคารคิิวเฮ้้าส์์ ลุุมพิินีี ชั้้�น 16
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาด้้านการลงทุุน

สามััญ

2,000

10.00

25

บริิษััท ยููไนเต็็ดไซโลแอนด์์เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด
177 ชั้้�น 9 ถนนราชวงศ์์ แขวงจัักรวรรดิิ เขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

บริิการ

สามััญ

200,000

10.00

26

ASIA INSURANCE (PHILIPPINES) CORPORATION
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz, Binondo,
Manila, Philippines
โทร. (632) 8241-5201 ต่่อ 131 โทรสาร (632) 8241-6257

ประกัันภััย

สามััญ

350,000

10.00

27

บริิษััท เอเซีียอุุตสาหกรรมหลอดไฟ จำำ�กััด
199 หมู่่� 2 ซอยแพรกษา ถนนพุุทธรัักษา ตำำ�บลท้้ายบ้้าน
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผลิิตและจำำ�หน่่ายหลอดไฟฟ้้า

สามััญ

700,000

10.00
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ลำำ�ดับ
ั

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เอกสารแนบ

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

นำำ�เข้้า และส่่งออกเคมีีภััณฑ์์

สามััญ

26,000

10.00

ผลิิตและจำำ�หน่่ายเหล็็ก

สามััญ

14,500,000

10.00

28

บริิษััท แอสแพค จำำ�กััด
39 ซอยสุุขุุมวิิท 49 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
10110
โทร. 0-2662-4951 ต่่อ 2712

29

บริิษััท ยูู เอ็็ม ซีี เม็็ททอล จำำ�กััด
32/40 อาคารชิิโน-ไทย ทาวเวอร์์ ชั้้�น16
ถนนสุุขุุมวิิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946

30

บริิษััท วงศ์์ไพฑููรย์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)/2
686 ถนนเอกชััย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพฯ 10150

ผลิิตและส่่งออกรองเท้้ากีีฬา

สามััญ

86,826,816

10.00

31

บริิษััท บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม จำำ�กััด
21 อาคารทีีเอสทีี ทาวเวอร์์ ชั้้�น 19 และ 24
ถนนวิิภาวดีี-รัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

การบริิการ
การชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์

สามััญ

400,000

10.00

32

FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
80 Robinson Road, #02-00 Singapore 068898
โทร. (65) 6576-5555 โทรสาร (65) 6576-5592

Alternative Investment
Management Company

Class B Shares

400,000

10.00

33

บริิษััท บางกอก คอนซััลติ้้�ง พาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
942/43 อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ ชั้้�น 1
ถนนพระราม 4 แขวงสุุริิยวงศ์์ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5

ให้้บริิการที่่�ปรึึกษา
ด้้านการลงทุุน

สามััญ

200

10.00

34

บริิษััท ควอลิิตี้้� อิินน์์ จำำ�กััด
137/10 สุุขุุมวิิท 9 (ซอยรื่่น
� จิิต) ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660

โรงแรมและภััตตาคาร

สามััญ

200,000

10.00
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

ลำำ�ดับ
ั

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เอกสารแนบ

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหุ้้�น

อััตราร้้อยละของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ
า่ ยได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษัท
ั

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

35

บริิษััท บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
21 อาคารทีีเอสทีี ทาวเวอร์์ ชั้้�น 19 ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิิภาวดีี-รัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

โฮลดิ้้�งส์์

สามััญ

1,816,000

10.00

36

PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD.
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811
โทร. (65) 6602-6800 โทรสาร (65) 6602-6801

พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

สามััญ

18,748,000

10.00

37

CONTOUR PTE. LTD.
138 Market Street, #05-01 CapitaGreen, Singapore 048946
โทร. (65) 8299-2305

ธุุรกิิจบริิการ

Preference Series A

16,252

11.68

38

บริิษััท สยาม โซล่่าร์์ เจนเนอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 89 หมู่่� 11 ตำำ�บลบ้้านตาล อำำ�เภอบำำ�เหน็็จณรงค์์ จัังหวััดชััยภููมิิ 36220

โรงไฟฟ้้าแสงอาทิิตย์์หรืือโซล่่าร์์เซลล์์
ผลิิต รวมทั้้�งจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

สามััญ

1,111,111

10.00

39

บริิษััท ไทยดิิจิดั
ิ ัล แพลตฟอร์์ม วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม จำำ�กััด
150 ถนนราชบพิิธ แขวงวััดราชบพิิธ เขตพระนคร กรุุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2018-6902

กิิจกรรมการสร้้างแม่่ข่า่ ย

สามััญ

100

10.00

40

บริิษััท พััฒน์์กล จำำ�กััด (มหาชน)
348 ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2328-1032 ต่่อ 49
โทรสาร 0-2328-1245, 0-2328-1058

การผลิิตเครื่่อ
� งทำำ�ความเย็็น

สามััญ

119,951,500

19.98

41

Perennial Hangzhou HSR Cloud Gate (Shanghai) Enterprise
Development Co., LTD./1
Block C, 888 Huanhu Xi Er Road, Lingang New Area,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
โทร. (86) 021-3182-2212

พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

-

-

10.00

หมายเหตุุ:

/1
/2
/3

ทางการประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีนไม่่ได้้ระบุุประเภทหุ้้�นและจำำ�นวนหุ้้�น
บริิษััทล้้มละลาย
บริิษััทจดทะเบีียนเลิิกบริิษััท แต่่ยัังไม่่เสร็็จการชำำ�ระบััญชีี
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

1.3.2 บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงของบริิษััทดัังกล่่าว
ธนาคารไม่่มีีบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยของธนาคาร

1.3.3 ผู้้�ถืือหุ้้�น
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 9 กัันยายน 2564 (Record date)
ลำำ�ดับ
ั

ผู้้�ถืือหุ้้�น

1

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

2

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
456,380,968

23.91

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

99,567,700

5.22

3

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

43,688,300

2.29

4

บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

34,287,030

1.80

5

THE BANK OF NEW YORK MELLON

33,471,198

1.75

6

HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED

31,566,300

1.65

7

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

31,071,562

1.63

8

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,779,533

1.35

9

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

24,082,577

1.26

ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่น
�

1,103,257,326

57.80

ยอดรวมทุุนในส่่วนที่่�ชำ�ำ ระแล้้ว

1,908,842,894

100.00

ข้้อมููลการกระจายการถืือครองหุ้้�น (Free Float)
การกระจายการถืือครองหุ้้�น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 9 มีีนาคม 2564 เท่่ากัับร้้อยละ 98.53%
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1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
1.4.1 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน
หลัักทรััพย์์ของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ธนาคารมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 40,000,000,000 บาท แบ่่งเป็็น
- หุ้้�นสามััญ 39,983,450,000 บาท จำำ�นวน 3,998,345,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
- หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภท ก. 6,550,000 บาท จำำ�นวน 655,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
- หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภท ข. 10,000,000 บาท จำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,908,842,894 หุ้้�น

-

ธนาคารจะต้้องจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิเต็็มตามจำำ�นวนที่่�กำำ�หนดก่่อน ธนาคารจึึง
จะจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญได้้

ในส่่วนของหุ้้�นสามััญที่่�ยัังไม่่ได้้เรีียกชำำ�ระจำำ�นวน 2,039,502,106 หุ้้�น มีีการจััดสรรดัังนี้้�
• หุ้้�นสามััญจำ�ำ นวน 500,000,000 หุ้้�น จััดสรรเพื่่อ
� รองรัับการใช้้สิิทธิิแปลงสภาพของหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ
ชนิิดแปลงสภาพเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ และ/หรืือ หุ้้�นกู้้แ
� ปลงสภาพเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ ซึ่่ง� ธนาคารอาจจะออก
และเสนอขายต่่อไปในอนาคต

1.4.2 หุ้้�นประเภทอื่่น
�
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิของธนาคาร มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
• หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภท ก. จำำ�นวน 655,000 หุ้้�น ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิจัด
ั สรรเพื่่อ
� เสนอขายให้้กัับ
ผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ และ/หรืือในประเทศ ซึ่่ง� อาจจะเสนอขายพร้้อมกัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

• หุ้้�นสามััญจำ�ำ นวน 200,000,000 หุ้้�น จััดสรรเพื่่อ
� รองรัับการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ ซึ่่ง� ธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่่อไปในอนาคต

•

• หุ้้�นสามััญจำ�ำ นวน 459,502,106 หุ้้�น จััดสรรเพื่่อ
� เสนอขายแก่่ประชาชนทั่่�วไป ซึ่่ง� รวมถึึงจััดสรร
ให้้แก่่ผู้ถืื
้� อหุ้้�นสามััญเดิิม ตลอดจนเจ้้าของผู้้รั� บ
ั ผลประโยชน์์ในหุ้้�นสามััญซึ่่ง� ถืือโดยผู้้รั� บ
ั ฝากหลัักทรััพย์์
หรืือโดยวิิธีีการอื่่น
� ที่่�คล้้ายคลึึงกััน

หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภท ข. จำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น ที่่�ประชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นได้้มีีมติิจัด
ั สรรเพื่่อ
� เสนอขายให้้กัับ
ผู้้�ลงทุุนในต่่างประเทศ และ/หรืือในประเทศ ซึ่่�งอาจจะเสนอขายพร้้อมกัับหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ และ/หรืือ
หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ และ/หรืือหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิชนิิดแปลงสภาพเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ และ/หรืือหุ้้�นกู้้�แปลง
สภาพเป็็นหุ้้�นสามััญได้้

• ผู้้�ถืือหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิทั้้�ง 2 ประเภทมีีสิิทธิิและเงื่่อ
� นไขแตกต่่างจากผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญดัังนี้้�
- ในกรณีีที่่มีี
� การเลิิกกิิจการ ผู้้ถืื
� อหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิจะได้้รัับส่่วนแบ่่งจากเงิินหรืือทรััพย์สิ
์ น
ิ ใด ๆ ที่่ค
� งเหลืือ
จากการชำำ�ระหนี้้�หรืือการกัันเพื่่อ
� ชำำ�ระหนี้้�ทั้้ง� หมดของธนาคารให้้แก่่เจ้้าหนี้้�ของธนาคารแล้้ว ในลำำ�ดับ
ั
ก่่อนผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
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• หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 440,000,000 หุ้้�น จััดสรรเพื่่�อเสนอขายแก่่ผู้้�ลงทุุนประเภทสถาบััน
หรืือที่่� มีีลัักษณะเฉพาะ ตามความหมายที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
• หุ้้�นสามััญเพิ่่ม
� เสนอขายแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญเดิิมตลอดจน
� ทุุนจำำ�นวน 440,000,000 หุ้้�น จััดสรรเพื่่อ
เจ้้าของผู้้�รับ
ั ประโยชน์์ในหุ้้�นสามััญ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
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1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอน

จำำ�นวนเงิินคงเหลืือ

อัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือ
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

3.875%

27 กัันยายน 2565

800 ล้้าน USD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

5.000%

3 ตุุลาคม 2566

500 ล้้าน USD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

4.050%

19 มีีนาคม 2567

600 ล้้าน USD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

4.450%

19 กัันยายน 2571

600 ล้้าน USD

Baa1/BBB+/BBB

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

9.025%

15 มีีนาคม 2572

449.825 ล้้าน USD

Baa2/BBB/BB+

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ1

3.733%

25 กัันยายน 2577

1,200 ล้้าน USD

Baa3/ - /BB+

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ2

3.466%

23 กัันยายน 2579

1,000 ล้้าน USD

Baa3/ - / -

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ3

5.000%

-

750 ล้้าน USD

Ba1/ - / -

ประเภทของหุ้้�นกู้้�

หมายเหตุุ: 1 วัันที่่�ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนกำำ�หนด 25 กัันยายน 2572
2 วัันที่่�ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนกำำ�หนด 23 กัันยายน 2574
3 วัันที่่�ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนกำำ�หนด 23 กัันยายน 2568

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้ถืื
้� อหุ้้�นเมื่่อ
� ผลประกอบการของธนาคารมีีผลกำำ�ไร โดยพิิจารณา
ถึึงผลตอบแทนของผู้้ถืื
� อหุ้้�นในระยะยาว ควบคู่่�กัับความเพีียงพอของเงิินกองทุุนในการรองรัับธุุรกิิจของ
ธนาคาร เงิินกำำ�ไรส่่วนที่่�เหลืือจากการจ่่ายเงิินปัันผลอาจจััดสรรเป็็นเงิินสำำ�รองต่่าง ๆ ตามความเหมาะสม
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(2) นโยบายของบริิษััทย่่อย
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละปีีเป็็นสำำ�คััญ
และเป็็นไปตามมติิของคณะกรรมการบริิษััทและมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทนั้้�น ๆ
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� ง
2. การบริิหารจััดการความเสี่่ย

� ง
2.1 ภาพรวมของการบริิหารความเสี่่ย
ธนาคารตระหนัักดีีว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ
ในการประกอบธุุรกิิ จ ของสถาบัั น การเงิิน โดยได้้มีีการกำำ� หนด
แนวทางในการบริิห ารความเสี่่� ย งแต่่ ล ะด้้าน เพื่่� อ ให้้แน่่ ใ จได้้ว่่า
ธนาคารมีีกลไกกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา ธนาคารได้้วิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�
อาจมีีผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจการเงิิน และนำำ�มาปรัับปรุุง
โครงสร้้างองค์์กร ตลอดจนกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ
� เสริิมสร้้างให้้ระบบการบริิหารความเสี่่ย
� ง
ของธนาคารมีีประสิิทธิิภาพได้้มาตรฐานเทีียบเคีียงระดัับสากล และ
สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ Basel
คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ความเสี่่ย
� ง คณะกรรมการบริิหาร และผู้้บ
� ริิหาร
ระดัับสููง มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย
� ง
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริิหารความเสี่่ย
� ง
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนดููแลและติิดตาม
ความเสี่่�ยงของธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่อ
� ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการธนาคาร
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กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคารประกอบด้้วย การระบุุความเสี่่�ยงสำำ�คััญซึ่่�งจะส่่งผลอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร การประเมิินความเสี่่ย
� งแต่่ละประเภท การติิดตามและควบคุุม
ความเสี่่ย
� งให้้อยู่่�ภายในระดัับที่่เ� หมาะสม และการรายงานความเสี่่ย
� งประเภทต่่าง ๆ ให้้ผู้้เ� กี่่ย
� วข้้องรัับทราบ
เพื่่อ
� ให้้สามารถบริิหาร และ/หรืือจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์
หลัักการสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่ย
� งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�ให้้หน่่วยงานธุุรกิิจ ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ก่่อให้้
เกิิดความเสี่่ย
� ง มีีหน้้าที่่ที่
� ต้้
่� องรัับผิิดชอบต่่อการบริิหารความเสี่่ย
� งต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง และให้้ความเสี่่ย
� ง
อยู่่�ภายในขอบเขตที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ ตลอดจนสอดคล้้องกัับนโยบายความเสี่่�ยงโดยรวมของธนาคารที่่�
ได้้รัับการอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการธนาคาร โดยหน่่วยงานบริิหารความเสี่่ย
� งทำำ�หน้้าที่่ติ
� ด
ิ ตามและควบคุุม
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ�เสมอ

� งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร
2.2 ปััจจััยความเสี่่ย
1) ความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย
แม้้ว่่าภายในปีีนี้้�จะมีีการแจกจ่่ายวััคซีีนไปแล้้วกว่่าหลายพัันล้้านโดสทั่่�วโลก แต่่ก็็ยัังคงมีีความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดการระบาดโควิิด-19 ระลอกใหม่่ได้้ ส่่วนในประเทศไทยก็็ได้้รัับผลกระทบจากสายพัันธุ์์�ใหม่่
เช่่นกััน และหากสถานการณ์์แย่่ลง อาจจะต้้องมีีการใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์อย่่างเช่่น การห้้ามเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยว การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และมาตรการเคอร์์ฟิิวอีีกครั้้�ง นอกจากนี้้� องค์์การอนามััยโลก
ได้้ออกคำำ�เตืือนว่่า ยุุโรปได้้กลายเป็็นศููนย์์กลางในการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อีีกครั้้�งแล้้วในตอนนี้้� หลััง
จากที่่มีีจำ
� �ำ นวนผู้้ติ
� ด
ิ เชื้้�อรายใหม่่เพิ่่ม
� สููงขึ้้�นทั่่�วทั้้�งทวีีป ส่่วนประเทศเยอรมัันก็็กำำ�ลัังเผชิิญกัับจำำ�นวนยอดผู้้�
ติิดเชื้้�อที่่�สูู งที่่�สุุ ดนัับตั้้�งแต่่มีีการระบาดมา และคาดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั จะหารืือถึึงมาตรการเพื่่อ
� ควบคุุมการ
แพร่่ระบาด ในระยะข้้างหน้้ารััฐบาลอาจจะต้้องใช้้มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจอีีกครั้้�ง ซึ่่ง� อาจส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
หนี้้�สาธารณะมากขึ้้�น และอาจลดความสามารถของรััฐบาลในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ มาตรการล็็อกดาวน์์ที่่�
เข้้มงวดอาจทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจเผชิิญกัับปััญหาทางการเงิินและไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ ซึ่่ง� ความเสี่่ย
� งเหล่่านี้้�
จะส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศและรวมไปถึึงเศรษฐกิิจโลก
โควิิด-19 สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ซึ่่�งสามารถแพร่่กระจายเชื้้�อได้้ไวกว่่าไวรััสสายพัันธุ์์�อื่่น
� ก่่อนหน้้านี้้�มาก
ได้้ระบาดไปแล้้วกว่่า 77 ประเทศทั่่�วโลก ภายในช่่วงสิ้้�นปีี 2564 โดยไวรััสสายพัันธุ์์�ดัังกล่่าว ส่่งผล
ทำำ�ให้้หลายประเทศในทวีีปยุุโรป จำำ�เป็็นที่่� จะต้้องกลัั บมาใช้้มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดอีีกครั้้�ง
เยอรมนีีและโปรตุุเกสเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�ประกาศใช้้มาตรการควบคุุมหลัังวัันหยุุดคริิสต์์มาสและเพิ่่ม
�
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มาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ในขณะที่่ส
� หรััฐอเมริิกา ได้้ออกข้้อกำำ�หนดห้้ามนัักท่่องเที่่ย
� วจาก 8 ประเทศ
ในทวีีปแอฟริิกาเดิินทางเข้้ามาประเทศ เที่่�ยวบิินจำำ�นวนมากถููกยกเลิิกในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ เนื่่�องจาก
ผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญด้้านสุุขภาพแสดงความกัังวลเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดเพิ่่ม
� มากขึ้้�น ในประเทศไทย หน่่วยงาน
ของรััฐรายงานว่่าขณะนี้้�โอมิิครอนกำำ�ลัังส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโควิิด-19 เพิ่่ม
� มากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
จึึงทำำ�ให้้รััฐบาลจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องระงัับการลงทะเบีียนโครงการ Test & Go และ Sandbox ชั่่�วคราว สำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�จะเดิินทางเข้้าไทย เพื่่อ
� ไม่่ให้้โอมิิครอนแพร่่กระจายไปในวงกว้้าง
การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในปีีที่่�แล้้วส่่งผลทำำ�ให้้โรงงานหลายแห่่งทั่่�วโลกต้้องปิิดตััวลง อุุปสงค์์ของ
ผู้้บ
� ริิโภคและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจก็็หดตััวลงเช่่นกััน แต่่เมื่่อ
� มีีการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ในปีีนี้้�
อุุปสงค์์ก็็ทยอยฟื้้�นตััว แต่่ปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทานยัังคงส่่งผลกระทบต่่อภาคการผลิิตทั่่�วโลก และได้้ส่่ง
ผลกระทบอย่่ า งมากต่่ อ การจำำ�หน่่ า ยสิิ น ค้้าหลายประเภท รวมไปถึึงอาหารและเครื่่�อ งดื่่� ม อุุปกรณ์์
อิิเ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ หรืือแม้้แต่่ ตู้�้ ค อนเทนเนอร์์สำำ� หรัับ การขนส่่ ง ซึ่่� ง การขาดแคลนครั้้�ง นี้้� ส่่ ง ผลให้้
อััตราเงิินเฟ้้อสููงขึ้้�น และอาจจะอยู่่�นานกว่่าการคาดการณ์์
ความเสี่่�ยงอีีกประการหนึ่่� งที่่� ส่่งผลต่่ อเศรษฐกิิ จโลกได้้แก่่ ความไม่่แน่่ นอนของภููมิิรััฐศาสตร์์ โดย
สงครามการค้้าระหว่่างประเทศสหรััฐอเมริิกา กัับจีีนที่่เ� ริ่่ม
� ต้้นตั้้�งแต่่ปีี 2561 ภายใต้้การบริิหารประเทศของ
ประธานาธิิบดีี โดนััลด์์ ทรััมป์์ ทำำ�ให้้ทั้้�งสองประเทศต้้องเสีียภาษีีนำำ�เข้้าระหว่่างประเทศสููงขึ้้�น ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อการค้้าและภาคธุุรกิิจทั่่�วโลก ความตึึงเครีียดได้้ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นและยัังไม่่มีีการแก้้ไขในแบบ
ที่่�ทุุกคนคาดหวัังภายใต้้การบริิหารของประธานาธิิบดีี โจ ไบเดน อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนพฤศจิิกายน
ปีี 2564 ประธานาธิิบดีีโจ ไบเดน และประธานาธิิบดีี สีี จิ้้น
� ผิิง ได้้มีีการพบกัันเป็็นครั้้�งแรกในความพยายาม
ที่่� จ ะลดความตึึงเครีียดของความสัั ม พัั น ธ์์ร ะหว่่า งประเทศ โดยผู้้� นำำ�ทั้้� ง สองได้้มีีการพูู ดคุุยกัั น ใน
หลายประเด็็น โดยเฉพาะเรื่่อ
� งความสััมพัันธ์์ทางทวิิภาคีีที่่ซั
� บ
ั ซ้้อน จุุดยืืนเกี่่ย
� วกัับประเทศไต้้หวััน วิิสัย
ั ทััศน์์
ด้้านความมั่่�นคงทางสาธารณสุุข พลัังงาน และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ อย่่างไรก็็ตาม
การประชุุมกัันในครั้้�งนี้้�ไม่่ได้้มีีข้้อตกลงที่่�เป็็นรููปธรรมเท่่าไหร่่นััก และผู้้�เข้้าร่่วมก็็ได้้ปฏิิเสธว่่าการพบกััน
ในครั้้�งนี้้� ไม่่ได้้จะช่่วยทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสองประเทศนี้้�ดีีขึ้้�น ในระยะต่่ อไปธนาคารจะติิ ดตาม
ความสััมพัันธ์์ของสหรััฐอเมริิกากัับจีีนอย่่างใกล้้ชิิดต่่อไป และจะประเมิินถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อ
ประเทศไทยและประเทศอื่่น
� ๆ
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การเปลี่่� ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศเป็็นอีีกหนึ่่� งปััจจััยที่่� ส่่งผลต่่ อเสถีียรภาพของเศรษฐกิิ จโลก
โดยกลุ่่�มนัักวิิทยาศาสตร์์ได้้ออกคำำ�เตืือนเกี่่� ยวกัั บภาวะโลกร้้อนอย่่างจริิงจัังมากขึ้้� น องค์์ กรต่่ าง ๆ
ได้้เริ่่ม
� าจเกิิดขึ้้�นกัับแนวโน้้มทางธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบััน โดยสภาพอากาศ
� ประเมิินถึึงผลกระทบที่่อ
ที่่� แ ย่่ ล งอาจส่่ ง ผลต่่ อ ทรััพย์์ สิิ น ของบริิษัั ท ยกตัั ว อย่่ า งเช่่น พายุุที่่� ส ร้้างความเสีียหายกัั บ โรงงาน
หรืือคลัั งสิินค้้า อาจทำำ�ให้้บริิษััทต้้องหยุุดการผลิิ ตและไม่่สามารถสร้้างรายได้้ การประชุุมเรื่่�องการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศแห่่งสหประชาชาติิ หรืือการประชุม
ุ COP26 ได้้จััดขึ้้�นในเดืือนพฤศจิิกายน
2564 เพื่่� อ หารืือเกี่่� ย วกัั บ ภัั ย คุุกคามทางสภาพอากาศและหาทางออกให้้กัั บ ปัั ญ หานี้้� โดยการ
อภิิปรายครั้้�งนี้้�มีีผู้้�เข้้าร่่วมกว่่า 200 ประเทศ ซึ่่�งได้้ให้้คำำ�มั่่�นว่่าจะพยายามยุุติิการใช้้ถ่่านหิิน และได้้ตั้้�ง
เป้้าหมายที่่�จะจำำ�กััดอุุณหภููมิิไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้�นเกิิน 2 องศาเซลเซีียส ประเทศจีีน ซึ่่�งเป็็นประเทศปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกมากที่่�สุุดในโลก ได้้ให้้คำำ�มั่่น
� ควบคุุมและลดการปล่่อยก๊๊าซ
� ที่่�จะวางยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิเพื่่อ
มีีเทนให้้ได้้ก่่อนการประชุุมในปีี 2565 นอกจากนี้้� จีีนได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะเป็็นกลางทางคาร์์บอนในปีี
2603 อย่่างไรก็็ตาม ถ่่านหิินยัังคงเป็็นแหล่่งผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าหลัักของจีีน และจีีนเป็็นหนึ่่�งในประเทศ
ที่่�สนัับสนุุนให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อตกลงด้้านสภาพภููมิิอากาศของกลาสโกว์์ โดยระบุุว่่าควรลดการใช้้
ถ่่านหิิน แทนที่่�ยุุติิการใช้้ถ่่านหิิน ในขณะเดีียวกััน ประเทศไทยก็็ได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ภายในปีี 2608 – 2613 แต่่ไม่่ได้้ให้้คำำ�มั่่�นว่่าจะลดการใช้้ถ่่านหิิน ลดการปล่่อยก๊๊าซมีีเทน หรืือแม้้แต่่ลด
การใช้้ยานพาหนะสัันดาป
ทั้้�งนี้้� ในการบริิหารความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย
อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของธนาคารและความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ธนาคาร
จึึงได้้จััดทำำ�กระบวนการต่่าง ๆ เพื่่อ
� ให้้การบริิหารดููแลความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อาทิิ การ
ติิดตามสถานการณ์์และการดููแลลููกค้้ารวมถึึงการสอบทานคุุณภาพของสิินเชื่่อ
� กัับลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด
การประเมิินการกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างสม่ำำ�เสมอ อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดทำำ�กระบวนการ
คาดการณ์์สภาวะทางเศรษฐกิิจในอนาคต เพื่่อ
� ประเมิินผลกระทบที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอนดัังกล่่าว
โดยมีีการตั้้�งสำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิต และการประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามกระบวนการ
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่่อ
� ให้้แน่่ใจว่่าธนาคารมีีระดัับของ
เงิินกองทุุนเพีียงพอ นอกจากนี้้� ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนล่่วงหน้้ารองรัับการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงและ
แก้้ไขปััญหาเพื่่อ
� เตรีียมความพร้้อมในการแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตไว้้ล่่วงหน้้าอย่่างเป็็นระบบ
ตามหลัักความระมััดระวัังอย่่างต่่อเนื่่�อง
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2) การเปลี่่ย
� นแปลงของกฎเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
- หลัักเกณฑ์์ Basel III
ธนาคารแห่่ง ประเทศไทยได้้นำำ� หลัั ก เกณฑ์์ ก ารกำำ�กัั บ ดููแลเงิิน กองทุุนสำำ� หรัับ ธนาคารพาณิิ ชย์์ ต าม
หลัั ก เกณฑ์์ Basel III ซึ่่�ง ครอบคลุุมเรื่่�อ งการดำำ� รงเงิิน กองทุุนและการบริิห ารความเสี่่� ย งด้้าน
สภาพคล่่องมาใช้้ตั้้�งแต่่ปีี 2556
ในส่่วนของการกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนนั้้�น ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์ต้้
์ องดำำ�รง
เงิินกองทุุนเพิ่่ม
� ให้้เพีียงพอที่่�จะรองรัับความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
� ขึ้้�นทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ เพื่่อ
ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤติิ และเพื่่อ
� รัักษาเสถีียรภาพของระบบสถาบัันการเงิิน การปรัับปรุุงที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่ การกำำ�หนดอััตราส่่วนเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�ขึ้้�นใหม่่ การเพิ่่ม
� คุุณภาพเงิินกองทุุนให้้มีีความเหมาะสม
ยิ่่�งขึ้้�น การปรัับปรุุงการคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงให้้สะท้้อนความเสี่่ย
� งที่่แ
� ท้้จริิงและครอบคลุุมธุุรกรรมได้้
ครบถ้้วนมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2562 ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์
ดำำ�รงเงิินกองทุุนเพิ่่ม
� เติิมในส่่วนของ Capital Conservation Buffer อีีกมากกว่่าร้้อยละ 2.50 และ
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิิชย์ที่
์ มีีนั
่� ย
ั
ต่่อความเสี่่ย
� งเชิิงระบบต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่เ� ป็็นส่่วนของเจ้้าของ (Common Equity Tier 1)
เพิ่่ม
� รองรัับความเสีียหาย (Higher
� เติิมจากการดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�อีีกร้้อยละ 1.00 เพื่่อ
Loss Absorbency) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่ง� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
มีีเงิินกองทุุนเพีียงพอในการรองรัับเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
� ดัังกล่่าวแล้้ว
ส่่วนหลัักเกณฑ์์การดำำ�รง Leverage Ratio เพื่่อ
� ควบคุุมปริิมาณการทำำ�ธุุรกรรมของธนาคารพาณิิชย์์
เพื่่�อมิิให้้มีีการขยายสิินทรััพย์์และรายการนอกงบดุุลมากเกิินไป โดยกำำ�หนดให้้ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุน
ชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์แ
์ ละรายการนอกงบดุุล ขั้้�นต่ำำ�เท่่ากัับร้้อยละ 3 ซึ่่ง� คาดว่่าจะใช้้ในปีี 2566 นั้้�น ธนาคาร
ได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมรองรัับหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวแล้้ว
สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเชิิงปริิมาณภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel III นั้้�น
ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้กำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์ถืือปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การดำำ�รงสิินทรััพย์์
สภาพคล่่อง เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ด้้านสภาพคล่่องที่่�มีีความรุุนแรง หรืือ Liquidity Coverage
Ratio (LCR) ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2559 โดยให้้ดำำ�รง LCR ขั้้�นต่ำำ�ร้้อยละ 60 ในปีี 2559 และ
ดำำ�รงเพิ่่ม
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 ส่่วนหลัักเกณฑ์์
� ขึ้้�นร้้อยละ 10 ในแต่่ละปีีจนเป็็นร้้อยละ 100 ตั้้�งแต่่วัน
การดำำ�รงแหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ไปของเงิิน หรืือ Net Stable Funding Ratio
(NSFR) นั้้�น ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์ดำำ�รง NSFR ขั้้�นต่ำำ�ร้้อยละ 100
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ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 กรกฎาคม 2561 เป็็นต้้นมา ซึ่่ง� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินดำำ�รงอััตราส่่วนทั้้�งสองเกิินกว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ�ที่่�กำำ�หนดไว้้
นอกเหนืือจากการบัังคัับใช้้หลัักเกณฑ์์ข้้างต้้นตามกรอบเวลาที่่�กำ�ำ หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทยแล้้ว
ธนาคารยัังคงต้้องติิดตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง ทั้้�งของ Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) และ/หรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่าง ๆ ที่่�มีีการประกาศใช้้แล้้วแต่่
อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดใช้้ในประเทศไทย เช่่น เกณฑ์์
ในการดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงเชิิงระบบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในช่่วงเศรษฐกิิจขาลง
(Countercyclical Buffer) และหลัักเกณฑ์์ที่่� BCBS คาดว่่าจะมีีการประกาศใช้้ในอนาคต อาทิิ หลัักเกณฑ์์
การคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Basel III : Finalising post-crisis reforms) เป็็นต้้น ซึ่่ง�
หลัักเกณฑ์์เหล่่านี้้�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงเงิินกองทุุนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ธนาคาร
จึึงมีีการติิดตามการปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลง และกำำ�หนดการบัังคัับใช้้หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวจากธนาคาร
แห่่งประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อศึึกษาและประเมิินผลกระทบ รวมถึึงเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมใน
การรองรัับการใช้้ต่่อไป
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่หรืือปรัับปรุุงใหม่่
งบการเงิินของธนาคารจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย (Thai Financial
Reporting Standard: TFRS) ซึ่่�งปััจจุุบัันมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทยจััดทำำ�ขึ้้�น
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ (International Financial
Reporting Standard: IFRS) โดย TFRS จะมีีผลบัังคัับใช้้ภายใน 1 ปีีนับ
ั จากวัันที่่�ถืือปฏิิบัติ
ั ิของ IFRS
และตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2565 TFRS จะได้้รัับการปรัับปรุุงให้้เป็็นไปตาม IFRS - Bound Volume
2021 ทั้้�งนี้้� ธนาคารมีีการติิดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่หรืือปรัับปรุุงใหม่่อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
เพื่่อ
� ศึึกษาและประเมิินผลกระทบ รวมถึึงเพื่่อ
� เตรีียมความพร้้อมในการรองรัับการใช้้ต่่อไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่หรืือปรัับปรุุงใหม่่ที่่�เกี่่� ยวข้้องกัั บธนาคารได้้เปิิดเผยไว้้
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.2

3) ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ลููกหนี้้�หรืือคู่่�สััญญาของธนาคารไม่่สามารถปฏิิบััติิตาม
สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้สิินเชื่่อ
� การลงทุุน และการก่่อภาระผููกพััน เช่่น ลููกหนี้้�ไม่่สามารถชำำ�ระเงิินต้้น
หรืือดอกเบี้้�ยตามที่่ต
� กลงไว้้กัับธนาคาร เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังมีีความเสี่่ย
� งอื่่น
� ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง เช่่น ความเสี่่ย
� ง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ด้้านการกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย การกระจุุกตััวของลููกหนี้้�รายใหญ่่ การกระจุุกตััว
ภาคธุุรกิิจ และ Country and Transfer โดยกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้
หน่่วยงานบริิหาร Portfolio
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ได้้แก่่ ประเด็็นความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถใน
การชำำ�ระคืืนอย่่างครบถ้้วนของลููกหนี้้� รวมถึึงปััจจััยอื่่น
� อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการแก้้ปััญหา
หนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ของธนาคาร
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญในช่่วงปีี 2564-2565 คืือ วิิกฤติิโรคโควิิด-19 ซึ่่ง� แม้้ว่่าประเทศเศรษฐกิิจ
สำำ�คััญทั่่�วโลกจะสามารถจััดสรรวััคซีีนให้้กัับประชาชนได้้อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงมีีรายงานการค้้นพบยา
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาโรคโควิิด-19 แล้้วก็็ตาม แต่่ภาวะเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย ยัังคงจะ
ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดและการกลายพัันธุ์์�ของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิตของประชาชน และการดำำ�เนิินกิิจกรรมของภาคเศรษฐกิิจต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ยัังคงต้้องเผชิิญกับ
ั
ความเสี่่�ยงและระมััดระวัังในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยใน
ระยะต่่อไป จะยัังไม่่สามารถฟื้้�นตััวและกลัับมาขยายตััวได้้เต็็มที่่�อย่่างยั่่�งยืืน
ความเสี่่ย
� งของเศรษฐกิิจไทยยัังอยู่่�ในระดัับสููง เนื่่อ
� งจากเศรษฐกิิจไทยพึ่่ง� พาภาคต่่างประเทศเป็็นสำำ�คัญ
ั
โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่�ยวและการส่่งออกที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากวิิกฤติิครั้้�งนี้้� ประกอบกัับ
โครงสร้้างเศรษฐกิิ จและสัังคมโลกได้้ปรัับเปลี่่� ยนเข้้าสู่่�การเป็็นชีีวิิตวิิถีี ใหม่่ (New Normal) เช่่น
การพึ่่�งพาเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลเพิ่่ม
� สููงขึ้้�น มีีแนวโน้้มซ้ำำ�เติิมปััญหาการสููญเสีียความสามารถในการแข่่งขััน
ของประเทศให้้ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น นอกจากนี้้�การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ยัังส่่งผลกระทบต่่ อ
การบริิโภคภาคเอกชน ซึ่่�งยัังคงได้้รัับแรงกดดัันจากกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ลดลง เนื่่�องมาจากภาวะหนี้้�ครััวเรืือน
ที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ดัังนั้้�น เศรษฐกิิจไทยในระยะต่่อไปจึึงต้้องพึ่่�งพาการบริิโภคและการลงทุุนของภาครััฐ
เป็็นสำำ�คััญ
จากปัั จ จััย ทั้้� ง หมดข้้างต้้น การดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ของธนาคารในระยะต่่ อ ไป จึึงต้้องให้้ความสำำ�คัั ญกัั บ
การติิดตามความเสี่่�ยงของลููกหนี้้�หรืือคู่่�สััญญาที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างใกล้้ชิิด อีีกทั้้�งให้้ความช่่วยเหลืือและ
ปรัับลดความเสี่่�ยงกัับลููกหนี้้�หรืือคู่่�สััญญาบางรายที่่�ได้้รัับผลกระทบจากจากวิิกฤติิในครั้้�งนี้้�
ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ธนาคารได้้กำำ�หนดกระบวนการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� โดยครอบคลุุมถึึง
การกำำ�หนดนโยบายสิินเชื่่�อ การจััดระดัับความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อของลููกค้้า ตลอดจนกำำ�หนดเงื่่อ
� นไข
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และอำำ�นาจในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อตามระดัับต่่าง ๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทธุุรกิิจ และ/หรืือขนาดของวงเงิิน
เป็็นต้้น ในการพิิจารณาสิินเชื่่อ
� ธุุรกิิจโดยทั่่�วไป ธนาคารจะพิิจารณาวััตถุุประสงค์์ในการขอกู้้� ประเมิิน
ความสามารถในการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�จากกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิิ นงาน ความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิ จ
ความสามารถของผู้้�บริิหาร ตลอดจนหลัักทรััพย์ค้ำ
์ �ำ ประกััน และจััดให้้มีีการทบทวนสิินเชื่่อ
� รวมถึึงระดัับ
ความเสี่่ย
� งของสิินเชื่่อ
� เป็็นประจำำ� โดยธนาคารได้้จััดตั้้�งสายงานเพื่่อ
� ติิดตามดููแล และบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
• สายบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�วิเิ คราะห์์และรายงานสถานะความเสี่่�ยงของธนาคารในด้้านต่่าง ๆ
ตลอดจนให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่อ
� ใช้้ประกอบการพิิจารณาปรัับปรุุงนโยบายด้้านความเสี่่�ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพื่่อ
� รองรัับกฎเกณฑ์์ใหม่่ ๆ รวมทั้้�งมาตรฐานสากล ตลอดจนดููแลการบริิหารความเสี่่ย
� ง
ด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
• สายบริิหารสิินเชื่่อ
� ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต โดยกำำ�กัับดููแลและติิดตามการอำำ�นวย
สิินเชื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายสิินเชื่่�อของธนาคาร สายงานนี้้�ประกอบด้้วย หน่่วยงานต่่าง ๆ คืือ
หน่่วยงานนโยบายสิินเชื่่อ
� หน่่วยงานกลั่่�นกรองสิินเชื่่อ
� หน่่วยงานบริิหาร Portfolio หน่่วยงาน
สอบทานสิินทรััพย์์เสี่่�ยง หน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่อ
� พิิเศษ หน่่วยงานประนอมหนี้้�และกฎหมาย และ
หน่่วยงานทรััพย์์สิิน ซึ่่ง� แต่่ละหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ สรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
○ หน่่วยงานนโยบายสิินเชื่่อ
� มีีหน้้าที่่�ดููแลโครงสร้้างนโยบายสิินเชื่่อ
� ประสานงานในการปรัับปรุุง
เปลี่่ย
� นแปลง และเผยแพร่่นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสิินเชื่่อ
� ติิดตามดููแลกรณีีไม่่เข้้าเกณฑ์์
ของนโยบายสิินเชื่่อ
� และรวบรวมความคิิดเห็็นต่่าง ๆ เพื่่อ
� นำำ�มาพิิจารณาปรัับปรุุงนโยบายสิินเชื่่อ
�
○ หน่่วยงานกลั่่�นกรองสิินเชื่่อ
� มีีหน้้าที่่ก
� ลั่่�นกรองสิินเชื่่อ
� ที่่นำ
� ำ�เสนอโดยสายธุุรกิิจต่่าง ๆ ดููแลให้้การ
อำำ�นวยสิินเชื่่อ
� เป็็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิิจารณาสิินเชื่่อ
� มีีโครงสร้้างสิินเชื่่อ
� ที่่เ� หมาะสม
ทบทวนผลการจััดระดัับความเสี่่ย
� งสิินเชื่่อ
� ของลููกค้้า รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้เกิิดวััฒนธรรมสิินเชื่่อ
� ที่่ดีี
�
และกระบวนการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� มีีระบบและเชื่่อ
� ถืือได้้
○ หน่่ ว ยงานบริิห าร Portfolio มีีหน้้าที่่� วิเิ คราะห์์และเสนอแนะการเปลี่่� ยนแปลงโครงสร้้าง
ของ Portfolio การกำำ�หนดสััดส่่วนที่่�เหมาะสมของ Portfolio และการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สููญใน
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ระดัับ Portfolio พััฒนาและดููแลเครื่่อ
� งมืือและวิิธีีการที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่อ
�
สร้้างฐานข้้อมููลด้้านสิินเชื่่อ
� ตลอดจนควบคุุมดููแลมาตรฐานการจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
○ หน่่วยงานสอบทานสิินทรััพย์์เสี่่�ยง มีีหน้้าที่่�สอบทานกระบวนการบริิหารสิินเชื่่อ
� และคุุณภาพ
สิินเชื่่อ
� ป
 ระเมิินความเพีียงพอของการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สููญ และประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบาย
กฎระเบีียบ และมาตรฐานการพิิจารณาสิินเชื่่อ
�
○ หน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่อ
� พิิเศษ มีีหน้้าที่่�ดููแลบริิหารจััดการหนี้้�ด้้อยคุุณภาพ กำำ�หนดกลยุุทธ์์
พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการแก้้ไขและการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
○ หน่่วยงานประนอมหนี้้�และกฎหมาย มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการให้้มีีการฟ้้องร้้อง หรืือประนีีประนอม
ยอมความ หรืือยึึดทรััพย์์ขายทอดตลาด
○ หน่่วยงานทรััพย์์สิิน ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารและขายทรััพย์์สิินรอการขายที่่�ได้้รัับมาจากกระบวนการ
ประนอมหนี้้� และการฟ้้องร้้อง
สำำ� หรัั บ กระบวนการในการอำำ� นวยสิิ น เชื่่� อ สายสิิ น เชื่่� อ จะเป็็ น ผู้้� พิิ จ ารณานำำ� เสนอขออนุุมัั ติิ
สิิ น เชื่่� อ และหน่่ ว ยงานกลั่่� น กรองสิิ น เชื่่� อ พิิ จ ารณาคำำ� ขอดัั ง กล่่ า วให้้เป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์
การอำำ�นวยสิินเชื่่�อ รวมถึึงพิิจารณาความเสี่่�ยงตามที่่�กำำ�หนดไว้้ เช่่น มาตรฐานการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
การจััดระดัับความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ และการประเมิินมููลค่่าหลัักประกััน เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในการอำำ�นวยสิินเชื่่�อ ในส่่วนของสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ธนาคารมีีหน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
โดยตรงทำำ�หน้้าที่่�ในการติิดตามแก้้ไขหนี้้�ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีหน่่วยงานอิิสระที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานกระบวนการบริิหารสิินเชื่่�อและคุุณภาพสิินเชื่่�อ ประเมิินความเพีียงพอของ
การสำำ�รองหนี้้�สููญในกรณีีที่่�เป็็นสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ตลอดจนพิิจารณาการปฏิิบััติิตามนโยบาย กฎ
ระเบีียบ และมาตรฐานการพิิจารณาสิินเชื่่�อ โครงสร้้าง Portfolio ที่่�เหมาะสม ความเพีียงพอของ
เงิินกองทุุน รวมถึึงการทดสอบภาวะวิิกฤติิ (Stress Testing) ตามหลัักเกณฑ์์ ของธนาคาร และ
สอดคล้้องตามเกณฑ์์ ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องจะรายงานผลต่่อผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
อย่่างสม่ำำ�เสมอ
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารมีีการกำำ�หนดมาตรการต่่าง ๆ สำำ�หรัับการควบคุุมความเสี่่ย
� งด้้านเครดิิต เช่่น การกำำ�หนดเพดาน
ของผลรวมของจำำ�นวนเงิินที่่�ให้้สิินเชื่่อ
� ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้
สิินเชื่่อ
� แก่่ลููกหนี้้�และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งในลัักษณะกลุ่่�มลููกค้้า กลุ่่�มอุุตสาหกรรม และระดัับประเทศคู่่�สััญญา
เพื่่อ
� เป็็นการจำำ�กััดความสููญเสีียของเงิินกองทุุนโดยรวม ในกรณีีที่่�กลุ่่�มลููกค้้าที่่�เข้้าข่่ายลัักษณะดัังกล่่าว
ได้้รัับผลกระทบในแง่่ลบจากภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ� นอกจากนี้้� ธนาคารได้้มีีการติิดตามการกระจุุกตััวของ
กลุ่่�มสิินเชื่่อ
� รายใหญ่่ กลุ่่�มอุุตสาหกรรม และประเทศคู่่�สััญญา และรายงานต่่อฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ
บริิหารของธนาคาร และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ�เสมอ ซึ่่�งการกำำ�หนดเพดานและ
การติิ ดตามรายงานดัั งกล่่ าวมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ธนาคารมั่่�นใจได้้ว่่าในภาวะวิิกฤติิ จะมีีเงิินกองทุุน
เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างแข็็งแกร่่งต่่อไป
ธนาคารได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกัันภายในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ1 เพื่่อ
� ให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินที่่�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ซึ่่ง� นโยบายดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และข้้อจำำ�กััด
ในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกัันภายในกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ รวมถึึงการบริิหารความเสี่่ย
� ง
ในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกัันภายในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ โดยกำำ�หนดให้้กลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพมีีการบริิหาร ควบคุุม ติิดตามปริิมาณธุุรกรรมให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ธนาคาร
กรุุงเทพ (ในฐานะบริิษััทแม่่) กำำ�หนด และสอดคล้้องกัับเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย และ/หรืือ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด โดยบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพมีี
การจััดทำำ�รายงานข้้อมููลการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกัันต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงของกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินและคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่อ
� ให้้สามารถติิดตามแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ได้้ก่่อนที่่�จะเกิิดความเสีียหายร้้ายแรงขึ้้�น
อััตราส่่วนคุุณภาพสิินทรััพย์ข
์ องกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ซึ่่ง� แสดงว่่าธนาคารมีีความมั่่�นคง
เมื่่อ
� เทีียบกัับอุุตสาหกรรม โดยมีีการตั้้�งเงิินสำำ�รองเพื่่อ
� รองรัับความเสีียหายจากความเสี่่ย
� งด้้านสิินเชื่่อ
�
อย่่างเพีียงพอ ได้้เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ "การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ"

1

นอกจากนี้้� การเริ่่ม
� ง “เครื่่อ
� งมืือทางการเงิิน” (TFRS9)
� ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่อ
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 โดยเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การกัันเงิินสำำ�รองจากเดิิมที่่�ใช้้แนวคิิด
Incurred Loss หรืือสำำ�รองจากความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว เป็็นแนวคิิด Expected Loss หรืือสำำ�รอง
เผื่่อ
� ความเสีียหายที่่� “คาดว่่า” จะเกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�น โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องรอให้้เกิิดเหตุุการณ์์ด้้านเครดิิต
ขึ้้�นก่่อน ซึ่่�งหมายความว่่า แม้้ลููกหนี้้�จะยัังไม่่เริ่่ม
� ต้้นค้้างชำำ�ระ แต่่หากพบข้้อบ่่งชี้้�ว่า่ ลููกหนี้้�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หลัักการใหม่่นี้้�กำำ�หนดให้้ต้้องกัันเงิินสำำ�รองหรืือค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิต (Expected Credit Loss) เพื่่อ
� รองรัับความเสีียหายที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากการที่่�
ลููกหนี้้�อาจผิิดนััดชำำ�ระในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่ง� ตลอดอายุุสััญญาที่่เ� หลืืออยู่่�ของสิินเชื่่อ
� นั้้�น รวมถึึงกำำ�หนดให้้
แต่่ละธนาคารต้้องพิิจารณาถึึงปััจจััยทางเศรษฐกิิจทั้้�งในอดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต ภายใต้้สมมติิฐานและ
สถานการณ์์ต่า่ ง ๆ รวมถึึงปััจจััยอื่่น
� ที่่อ
� าจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�อาจมีี
ความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละขณะ อัันอาจส่่งผลให้้ปริิมาณการกัันสำำ�รองมีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
ช่่วงเวลาถึึงแม้้ว่่าคุุณภาพสิินทรััพย์์โดยรวมของธนาคารไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
การจััดชั้้�นหนี้้�ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นไป จึึงเปลี่่�ยนแปลงเป็็นการจััดชั้้�น 3 ระดัับ หรืือ 3 Stage สอดคล้้อง
กัับหลัักเกณฑ์์ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยที่่� Stage 1 (Performing) คืือ ลููกหนี้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตไม่่เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ Stage 2 (Under-Performing) คืือ ลููกหนี้้�ที่่�มีีความเสี่่ย
� ง
ด้้านเครดิิตเพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และ Stage 3 (Non-Performing) คืือ กลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่า
หรืือเป็็นลููกหนี้้�ด้้อยคุุณภาพ ซึ่่ง� จากความเข้้มงวดของหลัักเกณฑ์์ที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นดัังกล่่าว ส่่งผลให้้นิิยามของ
ลููกหนี้้� Stage 2 (Under-Performing) มีีขอบเขตที่่�กว้้างกว่่าลููกหนี้้�ชั้้น
� ควรระวัังเป็็นพิิเศษ (Special
Mention : SM) โดยหมายรวมถึึงลููกหนี้้�ที่่�ยัังไม่่เริ่่ม
� ต้้นมีีการค้้างชำำ�ระด้้วย จึึงอาจเป็็นไปได้้ที่่�จะเห็็น
การเปลี่่ย
� นแปลงของการจััดชั้้�นดัังกล่่าวอัันเป็็นผลมาจากการปรัับปรุุงของมาตรฐานฯ ข้้างต้้น ส่่งผลกระทบ
ต่่ออััตราส่่วนคุุณภาพสิินทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้ดำำ�เนิินการติิดตามความเสี่่�ยงของลููกหนี้้�หรืือคู่่�สััญญา
อย่่างใกล้้ชิิด ตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของธนาคาร

กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินธนาคารกรุุงเทพ ประกอบด้้วย 13 บริิษััท ดัังนี้้� 1) ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะบริิษััทแม่่ 2) บางกอกแบงค์์ เบอร์์ฮาด (BBB) 3) ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด (BBC) 4) ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค 5) บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
(BLS) 6) บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด (BBLAM) 7) บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุน บางกอกแคปปิิตอล จำำ�กััด 8) บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด (STAM) 9) บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด 10) บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด 11) บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด
(BBL Cayman) 12) บีีบีีแอล โนมิินีี (เท็็มพาตััน) เบอร์์ฮาด และ 13) PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

อย่่ า งไรก็็ ต าม ภายใต้้สถานการณ์์ ท างเศรษฐกิิ จ ปัั จ จุุบัั น รวมถึึงการแพร่่ร ะบาดของโควิิด -19
ที่่ส่
� ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยและเศรษฐกิิจโลกในวงกว้้าง อัันนำำ�ไปสู่่�ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� อาจ
มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพสิินเชื่่อ
� โดยรวมของระบบธนาคารพาณิิชย์์ ธนาคารยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดููแล
กระบวนการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� และการติิดตามความเสี่่ย
� งของลููกหนี้้� ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาระดัับเงิินสำำ�รอง
หรืือค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมท่่ามกลางความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจจาก
ผลกระทบของสถานการณ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งจะสามารถรองรัับความต้้องการด้้านสิินเชื่่อ
� ของภาคธุุรกิิจและ
ภาคครััวเรืือนที่่�เริ่่ม
� ปรัับตััวเพิ่่ม
� ขึ้้�น อัันส่่งเสริิมต่่อการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่่อไป
ความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
ความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ธนาคารให้้สิินเชื่่อ
�
ลงทุุน ก่่อภาระผููกพััน หรืือทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่อ
� แก่่กลุ่่�มลููกหนี้้� หรืือภาคธุุรกิิจใด
เป็็นจำำ�นวนสููงมาก ซึ่่�งหากเกิิดความเสีียหายขึ้้�นจะส่่งผลต่่อฐานะและความสามารถในการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยสามารถแบ่่งความเสี่่ย
� งด้้านการกระจุุกตััวของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ได้้เป็็น 3
ประเภท ได้้แก่่ การกระจุุกตััวของลููกหนี้้�รายใหญ่่ การกระจุุกตััวภาคธุุรกิิจ และ Country and Transfer
สำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวของลููกหนี้้�รายใหญ่่ ธนาคารบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััว
ประเภทนี้้� ด้้วยการควบคุุมให้้ภาระความเสี่่ย
� งของลููกหนี้้�กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง หรืือโครงการใดโครงการหนึ่่�ง
มีีมููลค่่ารวมไม่่เกิินร้้อยละ 25 ของเงิินกองทุุนของธนาคาร และควบคุุมให้้คู่่�สััญญาทุุกราย ที่่�มีีสััดส่่วน
เงิินให้้สิินเชื่่�อ เงิินลงทุุนและภาระผููกพัันของกลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�มีียอดภาระความเสี่่�ยงเกิินกว่่าร้้อยละ 10
ของเงิินกองทุุนของธนาคาร ต้้องมีีภาระความเสี่่ย
� งรวมกัันไม่่เกิินกว่่า 3 เท่่าของเงิินกองทุุนของธนาคาร
ซึ่่ง� เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
สำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวภาคธุุรกิิจ ธนาคารบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวประเภทนี้้�
ด้้วยการจััดรวมกลุ่่�มภาระความเสี่่�ยงให้้เป็็นภาคธุุรกิิจตามความเหมาะสมทางด้้านเศรษฐกิิจ ประเมิิน
ระดัับความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในภาวะตกต่ำำ�ของแต่่ละภาคธุุรกิิจ แล้้วจััดสรรเพดานภาระความเสี่่�ยง
ให้้แก่่ แ ต่่ ล ะภาคธุุรกิิ จ เพื่่� อ จำำ�กัั ด มิิ ใ ห้้เกิิ ด ความเสีียหายต่่ อ เงิิน กองทุุนสููงกว่่า ที่่� ธ นาคารยอมรัับ ได้้
หากเกิิดภาวะตกต่ำำ�ขึ้้น
� ในภาคธุุรกิิจใดภาคธุุรกิิจหนึ่่ง� โดยธนาคารได้้มีีการรายงานและทบทวนกระบวนการ
ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ธนาคารมีีการกระจายตััวของการดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลากหลายภาคธุุรกิิจ
ด้้วยสััดส่่วนที่่�สนัับสนุุนให้้ธนาคารมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างมั่่�นคง
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สำำ�หรัับความเสี่่ย
� ง Country and Transfer ธนาคารบริิหารความเสี่่ย
� งนี้้� ด้้วยการประเมิินระดัับความเสี่่ย
� ง
ในกรณีีที่่� ประเทศคู่่�สััญญาประสบปััญหาด้้านเศรษฐกิิ จ สัังคม หรืือการเมืืองในระดัั บที่่� สูู งกว่่าปกติิ
แล้้วกำำ�หนดเพดานภาระความเสี่่ย
� งแก่่ประเทศคู่่�สััญญาโดยพิิจารณาความจำำ�เป็็นด้้านธุุรกิิจประกอบด้้วย
เพื่่�อจำำ�กััดมิิให้้เกิิดความเสีียหายต่่อเงิินกองทุุนสููงกว่่าที่่�ธนาคารยอมรัับหากเกิิดเหตุุการณ์์ในประเทศ
คู่่�สััญญาที่่อ
� าจส่่งผลต่่อผลประโยชน์์ทางการเงิินของธนาคาร นอกจากนี้้� ธนาคารได้้มีีการติิดตาม รายงาน
และประเมิินระดัับความเสี่่ย
� งของประเทศคู่่�สััญญาหลัักอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่อ
� ให้้ธนาคารสามารถปรัับเปลี่่ย
� น
กลยุุทธ์์และแนวนโยบายได้้อย่่างเหมาะสมกัับสถานการณ์์ และมีีการกระจายตััวของภาระความเสี่่�ยง
ในต่่างประเทศในระดัับที่่�เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจของประเทศคู่่�สััญญาต่่าง ๆ

4) ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ความเสี่่ย
� งด้้านตลาด หมายถึึง ความเสี่่ย
� งที่่�ธนาคารอาจได้้รัับความเสีียหายเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าของสิินทรััพย์์ หนี้้�สิน
ิ และภาระผููกพััน อัันเกิิดจากความเคลื่่อ
� นไหวของอััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่ย
� น
ราคาตราสารทุุน และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์
ความเสี่่ย
� งด้้านตลาดของธนาคาร เกิิดจากการให้้บริิการทางการเงิินแก่่ลููกค้้า และ/หรืือสถาบัันการเงิิน
ได้้แก่่ การซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ การซื้้�อขายตราสารหนี้้� รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
เช่่น สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า (Foreign Exchange Forward) สััญญาแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ยต่่างสกุุลเงิิน (Cross Currency Swap) สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย (Interest
Rate Swap) เป็็นต้้น ซึ่่�งธนาคารต้้องบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากธุุรกรรมของลููกค้้าเหล่่านี้้�
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยการป้้องกัันหรืือปรัับลดความเสี่่�ยง นอกจากนั้้�น ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ยัังเกิิดจากฐานะทางสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของธนาคารเองอีีกด้้วย
วััตถุุประสงค์์หลัักในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดของธนาคาร คืือ การจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่ย
� นแปลงของปััจจััยตลาดให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย
� อมรัับได้้และสอดคล้้องกัับนโยบายความเสี่่ย
� งรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมีีนโยบายในการบริิหารความเสี่่�ยง และมีีการกำำ�หนดมาตรวััดและเพดานความเสี่่�ยง
ด้้านตลาดให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและความซัับซ้้อนของธุุรกรรมทางการเงิิน คณะกรรมการและหน่่วยงาน
ที่่�มีีบทบาทหลัักในการบริิหาร ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านตลาด ประกอบด้้วย
• คณะกรรมการบริิห ารสิิ น ทรััพ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น มีีหน้้าที่่� กำำ�หนดและทบทวน นโยบายและแนวทาง
การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด ตลอดจนติิดตามและควบคุุม
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดและความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และ
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สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงและคณะกรรมการ
ธนาคารกำำ�หนด
• สายบริิหารการเงิิน มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ทางการค้้าโดยการซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินต่่าง ๆ
เช่่น ซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ซื้้�อขายตราสารหนี้้�และตราสารอนุุพัันธ์์ ตลอดจนบริิหาร
ความเสี่่ย
� งด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนและอััตราดอกเบี้้�ย รวมถึึงบริิหารสภาพคล่่องของธนาคาร เพื่่อ
� ให้้
ระดัับความเสี่่�ยงอยู่่�ภายใต้้เพดานความเสี่่�ยงตามแนวทางที่่�คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินกำำ�หนดและธนาคารยอมรัับได้้
• หน่่วยงานความเสี่่�ยงด้้านตลาด สายบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นผู้้บ่
� ง่ ชี้้� ประเมิิน ติิดตาม รายงานสถานะ
และควบคุุมความเสี่่ย
� งให้้อยู่่�ภายใต้้เพดานความเสี่่ย
� งที่่กำ
� ำ�หนด โดยรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหาร
สิินทรััพย์แ
์ ละหนี้้�สิน
ิ เป็็นประจำำ� ตลอดจนนำำ�เสนอการปรัับปรุุงนโยบาย มาตรวััด และเพดานความเสี่่ย
� ง
ให้้เหมาะสมกัับสภาวการณ์์ แผนธุุรกิิจ และความซัับซ้้อนของธุุรกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
เศรษฐกิิจโลกในปีีนี้้�อยู่่�ในช่่วงฟื้้�นตััวภายหลัังวิิกฤติิโควิิด-19 ซึ่่�งมีีการฟื้้�นตััวในอััตราที่่�แตกต่่างกััน
ระหว่่างประเทศเศรษฐกิิจหลัักและประเทศเศรษฐกิิจเกิิดใหม่่ ขึ้้�นกัับความเร็็วในการฉีีดวััคซีีน ความสามารถ
ในการควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััส และขนาดของมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐเป็็นสำำ�คััญ
การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในประเทศเศรษฐกิิจหลัักทำำ�ให้้กำำ�ลัังการผลิิตและขนส่่ง
สิินค้้าไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการบริิโภค นำำ�มาซึ่่�งปััญหาวิิกฤติิการขาดแคลนพลัังงานและปััญหา
ห่่วงโซ่่อุุปทาน และมีีผลให้้อััตราเงิินเฟ้้อเพิ่่�มสููงขึ้้� นมาก กดดัั นให้้ธนาคารกลางของประเทศเหล่่ านี้้�
เริ่่ม
� ส่่งสััญญาณปรัับนโยบายการเงิินแบบผ่่อนคลายมากมาเป็็นแบบปกติิ โดยธนาคารกลางสหรััฐฯ
เริ่่ม
� ทยอยปรัับลดวงเงิินซื้้�อพัันธบััตรตามมาตรการผ่่อนคลายเชิิงปริิมาณลงแล้้วในช่่วงปลายปีี และ
คาดว่่าจะต้้องปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยนโยบายในไม่่ช้้า นอกจากนี้้�ยังั มีีความกัังวลว่่าเศรษฐกิิจจีีนและเศรษฐกิิจ
โลกอาจได้้รัับผลกระทบจากปััญหาการขาดสภาพคล่่องของบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่ในจีีน
ปััจจััยเหล่่านี้้�ล้้วนทำำ�ให้้ตลาดการเงิินผัันผวนมากในปีีนี้้�
ปััจจััยเสี่่ย
� งต่่าง ๆ ที่่�ยังั คงต้้องติิดตามต่่อไป ได้้แก่่ (1) ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 ท่่ามกลางการกลายพัันธุ์์�ของสายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�อาจติิดได้้ง่่ายหรืือทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพ
ของวััคซีีนลดลง (2) อััตราเงิินเฟ้้อที่่�เร่่งตััวขึ้้�นมากในหลายประเทศ จากการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของราคาพลัังงาน
และปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทาน จนอาจทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเข้้าสู่่�สถานการณ์์ Stagflation (3) เศรษฐกิิจจีีนที่่�อาจ
เติิบโตชะลอตััวจากการดำำ�เนิินนโยบายที่่�เข้้มงวดของภาครััฐในหลายภาคส่่วน (4) ทิิศทางการดำำ�เนิิน
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นโยบายการเงิินของธนาคารกลางสำำ�คัญที่
ั มีี
่� แนวโน้้มลดการผ่่อนคลายลงและอาจเริ่่ม
� ปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
และ (5) ปััญหาหนี้้�และฐานะทางการคลัังของประเทศทั่่�วโลกที่่�เพิ่่ม
� มากขึ้้�น เป็็นต้้น โดยปััจจััยเหล่่านี้้�มีีผล
ต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยและจะส่่งผลต่่อความผัันผวนของการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนระหว่่างประเทศ
และตลาดการเงิิน โดยทำำ�ให้้อััตราแลกเปลี่่�ยน อััตราดอกเบี้้�ย ราคาตราสาร และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์
มีีความผัันผวนมากขึ้้�น
ธนาคารแบ่่งการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดตามวััตถุุประสงค์์ของการทำำ�ธุุรกรรม เป็็น 2 ส่่วน คืือ
ความเสี่่ย
� งด้้านตลาดของฐานะในบััญชีีเพื่่อ
� การค้้า และความเสี่่ย
� งด้้านตลาดของฐานะในบััญชีีเพื่่อ
� การธนาคาร
(4.1) ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของฐานะในบััญชีีเพื่่�อการค้้า
ฐานะในบััญชีีเพื่่�อการค้้า คืือ ฐานะของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่� ธนาคารถืือครองไว้้ในระยะสั้้�น โดย
มีีเจตนาเพื่่�อค้้า เพื่่�อขายต่่ อ เพื่่�อหาประโยชน์์จากการเปลี่่� ยนแปลงของราคา หรืือเพื่่�อหากำำ�ไรจาก
ความแตกต่่างของราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้้�งเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงของฐานะอื่่น
� ๆ
ในบััญชีีเพื่่�อการค้้า ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของฐานะในบััญชีีเพื่่�อการค้้าที่่� สำำ�คััญของธนาคาร ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย และความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่อ
� การค้้า เกิิดจากการที่่�ธนาคารถืือครองธุุรกรรมทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอััตราดอกเบี้้�ยโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ค้้า ทำำ�กำำ�ไรในระยะสั้้�น หรืือเพื่่อ
� ป้้องกัันความเสี่่�ยง
ของฐานะในบััญชีีเพื่่อ
� การค้้า เช่่น ธุุรกรรมตราสารหนี้้� สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า และ
สััญญาแลกเปลี่่ย
� นอััตราดอกเบี้้�ยหรืือสกุุลเงิิน เป็็นต้้น การเปลี่่ย
� นแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยส่่งผลกระทบ
ต่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของฐานะที่่�ธนาคารถืือครองและอาจเกิิดผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากอััตราดอกเบี้้�ยได้้
ความเสี่่ย
� งด้้านอััตราแลกเปลี่่ย
� น เกิิดจากการที่่ธ
� นาคารมีีการทำำ�ธุุรกรรมที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเงิินตราต่่างประเทศ
ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดฐานะเกิินดุุลหรืือขาดดุุลในเงิินตราต่่างประเทศสกุุลใดสกุุลหนึ่่�ง เช่่น การทำำ�ธุุรกรรม
ปริิวรรตเงิินตรา การลงทุุน การให้้สิินเชื่่อ
� การกู้้ยืื
� ม การก่่อภาระผููกพััน รวมถึึงการใช้้อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินตราต่่างประเทศ เป็็นต้้น เมื่่อ
� อััตราแลกเปลี่่�ยนเปลี่่�ยนแปลง จึึงอาจกระทบต่่อผลกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้
ธนาคารมีีการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงเพื่่อ
� ใช้้ควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านตลาดในบััญชีีเพื่่อ
� การค้้า ได้้แก่่
Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็็นต้้น โดยให้้มีีการติิดตามและ
รายงานสถานะความเสี่่�ยงต่่อฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
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นอกจากการติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยงข้้างต้้นแล้้ว ธนาคารจััดให้้มีีการทดสอบภาวะวิิกฤติิ สำำ�หรัับ
ฐานะในบััญชีีเพื่่�อการค้้าอย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�ง เพื่่�อใช้้ประเมิินความเสีียหายสููงสุุดที่่� อาจเกิิดขึ้้�น
ในภาวะที่่ต
� ลาดมีีความผัันผวนมากกว่่าปกติิหรืือมีีวิิกฤติิ เพื่่อ
� ให้้ธนาคารเข้้าใจฐานะความเสี่่ย
� ง จุุดเปราะบาง
ตลอดจนสามารถวางแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านตลาดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนไป และอาจใช้้อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน เช่่น สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย
และสััญญาแลกเปลี่่� ยนอััตราดอกเบี้้�ยต่่ างสกุุลเงิิน เป็็นต้้น ในการป้้องกัั นหรืือปรัับลดความเสี่่�ยง
ด้้านอััตราดอกเบี้้�ยให้้อยู่่�ภายในเพดานความเสี่่ย
� ง ตามแนวทางที่่ค
� ณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์แ
์ ละหนี้้�สิน
ิ
กำำ�หนด นอกจากนั้้�น ธนาคารจััดให้้มีีการทดสอบภาวะวิิกฤติิสำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยใน
บััญชีีเพื่่อ
� การธนาคารอย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�ง เพื่่อ
� สะท้้อนจุุดอ่่อนหรืือผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายใต้้
สถานการณ์์จำ�ำ ลองภาวะวิิกฤติิต่่าง ๆ และนำำ�ผลลััพธ์ที่
์ ่�ได้้ไปปรัับปรุุงการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินให้้
สอดคล้้องกัับภาวะแวดล้้อมของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถบรรลุุเป้้าหมายรายได้้ตามแผนธุุรกิิจ
และมีีความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

สำำ�หรัับฐานะในบััญชีีเพื่่อ
� การค้้าในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ค่่า VaR ระยะเวลา 1 วััน จากการประเมิิน
ด้้วยวิิธีี Historical Simulation ที่่ค
� วามเชื่่อ
� มั่่�นร้้อยละ 99 เท่่ากัับ 257 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 1.00 ต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิในระดัับ
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�

เป็็นประจำำ� Value-at-Risk (VaR) เป็็นมาตรวััดที่่ใ� ช้้หลัักการทางสถิิติใิ นการประเมิินความเสีียหายสููงสุุด
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยเสี่่ย
� งและราคาต่่าง ๆ ภายใต้้ระยะเวลาและระดัับความเชื่่อ
� มั่่�น
ที่่�กำำ�หนด

(4.2) ความเสี่่�ยงด้้านตลาดของฐานะในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร
ธนาคารมีีความเสี่่ย
� งด้้านตลาดจากฐานะในบััญชีีเพื่่อ
� การธนาคาร จากการเปลี่่ย
� นแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย
และราคาตราสารทุุน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยในบััญชีีเพื่่อ
� การธนาคาร หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน และรายการนอกงบดุุลที่่�อยู่่�ในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร มีีรอบระยะเวลาการปรัับอััตราดอกเบี้้�ย
หรืือการครบกำำ� หนดสัั ญญ าไม่่ ต รงกัั น หรืือ เมื่่� อ อััต ราดอกเบี้้� ย อ้้างอิิง ของสิิ น ทรััพย์์ แ ละหนี้้� สิิ น มีี
การเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่สอดคล้้องกััน และมีีผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ และ/หรืือมููลค่่าของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการควบคุุมความเสี่่� ย งด้้านอััต ราดอกเบี้้� ย ในบัั ญชีี เพื่่� อ การธนาคาร ธนาคารกำำ� หนดเพดาน
ความเสี่่�ยงของผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิในระยะเวลา 1 ปีี (Net Interest Income Impact
Limit) และผลกระทบต่่อมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Economic Value of Equity
Impact Limit) ภายใต้้สมมติิ ฐ านการเปลี่่� ย นแปลงของอััต ราดอกเบี้้� ย ของสิิ น ทรััพย์์ แ ละหนี้้� สิิ น
ทุุกประเภทเพิ่่ม
� ขึ้้�นและลดลงทัันทีีร้้อยละ 1.00
ธนาคารบริิห ารความเสี่่� ย งด้้านอััต ราดอกเบี้้� ย โดยการปรัับ โครงสร้้างของสิิ น ทรััพย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ให้้
สอดคล้้องกัับทิิศทางของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�คาดการณ์์ในอนาคต โดยคำำ�นึึงถึึงรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิและ
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หน่่วย : ล้้านบาท

สกุุลเงิิน

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

เงิินบาท

-1,658

-1,713

1,122

1,084

เงิินสกุุลอื่่น
�

665

683

รวมผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย

129

55

เงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ

(2) ความเสี่่�ยงของฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารทุุน
ความเสี่่�ยงของฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารทุุน หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของราคาของตราสารทุุน และมีีผลทำำ�ให้้ฐานะของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนมีีมููลค่่าลดลงและกระทบต่่อ
เงิินกองทุุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุุนในตราสารทุุนในบััญชีีเพื่่�อการธนาคารโดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อเสริิมสร้้างรายได้้ทั้้� ง
ในรููปของเงิินปัันผล กำำ�ไรจากส่่วนต่่ างของมููลค่่ าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่่�อประโยชน์์
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของธนาคารด้้วยการสร้้างความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกัับลููกค้้า และสร้้างเครืือข่่าย
73

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

กัับพัันธมิิตรทางการลงทุุน รวมถึึงเพื่่�อรัับชำำ�ระหนี้้�คืืนในรููปของหลัักทรััพย์์ในกรณีีที่่�มีีการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้� ธนาคารมีีความเสี่่ย
� งจากการลงทุุนในฐานะที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับตราสารทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ
และการลงทุุนในสิินทรััพย์์หลากหลายประเภทมากขึ้้�นเพื่่�อกระจายความเสี่่�ยง สร้้างโอกาสในการเพิ่่�ม
ผลตอบแทน ตลอดจนสนัับสนุุนการพััฒนาของตลาดทุุนไทย เช่่น กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และ
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน เป็็นต้้น
ธนาคารกำำ�หนดนโยบายการลงทุุนและการบริิหารความเสี่่� ย งในตราสารทุุนเพื่่�อ ใช้้เป็็ น แนวทางใน
การประเมิิน ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่ย
� งของฐานะที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับตราสารทุุน โดยกำำ�หนดวิิธีีการประเมิิน
ความเสี่่�ยงแยกตามประเภทของตราสารทุุน มีีการจััดทำำ�การทดสอบภาวะวิิกฤติิอย่่างน้้อยรายไตรมาส
เพื่่อ
� ประเมิินผลขาดทุุนสููงสุุดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในภาวะที่่�ตลาดมีีความผัันผวนมากกว่่าปกติิ และมีีการควบคุุม
สััดส่่วนของฐานะที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับตราสารทุุนต่่อเงิินกองทุุนให้้อยู่่�ภายในเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย
กำำ�หนด และเกณฑ์์ภายในของธนาคาร

5) ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�ธนาคารไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิินและ
ภาระผููกพัันตามสััญญา วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านสภาพคล่่องของธนาคาร คืือ การมีี
เงิินทุุนที่่�เหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะชำำ�ระภาระผููกพัันทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ในขณะเดีียวกััน ยัังสามารถ
นำำ�เงิินทุุนไปบริิหารเพื่่อ
� ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างเหมาะสมในภาวะที่่�ตลาดเอื้้�ออำำ�นวยด้้วย
ปััจจััยความเสี่่ย
� งด้้านสภาพคล่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญของธนาคาร ได้้แก่่ โครงสร้้างของแหล่่งเงิินทุุนและการใช้้ไป
ของเงิินทุุนของธนาคาร การแข่่งขัันของธนาคารพาณิิชย์ร์ วมถึึงผู้้�เล่่นที่่�ไม่่ใช่่ธนาคารพาณิิชย์เ์ พื่่อ
� เพิ่่ม
�
ฐานเงิินฝากโดยเฉพาะเงิินฝากที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ�และเงิินฝากลููกค้้ารายย่่อย โดยเฉพาะการแข่่งขัันให้้บริิการ
เงิินฝากดิิจิทั
ิ ัลด้้วยการเปิิดบััญชีีผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์ การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการลงทุุนของลููกค้้า
เพื่่�อแสวงหาผลตอบแทนที่่�สูู งขึ้้�นในภาวะอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ� และการขยายตััวของสิินทรััพย์์ในสกุุลเงิิน
ต่่างประเทศของธนาคาร
ธนาคารบริิหารความเสี่่ย
� งสภาพคล่่องตามนโยบายและหลัักการที่่ค
� ณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์แ
์ ละหนี้้�สิน
ิ
เป็็นผู้้กำ
� �ำ หนด และสอดคล้้องกัับเกณฑ์์การดำำ�รงสิินทรััพย์ส
์ ภาพคล่่องและกฎเกณฑ์์อื่น
่� ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องของ
ทางการ โดยมีีสายบริิหารการเงิินเป็็นหน่่วยงานหลัักทำำ�หน้้าที่่�บริิหารกระแสเงิินสดและฐานะสภาพคล่่อง
ประจำำ�วัน
ั ติิดตามภาวะตลาดเงิิน และการเปลี่่ย
� นแปลงของปััจจััยด้้านอััตราแลกเปลี่่ย
� นและอััตราดอกเบี้้�ย
และคาดการณ์์แนวโน้้ม รวมถึึงดำำ�เนิินกลยุุทธ์์การบริิหารสภาพคล่่องตามแนวทางที่่�คณะกรรมการ
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บริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินกำำ�หนด หน่่วยงานความเสี่่�ยงด้้านตลาด สายบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นผู้้�บ่่งชี้้�
ประเมิิน ติิดตาม รายงาน และควบคุุมสถานะความเสี่่ย
� งให้้อยู่่�ภายใต้้เพดานความเสี่่ย
� งที่่กำ
� �ำ หนด โดยรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินเป็็นประจำำ� อย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง
ธนาคารจััดให้้มีีแหล่่งเงิินทุุนที่่ห
� ลากหลาย โดยแหล่่งเงิินทุุนหลัักของธนาคารมาจากเงิินรัับฝากจากลููกค้้า
ซึ่่ง� มีีการกระจายตััวดีีทั้้�งในด้้านประเภทลููกค้้าผู้้�ฝาก ประเภทเงิินรัับฝาก และอายุุครบกำำ�หนด นอกจากนี้้�
ธนาคารบริิหารสภาพคล่่องผ่่านตลาดเงิินและตลาดทุุนในประเทศและต่่างประเทศซึ่่ง� รวมถึึงตลาดซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้าและตลาดซื้้�อคืืน (Swap and Repurchase Market) โดยอาจดำำ�เนิินการระดมเงิินทุุน หรืือ
ลงทุุนในสกุุลเงิินหลััก เช่่น สกุุลเงิินบาท และสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ เป็็นต้้น ธนาคารมุ่่�งดำำ�เนิินการ
ให้้มีีต้้นทุุนและมีีความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่ องที่่� เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่่�ในระดัั บที่่� ยอมรัับได้้
โดยมีีการบริิหารฐานะสภาพคล่่ องอย่่างใกล้้ชิิดทั้้� งในระยะสั้้� นและระยะยาว ซึ่่�งรวมถึึงการพิิจารณา
ความเหมาะสมในการกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นและระยะยาวจากต่่างประเทศ เพื่่�อใช้้ในการอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� สกุุล
เงิินตราต่่างประเทศแก่่ลููกค้้าของธนาคารทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงิินทุุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่่งเงิินทุุนที่่�หลากหลายแล้้ว ธนาคารจััดให้้มีีสิินทรััพย์ที่
์ ่�มีีสภาพคล่่องสููงและพร้้อมจะเปลี่่�ยน
เป็็นเงิินสดได้้เมื่่อ
� ต้้องการ เพื่่อ
� ที่่�จะสามารถรองรัับการจ่่ายคืืนหนี้้�สิน
ิ และภาระผููกพัันและดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
อย่่างราบรื่่น
� ทั้้�งในภาวะปกติิและในกรณีีเกิิดวิิกฤติิ โดยธนาคารดำำ�รงอััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง
ตามข้้อกำำ�หนดของธนาคารแห่่งประเทศไทย และหน่่ วยงานกำำ�กัับดููแลในแต่่ ละประเทศที่่� ธนาคารมีี
การดำำ�เนิินงานประกอบการ และตามเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินกำำ�หนด
ธนาคารประเมิิน ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่ย
� งด้้านสภาพคล่่องโดยใช้้มาตรวััดและเพดานความเสี่่ย
� ง
ประเภทต่่ าง ๆ เช่่น อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่�อต่่ อเงิินฝาก ฐานะสภาพคล่่ องสุุทธิิทั้้� งในภาวะปกติิ และ
ภาวะวิิกฤติิ มาตรวััด Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็็นต้้น
LCR เฉลี่่�ยของธนาคารในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2564 ซึ่่ง� คำำ�นวณจากข้้อมููลสิ้้น
� เดืือนในระหว่่างไตรมาส เท่่ากัับ
ร้้อยละ 270 เกิินกว่่า LCR ขั้้�นต่ำำ�ตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดที่่�ร้้อยละ 100
ธนาคารมีีการกำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััยด้้านสภาพคล่่อง เพื่่อ
� ให้้ธนาคารได้้ตระหนัักถึึงการก่่อตััวของ
วิิกฤติิ สภาพคล่่ องที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� น ทั้้� งจากปััจจััยที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บฐานะของธนาคารและปััจจััยที่่� เกิิ ดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของภาวะแวดล้้อมภายนอก เพื่่อ
� ให้้ธนาคารสามารถป้้องกัันและบริิหารความเสี่่�ยงได้้
อย่่างทัันท่่วงทีี ธนาคารมีีการทดสอบภาวะวิิกฤติิสภาพคล่่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยกำำ�หนด
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สถานการณ์์จำ�ำ ลองภาวะวิิกฤติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก ซึ่่ง� แบ่่งออกได้้เป็็น 3 กรณีี
ได้้แก่่ (1) ภาวะวิิกฤติิที่เ่� กิิดกัับธนาคารเอง (2) ภาวะวิิกฤติิที่เ่� กิิดกัับระบบสถาบัันการเงิินและส่่งผลกระทบ
ต่่อสภาพคล่่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวิิกฤติิที่เ่� กิิดจากทั้้�ง 2 ปััจจััยข้้างต้้นพร้้อมกััน ในแต่่ละสถานการณ์์
จำำ�ลองจะมีีการสมมติิให้้กระแสเงิินสดรัับ-จ่่ายมีีความแตกต่่างจากภาวะปกติิ เช่่น ลููกค้้าถอนเงิินฝาก
หรืือมีีการเบิิกใช้้วงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคารมากกว่่าปกติิ ธนาคารไม่่สามารถเข้้าถึึงตลาดเงิิน สิินทรััพย์์
ที่่�มีีสภาพคล่่องในภาวะปกติิมีีสภาพคล่่องลดลงและทำำ�ให้้ต้้องขายในราคาต่ำำ�กว่่าราคาตลาด ภาระใน
การสนัับสนุุนบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน เป็็นต้้น จากผลการทดสอบภาวะวิิกฤติิสภาพคล่่องในปีี
2564 แสดงให้้เห็็นว่่าธนาคารยัังมีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินเพีียงพอที่่�จะรองรัับภาวะวิิกฤติิสภาพคล่่อง
ได้้ทั้้�ง 3 กรณีี
ธนาคารมีีการจััดทำำ�แผนรองรัับภาวะฉุุกเฉิินเพื่่�อรองรัับในกรณีีเกิิดวิิกฤติิสภาพคล่่อง (Liquidity
Contingency Plan) ที่่� กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิ ดชอบ ของผู้้� บริิหารและหน่่ วยงาน
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง สััญญาณเตืือนภััยภาวะวิิกฤติิสภาพคล่่อง ตลอดจนขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการเพื่่อ
� ที่่�จะสามารถ
รัับมืือกัับสถานการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี และประสบความสำำ�เร็็จในการแก้้ไขสถานการณ์์ให้้กลัับสู่่�ภาวะปกติิ
นอกจากนั้้�น ธนาคารมีี Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่่�งทำำ�ให้้ธนาคารมีี
ความพร้้อมในการจััดหาเงิินทุุนระยะปานกลาง และระยะยาวจากตลาดทุุนได้้อย่่างรวดเร็็วและคล่่องตััว

6) ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ความเสี่่� ย งด้้านปฏิิ บัั ติิ ก าร หมายถึึง ความเสี่่� ย งที่่� อ าจก่่ อ ให้้เกิิ ด ความเสีียหาย อััน เนื่่� อ งมาจาก
ความไม่่เพีียงพอหรืือความบกพร่่อง ของกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน บุุคลากร และระบบงานของ
ธนาคาร หรืือจากเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึึงความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย ทั้้�งนี้้�
ไม่่รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ และความเสี่่�ยงด้้านชื่่อ
� เสีียง
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ที่่�สำำ�คััญของธนาคารประกอบด้้วย
ปััจจััยภายในธนาคาร ได้้แก่่
• ประสิิ ท ธิิภ าพของกระบวนการต่่ า ง ๆ ภายในองค์์ ก รและระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) ซึ่่�งรวมถึึงกระบวนการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ เพื่่อ
� รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และกระบวนการ
ในการดููแลบุุคลากรของธนาคาร
• บุุคลากรของธนาคาร ทั้้�งในส่่วนของความเพีียงพอของจำำ�นวนบุุคลากร คุุณสมบััติิ และประสิิทธิิภาพ
ของบุุคลากร ซึ่่ง� รวมไปถึึงคุุณภาพการให้้บริิการและการดููแลลููกค้้า ความรู้้ค
� วามเข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์
และบริิการซึ่่ง� มีีแนวโน้้มซัับซ้้อนมากขึ้้�น และการนำำ�เสนอขายต่่อลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

•

ระบบงานต่่าง ๆ ของธนาคาร ทั้้�งในส่่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของธนาคาร และความซัับซ้้อนของระบบงานซึ่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงได้้ เป็็นต้้น

ปััจจััยภายนอกธนาคาร ได้้แก่่
• พฤติิกรรมของบุุคคลภายนอก เช่่น การโจรกรรมหรืือฉ้้อโกงทรััพย์์สิินหรืือข้้อมููลของธนาคาร
การฟอกเงิิน เป็็นต้้น
• สาธารณภััยและภััยธรรมชาติิต่า่ ง ๆ หรืือเหตุุการณ์์ความไม่่สงบต่่าง ๆ ที่่อ
� าจมีีผลทำำ�ให้้ทรััพย์สิ
์ น
ิ ของ
ธนาคารเสีียหายได้้ รวมถึึงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่ออัันตรายหรืือโรคอุุบััติิใหม่่ ที่่�
แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วและกว้้างขวางทำำ�ให้้มีีผู้้เ� จ็็บป่่วยเสีียชีีวิิตและส่่งผลให้้การปฏิิบัติ
ั งิ านตามปกติิ
ต้้องหยุุดชะงัักหรืือเปลี่่�ยนรููปแบบไป
• การตรากฎเกณฑ์์ใหม่่ หรืือเพิ่่ม
� เติิมปรัับปรุุงกฎเกณฑ์์เดิิมของทางการและผู้้�กำำ�กัับดููแลต่่าง ๆ ทั้้�ง
ภายในประเทศและต่่างประเทศ ที่่�มีีแนวโน้้มเข้้มข้้นมากขึ้้�นทั่่�วโลก ส่่งผลให้้ธนาคารต้้องปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการปฏิิบัติ
ั งิ านอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั เพื่่อ
� ให้้สอดรัับกัับกฎเกณฑ์์ที่ต
่� ราใหม่่หรืือเพิ่่ม
� เติิมปรัับปรุุงนั้้�น
ธนาคารตระหนัักดีีว่่า การบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารที่่ดีี
� เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะในสถานการณ์์แวดล้้อมปััจจุุบัันทั้้�งภายในและภายนอกประเทศซึ่่�งมีี
ความไม่่แน่่นอน ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ิการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และครอบคลุุมการดำำ�เนิิ นงานทั่่� วทั้้� งธนาคารอย่่างเพีียงพอ และเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือกัั บ
สถานการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิดดัังกล่่าวได้้อย่่างทัันกาล รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของทางการทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศที่่�มีีแนวโน้้มเข้้มข้้นมากขึ้้�น
นอกจากนั้้�น ธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพการให้้บริิการและการดููแลลููกค้้า การเสนอขาย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิก ารที่่� เ หมาะสม การเสริิม สร้้างความปลอดภัั ย ของระบบงาน ระบบสารสนเทศ
ช่่องทางการให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์/ดิิจิทั
ิ ัลต่่าง ๆ รวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการ
ทุุจริิตที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการของธนาคาร เช่่น บััตรเครดิิต บััตรเอทีีเอ็็ม และบริิการทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่น
่� ๆ เป็็นต้้น เพื่่อ
� สร้้างความมั่่�นใจต่่อลููกค้้าของธนาคาร รวมถึึงการวิิเคราะห์์ ประเมิิน
และควบคุุมความเสี่่ย
� ง สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และมีี
กระบวนการควบคุุมที่่เ� หมาะสมก่่อนการเสนอให้้บริิการต่่อลููกค้้า
การบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร ครอบคลุุมถึึงการนิิยามความเสี่่ย
� ง การประเมิินความเสี่่ย
� ง การดููแล
ติิดตามความเสี่่ย
� ง ตลอดจนการบริิหารและควบคุุมความเสี่่ย
� ง โดยทุุกหน่่วยงานมีีหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ
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โดยตรงในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติ
ั ิการของหน่่วยงานตนเอง และกำำ�หนดมาตรการบริิหารและ
ติิดตามควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�กำำ�หนด โดยการจััดสรรทรััพยากรอย่่างเหมาะสม และสร้้าง
วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการภายในธนาคาร
หลัักการสำำ�คััญในการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ิการของธนาคารเริ่่ม
� วามเข้้าใจ
� จากการสร้้างความรู้้ค
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการแก่่พนัักงานของธนาคารให้้เข้้าใจตรงกัันอย่่างทั่่�วถึึง และปลููกฝััง
วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารภายในธนาคารให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการทางธุุรกิิจ
ด้้านต่่าง ๆ ของธนาคารต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยเครื่่อ
� งมืือหลัักในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
(Tools for Operational Risk Management) ได้้แก่่ การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : RCSA) เพื่่อ
� ระบุุความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารได้้
อย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง และสามารถประเมิินความเสี่่ย
� งและประสิิทธิิภาพของการควบคุุม ตลอดจนวิิเคราะห์์
รายละเอีียดเพื่่อ
� หาแนวทางที่่�เหมาะสมในการลดความเสี่่�ยง และดำำ�เนิินการลดความเสี่่�ยงตามแนวทาง
ที่่�เลืือกแล้้ว โดยมีีการติิดตามความคืืบหน้้าและระดัับความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ เช่่น ข้้อมููลที่่�ใช้้ติิดตาม
ความเสี่่ย
� ง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบการรายงานข้้อมููลเหตุุการณ์์ความเสีียหาย
ที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Data) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญให้้ธนาคารนำำ�มาประมวลและ
วิิเคราะห์์พิิจารณามาตรการป้้องกััน ควบคุุม และ/หรืือลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมทั้้�งทบทวนกระบวนการทั้้�งหมดดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ�เสมอ
ธนาคารมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้บ
� ริิหารระดัับสููงของธนาคาร
จากทั้้�งสายธุุรกิิจและสายสนัับสนุุน โดยมีีหน้้าที่่ส
� นัับสนุุนและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่ย
� ง
ด้้านปฏิิบััติิการและการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามนโยบายของธนาคาร
ธนาคารมีีหน่่ วยงานความเสี่่�ยงด้้านปฏิิ บััติิการ สัังกัั ดสายบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อดููแลการบริิหาร
ความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร เช่่น การติิดตามและสนัับสนุุนทุุกหน่่วยงานให้้ดำำ�เนิินการตามระบบการบริิหาร
ความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารภายในหน่่วยงานของตน การบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารในระดัับภาพรวม
องค์์กร การพิิจารณาแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการในขั้้�นตอนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ การคำำ�นวณเงิินกองทุุนเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel
การดููแลระบบและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเหตุุการณ์์ความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิ บััติิการ (Loss
Data) เป็็นต้้น หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการมีีการประสานงานกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
และสายตรวจสอบและควบคุุม โดยการแลกเปลี่่� ย นข้้อมููล ร่่ว มกัั น วิิเ คราะห์์ และกำำ� หนดแนวทาง
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การบริิหารควบคุุม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิ บััติิการและกระบวนการ
ควบคุุมภายในของธนาคาร
ธนาคารมีีการบริิหารความต่่อเนื่่อ
� งทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่่อ
� ให้้
มั่่�นใจว่่าธนาคารสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงาน
ตามปกติิต้้องหยุุดชะงััก โดยธนาคารมีีนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCM Policy) ซึ่่ง�
ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร อีีกทั้้�งมีีการกำำ�หนดมาตรฐาน และกรอบการดำำ�เนิินงานรองรัับ
บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCM Framework) ในการพิิจารณาทบทวนและจััดทำำ�แผนรองรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan) อย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่�อให้้ครอบคลุุม
และพร้้อมรองรัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมถึึงจััดให้้มีีการฝึึกซ้้อมทดสอบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

7) ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่ง� จะมีีผลกระทบต่่อระบบหรืือการปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Threats)
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่� สำำ�คััญของธนาคารประกอบด้้วย ปััจจััยภายใน ได้้แก่่
ความสามารถและความซัับซ้้อนของระบบงานและเทคโนโลยีีที่่ธ
� นาคารนำำ�มาใช้้เพื่่อ
� การดำำ�เนิินธุุรกิิจ การรัักษา
ความปลอดภััยของระบบงานและข้้อมููลโดยเฉพาะข้้อมููลส่่วนบุุคคล ความถููกต้้องแม่่นยำำ�ของการประมวลผล
การพััฒนาความรู้้แ
� ละความสามารถของบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้งานเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ และความรู้้ �
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงความเสี่่ย
� งเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตหรืือ
การละเลยการปฏิิบััติิงาน สำำ�หรัับปััจจััยภายนอก ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber
Risk) ซึ่่ง� มีีจำำ�นวนเพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว มีีรููปแบบที่่�หลากหลาย และมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น
ในปััจจุุบัันการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพแวดล้้อมของห่่วงโซ่่ธุุรกิิจที่่มีี
� การพึ่่ง� พาเทคโนโลยีี รวมทั้้�งมีีการเชื่่อ
� มโยง
ข้้อมููลธุุรกิิ จ ทำำ�ให้้เกิิ ดความเชื่่�อมโยงความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีในห่่วงโซ่่ธุุรกิิ จและสร้้างผลกระทบ
ทางธุุรกิิจได้้ และการจััดการความปลอดภััยข้้อมููลในการทำำ�ธุุรกิิจ กลายเป็็นปััจจััยที่่�สร้้างโอกาสและ
ความเสี่่ย
� งทางธุุรกิิจ ตามภููมิิทัศ
ั น์์ทางธุุรกิิจซึ่่ง� กำำ�ลังั มีีการเปลี่่ย
� นแปลงที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ในด้้านการเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทั
ิ ล
ั
ทั้้�งนี้้� ธนาคารตระหนัักถึึงความเสี่่ย
� งที่่เ� กิิดจากการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology
Risk : IT Risk) และความสำำ�คััญของการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศและการป้้องกััน

76

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ภััยไซเบอร์์ ธนาคารได้้ปรัับปรุุงนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk
Management Policy) และนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศและความปลอดภััยไซเบอร์์
(Information Security and Cybersecurity Policy) อย่่างสม่ำำ�เสมอ ดำำ�เนิินการยกระดัับความพร้้อม
และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการกำำ�กัับดููแลและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้
เป็็นไปอย่่างเหมาะสมทั้้�งองค์์กร โดยการสร้้างกรอบการดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ปรัับปรุุงเทคโนโลยีี
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภัั ยให้้ทัั นสมััยและครอบคลุุมกระบวนการพิิจารณาการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
มาใช้้งานอยู่่�เสมอ ปรัับเปลี่่� ยนกรอบการประเมิินความเสี่่�ยงตามสถานการณ์์อย่่างเหมาะสม สร้้าง
ความตระหนัักและความรู้้ค
� วามสามารถด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยให้้กัับบุุคลากรของธนาคาร รวมถึึง
ลููกค้้าหรืือผู้้ใ� ช้้บริิการของธนาคารอยู่่�เป็็นประจำำ� พััฒนาแผนการรัับมืือภััยไซเบอร์์ในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่อ
� ลด
ผลกระทบได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก
เพื่่อ
� เพิ่่ม
� ความสามารถในการรัับมืือและจััดการความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น

8) ความเสี่่�ยงจากความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
เงิิน กองทุุนเป็็ น แหล่่ ง เงิิน ทุุนที่่� มีี ความสำำ�คัั ญ มากในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ  ข องสถาบัั น การเงิิน ดัั ง นั้้� น
การจััดการเงิินกองทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิผล สะท้้อนถึึงความมั่่�นคงแข็็งแกร่่งทางการเงิิน และส่่งผล
โดยตรงต่่อความน่่าเชื่่อ
� ถืือของสถาบัันการเงิินนั้้�น ๆ
โครงสร้้างเงิินกองทุุนตามประกาศหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนตามแนวทาง Basel III ของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย แบ่่งออกเป็็น เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ (Common Equity
Tier 1) เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่เ� ป็็นตราสารทางการเงิิน (Additional Tier 1) และเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 (Tier 2)
• เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ ประกอบด้้วย
(1) ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(2) ส่่วนเกิิน (ต่ำำ�กว่่า) มููลค่่าหุ้้�นสามััญ
(3) ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
(4) เงิินสำำ�รองที่่�จัด
ั สรรจากกำำ�ไรสุุทธิิ
(5) กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือหลัังการจััดสรร
(6) ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมที่่�นับ
ั เป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ
(7) รายการอื่่น
� ของส่่วนของเจ้้าของ
(8) รายการหัักต่่าง ๆ อาทิิ ค่่าความนิิยม สิินทรััพย์ไ์ ม่่มีีตัวั ตน และสิินทรััพย์ภ
์ าษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เป็็นต้้น
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• เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นตราสารทางการเงิิน ประกอบด้้วย
(1) ตราสารหนี้้�ด้้ อยสิิทธิิระยะยาวที่่� มีีสิิทธิิด้้ อยกว่่าผู้้�ฝากเงิิน เจ้้าหนี้้�สามััญและเจ้้าหนี้้�ด้้ อยสิิทธิิ
ทุุกประเภท รวมถึึงผู้้�ถืือตราสารทางการเงิินที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
(2) ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมที่่�นับ
ั เป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นตราสารทางการเงิิน
• เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ประกอบด้้วย
(1) ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิระยะยาวที่่�มีีสิิทธิิด้้อยกว่่าผู้้�ฝากเงิินและเจ้้าหนี้้�สามััญ
(2) เงิินสำำ�รองทั่่�วไป (General Provision) รวมแล้้วไม่่เกิินร้้อยละ 1.25 ของสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต
(3) ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2
ทั้้�งนี้้� ในการนำำ�แนวทาง Basel III มาบัังคัับใช้้ ธนาคารแห่่งประเทศไทยมีีการผ่่อนปรน สำำ�หรัับตราสารหนี้้�
ด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติิไม่่ครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ Basel III ในเรื่่อ
� ง
ความสามารถในการรองรัับผลขาดทุุน (Loss Absorption) ในกรณีีที่่�ธนาคารไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจการ
ต่่อไปได้้ (At the Point of Non-viability) กล่่าวคืือไม่่มีีเงื่่อ
� นไขให้้สามารถแปลงเป็็นหุ้้�นสามััญหรืือตััด
เป็็นหนี้้�สููญ เมื่่�อทางการตััดสิินใจจะเข้้าช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ธนาคาร โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
กำำ�หนดให้้ทยอยลดนัับเป็็นเงิินกองทุุนในอััตราร้้อยละ 10 ต่่อปีี เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่ปีี 2556 ถึึงปีี 2565
เงิินกองทุุนในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย: ล้้านบาท

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

457,469

431,381

433,699

407,621

23,770

23,760

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

102,957

70,686

เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นตามกฎหมาย

560,426

502,067

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นตราสารทางการเงิิน

ปััจจััยความเสี่่ย
� งด้้านความเพีียงพอของเงิินกองทุุน ได้้แก่่ ประเภท ปริิมาณและคุุณภาพของสิินทรััพย์เ์ สี่่ย
� ง
และความสามารถในการหารายได้้ของธนาคาร ซึ่่�งภาวะวิิกฤติิเศรษฐกิิจอาจทำำ�ให้้ธนาคารมีีสิินทรััพย์์
รวมถึึงเงิินลงทุุนที่่�มีีคุุณภาพลดลง และ/หรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์ เงิินลงทุุน และ/หรืือหลัักประกััน
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ลดต่ำำ�ลง ทำำ�ให้้สิินทรััพย์์เสี่่�ยงของธนาคารเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อผลกำำ�ไรของธนาคาร และ
ทำำ�ให้้เงิินกองทุุนของธนาคารลดลง อัันจะนำำ�ไปสู่่�ระดัับของเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงที่่�ลดลงด้้วย
ในการบริิหารความเพีียงพอของเงิินกองทุุน ธนาคารมีีเป้้าหมายที่่�จะดำำ�รงฐานะของเงิินกองทุุนในระดัับ
เพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์การขยายธุุรกิิจภายใต้้กรอบความเสี่่ย
� งที่่�ยอมรัับได้้ของธนาคาร และ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวัังของตลาด
กระบวนการบริิหารเงิินกองทุุนของธนาคารเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับ
ั ดููแลเงิินกองทุุนโดยทางการ
โดยมีีการประเมิินความเสี่่ย
� งและความเพีียงพอของเงิินกองทุุนภายใต้้กระบวนการ ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่่ง� เป็็นการประเมิินความเสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
แบบมองไปข้้างหน้้า เพื่่�อให้้ธนาคารสามารถบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างเหมาะสมมีีประสิิทธิิภาพ และมีี
ระดัับของเงิินกองทุุนที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤติิ
ธนาคารคำำ� นวณความเพีียงพอของเงิิน กองทุุนขั้้� น ต่ำำ� ตามหลัั ก เกณฑ์์ Basel III ของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย โดยใช้้วิิธีี Standardised Approach (SA) สำำ�หรัับความเสี่่ย
� งด้้านเครดิิต ความเสี่่ย
� ง
ด้้านตลาด และความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ภายใต้้หลัั ก เกณฑ์์ Basel III ธนาคารแห่่ง ประเทศไทยกำำ� หนดให้้ธนาคารพาณิิ ชย์์ ที่่� จ ดทะเบีียน
ในประเทศและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารพาณิิชย์์ดำำ�รงเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�เป็็น 3 อััตราส่่วน
ได้้แก่่ อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 4.50
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 6.00 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ทั้้�งสิ้้�นต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 8.50 และกำำ�หนดการดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
� รองรัับ
� เพื่่อ
ผลขาดทุุนในภาวะวิิกฤติิ (Capital Conservation Buffer) โดยให้้ดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
�
อีีกมากกว่่าร้้อยละ 2.50 รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิิชย์ที่
์ มีีนั
่� ย
ั ต่่อความเสี่่ย
� งเชิิงระบบ
ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
� รองรัับความเสีียหาย (Higher Loss Absorbency) เพิ่่ม
� เพื่่อ
� เติิมจาก
การดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�อีีกร้้อยละ 1.00 ดัังนั้้�น ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคาร
ต้้องดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง มากกว่่าร้้อยละ 8.00
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง มากกว่่าร้้อยละ 9.50 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง มากกว่่าร้้อยละ 12.00

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็น
ส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง และอััตราส่่วน
เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ที่่�ร้้อยละ 15.15, 15.98 และ 19.57 ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่� ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� เงิินกองทุุนของธนาคาร
อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถรองรัับการดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
� ดัังกล่่าวแล้้ว
เกณฑ์์ที่่� ธปท. กำำ�หนด ปีี 2564
เกณฑ์์ที่่� ธปท. กำำ�หนด ปีี 2563
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2564
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2563
25%

20%

14.89%

15.76%

18.34%

15.15%

15.98%

19.57%

8.00%

9.50%

12.00%

8.00%

9.50%

12.00%

15%

10%

5%

0%
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
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ล็็อกดาวน์์อีีกครั้้�ง และจะส่่งผลลบต่่อประเทศที่่�มีีการพึ่่�งพาการท่่องเที่่�ยวและภาคบริิการเป็็นอย่่างมาก
การระบาดของโควิิด-19 คาดว่่าจะสร้้างผลกระทบต่่อทั้้�งลููกค้้าและทางธนาคารเอง และผลกระทบใน
ระยะยาวของการระบาดนั้้�นยัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชัด
ั นอกจากนี้้� การระบาดยัังส่่งผลให้้ GDP ลดลงใน
หลายเศรษฐกิิจที่่�เราทำำ�ธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ประเทศและอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ก็็ฟื้้�นตััวได้้ แต่่ไม่่เท่่ากััน
มาตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2564
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งต่่อแนวโน้้มธุุรกิิจของธนาคารคืือ ความก้้าวหน้้าด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิทั
ิ ัล ซึ่่ง� อาจเข้้ามาปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารในหลายแง่่มุุม ในธุุรกิิจหลััก เช่่น
การชำำ�ระเงิินและการให้้คำำ�ปรึึกษา ธนาคารอาจเผชิิญกับ
ั การแข่่งขัันที่่รุุ� นแรงขึ้้�นจากผู้้ใ� ห้้บริิการเทคโนโลยีี
ทางการเงิิน ที่่� มีีจำ�ำ นวนมากขึ้้� น ต่่ อ เนื่่� อ ง ธนาคารต้้องรัับ มืือกัั บ ความท้้าทายหลัั ง วิิก ฤติิ โ ควิิด -19
ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�เกิิดจากคู่่�แข่่งทางด้้านเทคโนโลยีีการเงิิน (FinTech) และ
คู่่�แข่่งบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา คนส่่วนใหญ่่มีีการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น ลููกค้้าต้้องการบริิการที่่�เป็็น
นวััตกรรมสมััยใหม่่ที่ส
่� ามารถใช้้งานได้้ง่่ายและมีีความโปร่่งใสมาก เทคโนโลยีีทางการเงิินนี้้�ยังั มีีศัักยภาพ
ในการพััฒนาธุุรกิิจธนาคาร ผ่่านทางการพััฒนาการให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น ซึ่่ง� อาจนำำ�ไปสู่่�
ตลาดที่่�ใหญ่่ขึ้้�น และผู้้�คนสามารถเข้้าถึึงบริิการทางเงิินได้้อย่่างเท่่าเทีียม

ในระยะ 3-5 ปีีข้้างหน้้า ธนาคารต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายหลายด้้านในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ธนาคาร
จึึงจำำ�เป็็นต้้องติิดตามพิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้� นใหม่่ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
ระยะยาว เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้ธนาคารสามารถรัับมืือและบริิหารจััดการส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่

ธนาคารตระหนัักดีีถึึงความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของธนาคาร
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า โดยธนาคารได้้มีีการติิดตามสถานการณ์์และดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด
รวมถึึงดำำ�เนิินการจััดทำำ�กระบวนการต่่าง ๆ เพื่่อ
� บริิหารดููแลความเสี่่�ยง อาทิิ กระบวนการประมาณการ
สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคตเพื่่อ
� ประเมิินผลกระทบที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�น การประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
ตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และการจััดทำำ�
แผนล่่วงหน้้ารองรัับการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงและเตรีียมแผนในการฟื้้�นธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ไว้้ล่่วงหน้้าอย่่างเป็็นระบบ

1) ความกัังวลเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจโลก
การระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ เป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงหลัักที่่�เราควรต้้องระวััง ไวรััสกลายพัันธุ์์�
อาจจะกระทบกัับการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก โดยบางภููมิิภาค อย่่างเช่่น ยุุโรปในตอนนี้้�กำำ�ลัังเผชิิญกัับ
การระบาดระลอกใหม่่ การระบาดของโรคที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้อาจส่่งผลทำำ�ให้้บางประเทศต้้องกลัับมา

2) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา นอกจากสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 แล้้ว การเปลี่่� ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศเป็็นอีีกประเด็็นที่่�ได้้รัับความสนใจมากเป็็นพิิเศษจากนานาประเทศ สภาพอากาศแปรปรวน
และภััยธรรมชาติิ เช่่น พายุุ น้ำำ�ท่่วม ภััยแล้้ง คลื่่�นความร้้อน ที่่�เกิิดขึ้้�นในหลายประเทศ ได้้ส่่งผลกระทบ

� งที่่�เกิิดขึ้น
2.3 ความเสี่่ย
�้ ใหม่่ (Emerging Risks)
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อย่่างรุุนแรงต่่อประชาชนและธุุรกิิจจำำ�นวนมาก มีีผู้้�บาดเจ็็บและเสีียชีีวิิต ทรััพย์์สิินได้้รัับความเสีียหาย
ห่่วงโซ่่การผลิิตและบริิการหยุุดชะงัักงััน สิินค้้าและบริิการขาดแคลน ตลอดจนเกิิดการอพยพย้้ายถิ่่�นฐาน
ไปสู่่�พื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััยกว่่า
ท่่ามกลางภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�มีีแนวโน้้มเกิิดบ่่อยครั้้�งและรุุนแรงขึ้้�นเรื่่อ
� ย ๆ ความร่่วมมืือของ
นานาประเทศในการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�ได้้มีีความคืืบหน้้าไปอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปริิมาณสููงระดัับต้้นของโลก เช่่น จีีน และอิินเดีีย ได้้ออกมา
ประกาศจุุดยืืนในการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยได้้กำำ�หนดปีีที่่�จะบรรลุุการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net-zero) นอกจากนี้้� ประเทศสมาชิิกอาเซีียนเกืือบทุุกประเทศได้้ประกาศ
เจตนารมณ์์ การปล่่ อยก๊๊ าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ในส่่วนของประเทศไทย ท่่ านนายกรััฐมนตรีี
ได้้ประกาศอย่่างชััดเจนต่่ อบรรดาผู้้� นำำ�จากนานาประเทศในการประชุุม COP 26 ที่่� เมืืองกลาสโกว์์
สก็็อตแลนด์์ ว่่า ประเทศไทยจะปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุ ทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2593 และปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2608
แม้้ว่่าการประชุุม COP 26 อาจจะไม่่ถืือว่่าบรรลุุผลตามที่่�หลายฝ่่ายตั้้�งความหวัังไว้้ ประเทศพััฒนาแล้้ว
กัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนายัังคงไม่่สามารถตกลงเงื่่อ
� นไขร่่วมบางประการอัันจะนำำ�ไปสู่่�การควบคุุมอุุณหภููมิิ
ไม่่ให้้สููงเกิิน 2 องศาเซลเซีียสได้้ อย่่างไรก็็ตาม การประชุุมดัังกล่่าวได้้มีีผลลััพธ์สำ
์ ำ�คััญเกิิดขึ้้�นไม่่น้้อย
เช่่น การประกาศความร่่วมมืือระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีนในบรรลุุเป้้าหมายด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิอากาศ การยุุติิการทำำ�ลายป่่าและฟื้้�นฟููป่่าไม้้ที่่�ถููกทำำ�ลายภายในปีี 2573 (Glasgow Declaration
on Forests and Land Use) ปฏิิ ญญาว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนผ่่านพลัังงานถ่่านหิินสู่่�พลัังงานสะอาด
(Global Coal to Clean Power Transition Statement) สััญญาว่่าด้้วยการลดการปล่่อยก๊๊าซมีีเทน
ลงร้้อยละ 30 ภายในปีี 2573 (Global Methane Pledge) ตลอดจนความช่่วยเหลืือทางการเงิินจาก
ภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�จะสนัับสนุุนประเทศด้้อยพััฒนาและกำำ�ลัังพััฒนาให้้เปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�
ความร่่วมมืือเหล่่านี้้�ถููกคาดหวัังว่่าจะเป็็นกลไกที่่�ช่ว่ ยขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายของความตกลง
ปารีีสอย่่างเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
นอกเหนืือจากความคืืบหน้้าในระดัับประเทศแล้้ว บริิษััทข้้ามชาติิและบริิษััทชั้้�นนำำ�จำ�ำ นวนมากขึ้้�นเรื่่อ
� ยๆ
ได้้ออกมาประกาศเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายและหมุุดหมายของ
การลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ขององค์์กรเองและของธุุรกิิจในห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่อ
� รองรัับนโยบายและ
กฎระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีแนวโน้้มเข้้มข้้นขึ้้�น รวมถึึงมาตรการด้้านราคาคาร์์บอนที่่�หลายประเทศ
อาจนำำ�มาใช้้ในอนาคต และเพื่่�อยึึดหััวหาดของตลาดสิินค้้าและบริิการ “สีีเขีียว” ซึ่่�งอาจทดแทนสิินค้้า
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และบริิการแบบดั้้�งเดิิมที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสููง การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียเป็็นวงกว้้าง และจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจต่่าง ๆ โดยเฉพาะธุุรกิิจพลัังงานและธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่มููลค่่า
การผลิิตของโลกต้้องปรัับตััว เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�รอดและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต ซึ่่�งการปรัับตััว
ดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องอาศััยเงิินลงทุุนมหาศาล
สภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่� ยนผ่่ านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�เป็็นทั้้� งโอกาสและความท้้าทายของธุุรกิิ จ
จำำ�นวนมาก แม้้ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวจะเป็็นเรื่่อ
� งในระยะยาวมากกว่่าระยะสั้้�น แต่่ธนาคารค้้นคว้้า
ข้้อมููลและติิดตามข่่าวสารความคืืบหน้้าอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อใช้้ประกอบการประเมิินความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ
ทั้้�งในเชิิงคุุณภาพและปริิมาณ ธนาคารตระหนัักดีีว่่า ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจดัังกล่่าว มีีความสััมพัันธ์์กัับ
ความเสี่่�ยงทางการเงิินและชื่่อ
� เสีียงของธนาคาร ธนาคารจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเครื่่อ
� งมืือ
ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อภาคธุุรกิิจรายสาขา โดยอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินงานร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย
� วชาญและนัักวิิชาการ
เพื่่�อพััฒนาเครื่่อ
� งมืือประเมิินความเสี่่�ยงด้้านกายภาพ (Physical risk) ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ และด้้านการเปลี่่ย
� นผ่่านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ� (Transition risk) นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ผนวก
ประเด็็นด้้านโอกาสและความท้้าทายจากการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศไว้้ในแผนประจำำ�ปีแ
ี ละแผนสามปีี
ของธนาคาร เพื่่อ
� แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจและรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วและกำำ�ลัังจะ
เกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้อย่่างเหมาะสม

3) เทคโนโลยีี
เมื่่อ
� มองไปในทศวรรษหน้้าจะเห็็นว่่ามีีเทคโนโลยีีเกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Technologies) ที่่อ
� าจก่่อให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในรููปแบบใหม่่ที่่�มีีผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจโลกโดยรวม เช่่น
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา มีีการใช้้ เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence Technology
- AI) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิ จธนาคาร ซึ่่�งเกี่่� ยวข้้องกัั บการบริิหารจััดการชุุดข้้อมููลที่่�มีีขนาดใหญ่่ และ
ชุุดข้้อมููลเหล่่านี้้�มัก
ั จะประกอบไปด้้วยข้้อมููลลููกค้้า และมีีการตััดสิินใจแบบอััตโนมััติด้้
ิ วยระบบเองในระดัับที่่�
แตกต่่างกััน ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์ที่
์ ่�ไม่่พึึงประสงค์์ เช่่น การตััดสิินใจที่่�ไม่่เป็็นกลาง (Decision Biases)
เป็็นต้้น นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีการพิิสููจน์์และยืืนยัันตัั วตนทางดิิจิิทััล (Digital Identity) แบบ
Single Digital Identity ซึ่่ง� ก็็เป็็นอีีกแนวคิิดหนึ่่�ง ที่่�ให้้ลููกค้้าสามารถยืืนยัันตััวตนที่่�บริิการเดีียวและ
สามารถนำำ�ข้้อมููลยืืนยัันตััวตนเดีียวกัันนี้้�ไปใช้้กัับบริิการอื่่น
� ได้้ โดยไม่่ต้้องทำำ�การยืืนยัันตััวตนใหม่่ หาก
ระบบบริิหารจััดการการระบุุตััวตนและการยืืนยัันตััวตน (Identity Management) ไม่่มีีความมั่่�นคง
ปลอดภััยเพีียงพอ ก็็อาจทำำ�ให้้ผู้้ไ� ม่่ประสงค์์ดีีสามารถสวมตััวตน (Identity Theft) และกระทำำ�การทุุจริิตได้้
(Fraudulent Transactions)
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อีีกทั้้�ง การเพิ่่ม
ิ วิิตััสเทคโนโลยีี (Ubiquitous Connectivity Technology) ทำำ�ให้้
� ขึ้้�นของการใช้้ ยููบิค
ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมหรืือใช้้บริิการของธนาคารผ่่านอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์พกพา (Electronic
Wearables) สมาร์์ทโฟน (Smart Phones) ลำำ�โพงที่่�ใช้้ในที่่�พัักอาศััย (Home Speakers) หรืือ
อุุปกรณ์์ Internet of Thing ต่่าง ๆ ได้้ แต่่ในขณะเดีียวกัันการใช้้อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�ก็็เป็็นการเพิ่่ม
� ช่่องทาง
ให้้เกิิดการโจมตีีทางไซเบอร์์และอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการละเมิิดความเป็็นส่่วนตััวได้้อีีกด้้วย การใช้้เทคโนโลยีี
การประมวลผลแบบควอนตััม (Quantum Computing Technology) ที่่ทำ
� ำ�ให้้ควอนตััมคอมพิิวเตอร์์
สามารถแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นอย่่างมาก แม้้จะยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่ม
� ต้้น ความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีีการประมวลผลแบบควอนตััม อาจจะถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นเครื่่อ
� งมืือในการถอดรหััส (Decryption)
ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญของการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยข้้อมููลที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่อ
� รองรัับภััยอัันอาจจะเกิิดจากการใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ดัังกล่่าว ธนาคารได้้มีีการยกระดัับการกำำ�กับ
ั ดููแล
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยพััฒนากรอบการประเมิินความเสี่่�ยง
และติิดตามภััยคุุกคามจากเทคโนโลยีีที่่�เกิิดใหม่่ (Emerging Technologies) อย่่างเชิิงรุุกและต่่อเนื่่อ
� ง
เพื่่อ
� ให้้ความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ธนาคารยอมรัับได้้ ธนาคารมีีการยกระดัับในด้้านการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity) และ ความถููกต้้องเชื่่อ
� ถืือได้้ของระบบ (IT Systems
Integrity) โดยเพิ่่ม
� ความแข็็งแกร่่งให้้กัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบเครืือข่่ายของธนาคาร
ให้้มั่่�นใจว่่าระบบยัังคงทำำ�งานได้้ถููกต้้อง สามารถต้้านทานการบุุกรุุกจากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีี ลดข้้อผิิดพลาด
ที่่�เกิิดจากคน และตรวจค้้นภััยคุุกคามทั้้�งจากภายในและภายนอกระบบธนาคาร การยกระดัับด้้านความ
ต่่อเนื่่�องในการให้้บริิการทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Continuity and Resiliency) เพื่่อ
�
ขยายความสามารถในการตรวจตราให้้มีีการให้้บริิการต่่อเนื่่อ
� ง รวมทั้้�งภััยจากการคุุกคามและการรั่่�วไหล
ของข้้อมููล และยัังจััดให้้มีีระบบสำำ�รองและกู้้�คืืน (Backup and Recovery System) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่อ
� ลดทอนความเสีียหายจากการที่่�ข้้อมููลถููกขโมย ถููกแก้้ไขหรืือสููญหาย ทำำ�ให้้การปฏิิบัติ
ั ิงานกลัับมาสู่่�
ภาวะปกติิได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้มีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในการปกป้้องข้้อมููล
จากการถููกเปลี่่�ยนแปลง และการเข้้าถึึงโดยไม่่มีีสิท
ิ ธิิ รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต เพิ่่ม
�
มาตรการปกป้้องคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้ารวมถึึงข้้อมููลของธนาคาร ภายใต้้ความพร้้อมของ
ศัักยภาพด้้านต่่าง ๆ ของธนาคารดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ธนาคารสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ต่่อเนื่่�องและปลอดภััย
ในสภาพแวดล้้อมที่่�เทคโนโลยีีมีีการเปลี่่�ยนแปลง
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� งต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
2.4 ความเสี่่ย
การลงทุุนในหุ้้�นของธนาคาร สามารถก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย
� งต่่อผู้้ถืื
� อหุ้้�นได้้ อัันเนื่่อ
� งมาจากการที่่ผ
� ลตอบแทน
จากการลงทุุนไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดหวััง โดยราคาหุ้้�นของธนาคารอาจมีีความผัันแปรจากปััจจััยอื่่น
� ที่่�
นอกเหนืือจากปััจจััยพื้้�นฐานและผลประกอบการของธนาคารในแต่่ละขณะ ได้้แก่่ ภาวการณ์์ลงทุุน ที่่�เป็็น
ผลมาจากปััจจััยแวดล้้อมต่่าง ๆ อาทิิ ภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ สถานการณ์์ทางการเมืือง
กระแสเงิินทุุนไหลเข้้าออก การเปลี่่ย
� นแปลงนโยบายของทางการ รวมทั้้�งเหตุุการณ์์ที่ไ่� ม่่อาจทราบล่่วงหน้้า
รวมถึึงสภาพคล่่องของหุ้้�น ซึ่่ง� ขึ้้�นอยู่่�กัับการกระจายตััวของผู้้�ถืือหุ้้�น
สำำ�หรัับผลตอบแทนในรููปของเงิินปัันผลนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการของธนาคารในแต่่ละขณะ และ
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของธนาคารเป็็นสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารต้้องปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย เช่่น ในกรณีีที่่�ทางการมีีข้้อกำำ�หนดให้้จำำ�กััด หรืืองดการจ่่ายเงิินปัันผลเพื่่อ
�
เสริิมสร้้างเงิินกองทุุนเพื่่อ
� รองรัับความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์วิก
ิ ฤติิ เป็็นต้้น
ธนาคารได้้ระบุุปััจจััยความเสี่่�ยงหลัักจากการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบัันและความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และ
ได้้มีีการระบุุแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ดัังกล่่าวไว้้ในรายงานนี้้�แล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารยัังอาจมีีความเสี่่ย
� งอื่่น
� ๆ ที่่น
� อกเหนืือจากการคาดการณ์์ และนอกเหนืือจากที่่ร� ะบุุไว้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นจึึงควรศึึกษาข้้อมููลความเสี่่�ยงและใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
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3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่ง
� ยืืน

ปีี 2564 เป็็ น ปีี ที่่� ป ระเทศไทยและประเทศอื่่�น ๆ ทั่่� ว โลกยัั ง คง
เผชิิญกัั บ การแพร่่ร ะบาดของโควิิด -19 ซึ่่�ง ได้้สร้้างผลกระทบ
อย่่ า งกว้้างขวางต่่ อ ธุุรกิิ จ และประชาชนทั่่� ว ไป ธนาคารได้้ออก
มาตรการช่่ ว ยเหลืือลููกค้้า ตลอดจนพนัั ก งานและครอบครัั ว
เพื่่� อ ช่่ว ยเหลืือและบรรเทาผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากสถานการณ์์
ดัั ง กล่่ า ว ธนาคารดููแลให้้การเข้้าถึึงบริิก ารผ่่ า นช่่อ งทางต่่ า ง ๆ
ของธนาคารเป็็ น ไปอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและสะดวกราบรื่่�น ที่่� สุุ ดเท่่ า ที่่�
เป็็นไปได้้ รวมทั้้� งดููแลสุุขภาพและความปลอดภัั ยของพนัั กงาน
ทุุกคน และลููกค้้าที่่� ม าใช้้บริิก ารที่่� ส าขาหรืืออาคารต่่ า ง ๆ ของ
ธนาคาร นอกจากนี้้� ธนาคารได้้สนัั บ สนุุนและทำำ� งานร่่ ว มกัั บ
ภาคส่่ ว นต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ช่่ว ยเหลืือผู้้� ไ ด้้รัับ ความเดืือดร้้อน เพื่่� อ ให้้
สามารถผ่่านพ้้นสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากนี้้�ไปด้้วยกััน
ธนาคารได้้ทำำ� หน้้าที่่� ส ร้้างสรรค์์ คุุ ณค่่ า แก่่ สัั ง คมไทยในฐานะ
“เพื่่�อนคู่่�คิิด มิิตรคู่่�บ้้าน” มาอย่่างต่่อเนื่่�องและยาวนาน แต่่ด้้วย
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ยั่่� ง ยืืนของธนาคารมีีมากขึ้้� น เรื่่�อ ย ๆ ธนาคารจึึงต้้องยกระดัั บ
การดำำ�เนิินงานให้้เป็็นระบบและมีีความชััดเจนมากขึ้้�น โดยได้้กำำ�หนด
นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์ ตลอดจนเป้้าหมายระยะสั้้�นและ
ระยะยาว เพื่่อ
� สนองตอบความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
อัันเป็็นรากฐานให้้ธนาคารสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่ง
� ยืืน
ธนาคารได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่อ
� เป็็นแนวทางในการ
ขัับเคลื่่� อนองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืน และร่่วมสนัับสนุุนการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนของประเทศ นโยบายดัังกล่่าวประกอบด้้วย 4 แนวทาง
ได้้แก่่ 1) การบริิหารจััดการเพื่่อ
� เตรีียมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่ า ง ๆ รวมถึึงการบริิห ารจััดการความเสี่่�ยงและประเมิินโอกาส
ทางธุุรกิิ จ อย่่ า งรอบคอบและรอบด้้าน ครอบคลุุมประเด็็ น ที่่� มีี
นััยสำำ�คัญทั้้
ั �งในระยะสั้้�นและระยะยาว 2) การดููแลและพััฒนาบุุคลากร
3) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ 4) การสร้้างสรรค์์คุุณค่่าที่่ยั่่
� ง� ยืืน
ต่่ อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการร่่วมมืือกัั บทุุกภาคส่่วน
เพื่่อ
� บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
นอกจากนี้้� นโยบายด้้านความยั่่�งยืืนยัังเน้้นถึึงความสำำ�คััญของ
การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี การสื่่�อสารและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และการเสริิมสร้้างศัักยภาพของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกระดัับ การปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวจะช่่วยให้้
ธนาคารสามารถรัับมืือกัับความท้้าทายต่่าง ๆ ฟื้้�นตััวจากภาวะวิิกฤต
ได้้อย่่างราบรื่่น
� และสามารถสร้้างผลประโยชน์์ระยะยาวให้้แก่่ผู้มีีส่
้� ว่ น
ได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม อัันเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�จะนำำ�มาซึ่่ง� ความยั่่�งยืืนของ
ธนาคารและสัังคมส่่วนรวม
ธ น า ค า ร กำำ� ห น ด ก ล ยุุ ท ธ์์ ด้้ า น ค ว า ม ยั่่� ง ยืื น ที่่� ส อ ด ค ล้้ อ ง กัั บ
แนวทางปฏิิ บัั ติิ ใ นนโยบายด้้านความยั่่� ง ยืืน โดยนำำ� ประเด็็ น
สำำ�คััญด้้ านความยั่่�งยืืนทั้้� ง 15 ประเด็็ น ที่่� ได้้จากกระบวนการมีี
ส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มมาเป็็นฐานในการวางกลยุุทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืนของธนาคาร ในแต่่ละประเด็็นสำำ�คััญ ได้้มีีการระบุุ
ความมุ่่� ง มั่่� น ตัั ว ชี้้�วั ด
ั และเป้้ า หมายระยะสั้้� น และระยะยาว (3 ปีี )
ที่่� ชััด เจน ทั้้� ง นี้้� กลยุุทธ์์ด้้ านความยั่่� ง ยืืนดัั ง กล่่ า วถููกหลอมรวม
เข้้าเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของกลยุุทธ์์ ท างธุุรกิิ จ ของธนาคาร เพื่่� อ ให้้
การดำำ�เนิิ นงานด้้านความยั่่� งยืืนเป็็ น อััน หนึ่่� งอััน เดีียวกัั น กัั บ การ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปรกติิขององค์์กร
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เพื่่�อนคู่่�คิิด มิิตรคู่่�บ้า้ น

เป้้าหมาย

แนวทาง

หลัักการพื้้� นฐาน

การเป็็นธนาคารที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจสููงสุุด โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิผล และตััดสิินใจทางธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงประโยชน์์
ระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่อ
� ร่่วมสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การบริิหาร
จััดการ
ความเสี่่�ยง

การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล

การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

การสร้้างสรรค์์
คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
ต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม

การกำำ�กัับดููแลด้้านความยั่่�งยืืน การสื่่�อสารและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การเสริิมสร้้างศัักยภาพ
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ธนาคารมอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การ ทำำ� หน้้าที่่� กำำ� หนดทิิ ศ ทางการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านความยั่่� ง ยืืนของธนาคาร ดููแลให้้การดำำ� เนิิ น งานด้้านต่่ า ง ๆ เป็็ น ไปตามนโยบายและกลยุุทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืน ตลอดจนดููแลติิดตามความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานโดยรวม นอกจากนี้้� เพื่่อ
� ให้้การ
แนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

ทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนมีีความชััดเจน ธนาคารจััดให้้มีีทีีมงานด้้านความยั่่�งยืืน สัังกััดฝ่่ายผู้้�จัด
ั การใหญ่่
ทำำ�หน้้าที่่�วางแผนและขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยการ
สื่่�อสาร สนัับสนุุน และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร

ประเด็็นสำำ�คััญ

เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยังั ยืืนของสหประชาชาติิ

การรัับมืือกัับภาวะวิิกฤต

การจััดการความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤต

●

การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

การให้้บริิการทางการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

●

การให้้ความรู้้ท
� างการเงิิน

●

การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน

●

การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

●

การลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

●

การให้้ความสำำ�คััญกัับเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและนวััตกรรม

●

			

การจััดการด้้านลููกค้้าสััมพัันธ์์

●

			

การดููแลความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์และคุ้้�มครองข้้อมููลของลููกค้้า

●

			

การดึึงดููดและพััฒนาพนัักงาน

●

		

การดููแลสวััสดิิการและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน

●

		

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

●

			

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

●

			

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

●

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

●

การให้้บริิการที่่�ยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง

การใส่่ใจดููแลพนัักงาน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม

●

มิิติิเศรษฐกิิจ

●

มิิติิสัังคม

●
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ุ ค่่าของธุุรกิิจ
3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุณ
ด้้วยความมุ่่ง� มั่่�นบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ธนาคารได้้นำำ�ปััจจััยทุุน 6 ด้้าน ได้้แก่่ การเงิิน การผลิิต
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ปััจจััยนำำ�เข้้า

ผลผลิิต

วิิสััยทััศน์์
“มุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นธนาคารที่่�ให้้บริิการด้้านการเงิิน
ที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่อ
� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
มีีความพร้้อมด้้วยบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ มีีเทคโนโลยีี
และระบบงานที่่�ทัันสมััย คงไว้้ซึ่่ง� ความเป็็นสากล
ตลอดจนการเป็็นธนาคารชั้้�นนำำ�แห่่งภููมิิภาคเอเชีีย”

ทุุนทางการเงิิน
•	สิินทรััพย์์
• เงิินฝาก
•	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
• เงิินกู้้�ยืืม
ทุุนการผลิิต
• อาคาร สาขา สำำ�นัักธุุรกิิจ
• เครื่่อ
� งมืือ อุุปกรณ์์
• การใช้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการจากคู่่�ค้้า
ทุุนทางปััญญา
• เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ช่ว่ ย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ในการพััฒนานวััตกรรม
ทุุนทรััพยากรมนุุษย์์
• เวลา ความรู้้ � และทัักษะของพนัักงาน
ทุุนทางสัังคมและความสััมพัันธ์์
• การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กลุ่่�มต่่างๆ
ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ
• การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เช่่น น้ำำ� ไฟฟ้้า เชื้้�อเพลิิง กระดาษ
• การออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิิน
	ที่่�คำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุน

ปััญญา ทรััพยากรมนุุษย์์ ทุุนสัังคม และทรััพยากรธรรมชาติิ มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ อย่่าง
รู้้คุุ
� ณค่่า เพื่่อ
� สร้้างผลผลิิตและผลลััพธ์ที่
์ ่�ยั่่�งยืืนแก่่ธนาคารและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

พนัักงาน
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ผลลััพธ์์

ภาพรวมการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจในปีี 2564
• การให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
	ผ่่านมาตรการต่่าง ๆ เช่่น การให้้สิินเชื่่อ
� ดอกเบี้้�ยต่ำำ�
การผ่่อนปรนเงื่่อ
� นไขการชำำ�ระหนี้้�

ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ธนาคารมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความรัับผิิดชอบ
เพื่่อ
� การสร้้างคุุณค่่าสู่่�อนาคตที่่�ยั่่�งยืืน

• การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน
เช่่น กองทุุนเปิิดบััวหลวงยั่่�งยืืน (B-SIP)
กองทุุนเปิิดบีีแคป คลีีน อิินโนเวชั่่�น
(BCAP-CLEAN) เป็็นต้้น

แนวทางที่่�มุ่่�งเน้้นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
•	พัันธมิิตรด้้านแพลตฟอร์์ม
• องค์์กรอััจฉริิยะ
• การปรัับรููปแบบธุุรกิิจ
• ความมั่่�งคั่่�งและมั่่�นคงทางการเงิิน
• การเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ

• การพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ัลเพื่่อ
� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การให้้บริิการ เช่่น การเพิ่่�มฟีี เจอร์์ด้้านการลงทุุน
และธุุรกรรมการเงิินของโมบายแบงก์์กิ้้�ง จาก
ธนาคารกรุุงเทพ การให้้บริิการยืืนยัันตััวตนด้้วย
Mobile ID เป็็นธนาคารแห่่งแรก ผ่่านแอปพลิิเคชััน
atta

แนวนทางการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
• การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
• การดููแลและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• การสร้้างสรรค์์คุุณภาพที่่�ยั่่�งยืืนต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

• การขยายช่่องทางการให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ของ
ประเทศผ่่านบริิการตััวแทนธนาคาร ได้้แก่่
ไปรษณีีย์์ไทย โลตััส และเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิส
ิ
ในร้้านเซเว่่น อีีเลฟเว่่น

ลููกค้้า

ทุุนทางการเงิิน
•	กำำ�ไรสุุทธิิ 26,507 ล้้านบาท
•	กำำ�ไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย (ROA) 0.65%
•	กำำ�ไรสุุทธิิต่่อส่่วนของเจ้้าของเฉลี่่�ย (ROE) 5.62%
ทุุนการผลิิต
•	จำำ�นวนลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการโมบายแบงก์์กิ้้�ง
จากธนาคารกรุุงเทพ มากกว่่า 11 ล้้านราย
•	จุุดบริิการตััวแทนธนาคาร มากกว่่า 93,000 แห่่ง
กระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ
ทุุนทางปััญญา
•	ผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ ได้้แก่่ บริิการยืืนยััน
	ตััวตนด้้วย Mobile ID ผ่่านแอปพลิิเคชััน atta
บริิการ Cross Border QR Payment เป็็นต้้น
ทุุนทรััพยากรมนุุษย์์
•	ผลตอบแทนจากการลงทุุนในทุุนมนุุษย์์
(HCROI) 3.16
•	จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่ย
� ต่่อพนัักงาน 64.02
•	อััตราการขาดงาน 0.61%
ทุุนทางสัังคมและความสััมพัันธ์์
• ความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการสาขา
เท่่ากัับ 95 คะแนน
•	จำำ�นวนชั่่�วโมงจิิตอาสา 41,101 ชั่่�วโมง
• การลงทุุนเพื่่อ
� ชุุมชนและสัังคม 118.35 ล้้านบาท
ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ
• ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1
ลดลง ร้้อยละ 17.24 และขอบเขตที่่� 2 ลดลง
	ร้้อยละ 5.75 เทีียบกัับปีีฐาน 2563
• การสนัับสนุุนสิินเชื่่อ
� ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
• การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนที่่�ส่่งเสริิม
การรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ธุุรกิิจของธนาคาร
ธนาคารให้้บริิการทางการเงิินหลากหลายรููปแบบ
อย่่างครบวงจร โดยจำำ�แนกการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็น 5 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่ ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลาง
และรายปลีีก ลููกค้้าบุุคคล ลููกค้้าธุุรกิิจในต่่างประเทศ
และการเงิินธนกิิจ

เจ้้าหนี้้�

ผูัั�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบ

คู่่�ค้้า

ชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
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เพื่่� อ ให้้การจัั ด การด้้ านความยั่่� ง ยืืนของธนาคารสามารถ
ตอบสนองความต้้องการของทุุกฝ่่ายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ธนาคาร
จึึงส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 1. ผู้้ถืื
� อหุ้้�นและนัักลงทุุน 2. พนัักงาน 3. ลููกค้้า (ลููกค้้า
ธุุรกิิจและลููกค้้าบุุคคล) 4. คู่่�ค้้า (ผู้้ข
� ายสิินค้้า ผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอก และ
ผู้้รั� บ
ั เหมาจััดจ้้าง) 5. เจ้้าหนี้้� 6. สถาบัันการเงิินอื่่น
� และ 7. ชุุมชน
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล ภาคประชาสัังคม
และสื่่�อมวลชน ธนาคารสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มแสดง
ความคิิ ด เห็็น และให้้คำำ� แนะนำำ�ผ่่ า นช่่อ งทางสื่่� อ สารและกิิ จ กรรม
ต่่าง ๆ ที่่�ธนาคารจััดขึ้้�น เพื่่อ
� เป็็นข้้อมููลให้้ธนาคารนำำ�ไปใช้้ปรัับปรุุง
คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ธนาคารยิินดีีให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของ
ส่่วนรวม เช่่น เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
การลดก๊๊ าซเรืือนกระจกตามความตกลงปารีีส รวมทั้้� งเป้้าหมาย
ในแผนยุุทธศาสตร์์ช าติิ ตามเจตนารมณ์์ ข องธนาคารที่่� มุ่่� ง มั่่� น
สรรค์์สร้้างคุุณค่่าในด้้านธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างสมดุุล
อัันนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกััน

3.3 การจััดการด้้านความยั่่ง
� ยืืนในมิิติิสิ่่ง
� แวดล้้อม
ด้้วยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้อมอย่่ า งจริิ ง จัั ง ตลอดจนการมีีส่่ ว นร่่ ว มแก้้ไข
และบรรเทาปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ ธนาคาร
จึึงกำำ� หนดนโยบายสิ่่� ง แวดล้้อมและการอนุุรััก ษ์์ พลัั ง งาน เพื่่� อ
เป็็ น แนวทางการบริิ ห ารจัั ด การด้้านสิ่่� ง แวดล้้อมและการใช้้
พลัังงานภายในธนาคารอย่่างเป็็นระบบและสอดคล้้องกัับกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงาน การลดการ
ปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก และการจััด การขยะเป็็ น ภารกิิ จ ที่่� สำำ�คัั ญ
ของธนาคาร ธนาคารส่่งเสริิมการสร้้างความรู้้ �และความเข้้าใจ
ที่่ถูู
� กต้้องแก่่พนัก
ั งานทุุกคน ผ่่านการจััดกิิจกรรมความรู้้แ
� ละสื่่อ
� สาร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ภายในองค์์ กร โดยมุ่่�งหวัังให้้ทุุกคนมีีจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อม
ใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า และมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของธนาคาร
ในปีี 2564 ธนาคารได้้ทบทวนเป้้ า หมายของการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านสิ่่� งแวดล้้อมเพื่่�อให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัั บสถานการณ์์
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปทั้้� ง ในระดัั บ โลกและระดัั บ ประเทศ ธนาคารได้้
กำำ�หนดเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงและทางอ้้อม
(ขอบเขตที่่� 1 และ 2) โดยคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้องกัับการบรรลุุ
เป้้าหมายในการควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้� นของอุุณหภููมิิเฉลี่่� ยของโลก
ไม่่ให้้สููงเกิิน 2 องศาเซลเซีียส ตามความตกลงปารีีส
ทั้้� ง นี้้� สามารถติิ ด ตามรายละเอีียดของนโยบายสิ่่� ง แวดล้้อม
และการอนุุรััก ษ์์ พลัั ง งานได้้ที่่� เ ว็็บ ไซต์์ ข องธนาคาร : https://
www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/CorporateGovernance/Environment-Energy-Conservation-Policy
ธนาคารมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่อ
� ช่่วยลดปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�

1. การให้้บริิการทางการเงิินที่่�ช่ว่ ยลดปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การสนัับสนุุนสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� การพััฒนาพลัังงานหมุุนเวีียน การใช้้
ทรััพ ยากรอย่่ า งคุ้้� ม ค่่ า และการลดปัั ญ หาด้้านสิ่่� ง แวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น สิินเชื่่อ
� ส่่งเสริิมการลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
พลัั ง งานทดแทน และสิิ น เชื่่� อ บัั ว หลวงกรีีนเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
เอสเอ็็ ม อีีที่่� ต้้ องการลงทุุนด้้านการใช้้พลัั ง งานทดแทน
การจััดการของเสีียเพื่่อ
� นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และการใช้้วััสดุุชีีวภาพ
ทดแทนสารเคมีี
• การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนที่่�ส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่
กองทุุนเปิิดบีีแคป คลีีน อิินโนเวชั่่�น (BCAP-CLEAN) ซึ่่�ง
เป็็นกองทุุนที่่�เน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม
เพื่่� อ ช่่ ว ยในการรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้อมให้้คงอยู่่�อย่่ า งยั่่� ง ยืืน

รวมถึึงการเป็็นผู้้จั� ด
ั การการจััดจำำ�หน่่ายตราสารหนี้้�เพื่่อ
� อนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาฟีี เจอร์์ใหม่่ ๆ บนโมบายแบงก์์กิ้้ง� จากธนาคารกรุุงเทพ
เช่่น การเปิิดบััญชีีเงิินฝากดิิ จิิทััล และการชำำ�ระค่่ าสิินค้้าและ
บริิการ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและช่่วยลด
การใช้้ทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรมที่่�สาขา

2. การลดการใช้้พลัังงานและทรััพยากรภายในสถานที่่�ทำ�ำ งาน
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินงาน
ของธนาคาร
• การเปลี่่ย
� นและปรัับปรุุงวััสดุุอุุปกรณ์์เพื่่อ
� เพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานภายในอาคารสำำ�นัก
ั งานและสาขาของธนาคารทั่่�วประเทศ
• การคััดแยกขยะในกลุ่่�มอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ 5 อาคาร เพื่่�อ
ช่่วยให้้หน่่วยงานปลายทางที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถลดต้้นทุุนการ
จััดการขยะ และทำำ�ให้้การจััดการขยะในภาพรวมของประเทศมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การรณรงค์์ลดปริิมาณขยะทั่่�วไปที่่�ต้้อง
นำำ�ไปฝัังกลบซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดก๊๊าซมีีเทนที่่�สำำ�คััญ และการ
ส่่งเสริิมการคััดแยกขยะรีีไซเคิิลเพื่่อ
� นำำ�วัส
ั ดุุที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้
ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
• การลดปริิมาณการใช้้กระดาษในสำำ�นัักงานด้้วยการตั้้�งค่่าการ
พิิมพ์์ทั้้ง� 2 หน้้า และรณรงค์์ให้้ใช้้การส่่งข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แทนการใช้้กระดาษ
3. การสร้้างความตระหนัักรู้้�และการสนัับสนุุนโครงการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การจัั ด ทำำ� หลัั ก สููตรการจัั ด การพลัั ง งานในอาคาร ซึ่่� ง เป็็ น
หลัักสููตรพื้้�นฐานภาคบัังคัับสำำ�หรัับพนัักงานทุุกคน
• การประชาสััมพัันธ์์เพื่่อ
� เชิิญชวนให้้พนัักงานลดการใช้้น้ำำ�ใช้้ไฟใน
อาคาร และรณรงค์์ให้้ใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
เช่่น การใช้้กล่่ องข้้าวที่่� สามารถนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�ได้้แทนกล่่ องโฟม
ใช้้กระติิกน้ำำ�แทนเก้้วพลาสติิก และใช้้ถุุงผ้้าแทนถุุงพลาสติิก
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• การประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องการคัั ดแยกขยะเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพและลดปริิมาณขยะทั้้� งที่่� บ้้าน
และที่่�ทำำ�งาน
• การสนัับสนุุนโครงการบััวหลวงร่่วมชุุมชนแก้้ภััยแล้้งร่่วมกัับ
มููลนิิธิอุุ
ิ ทกพััฒน์์ เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือและพััฒนา
องค์์ความรู้้ด้้
� านการจััดการน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่เ� สี่่ย
� งขาดแคลน
น้ำำ� รวมทั้้� ง เพื่่�อ ปรัับ ปรุุงและเพิ่่�ม ประสิิ ท ธิิภ าพแหล่่ ง น้ำำ� เดิิ ม
จััดหาที่่� กััก เก็็ บน้ำำ�ใหม่่ บริิหารจััด การและกระจายน้ำำ�สู่่� ชุุม ชน
เพื่่อ
� การอุุปโภคบริิโภคและการทำำ�เกษตรกรรม
• ธนาคารได้้รัับการรัับรองจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือน
กระจก (องค์์การมหาชน) จากกิิจกรรมชดเชยคาร์์บอนเป็็นศููนย์์
ขององค์์กร สำำ�หรัับอาคารสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ สีีลม โดยจััดซื้้�อคาร์์บอน
เครดิิตจากโครงการพััฒนาพลัังงานหมุุนเวีียนที่่มีีวั
� ต
ั ถุุประสงค์์
เพื่่�อผลิิตพลัังงานทดแทนจากพลัังงานจากเซลล์์แสงอาทิิตย์์
ของบริิษััท บีีซีีพีีจีี จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวนทั้้� งสิ้้�น 12,726
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

4. การพััฒนาระบบการจััดเก็็บข้้อมููลและการทวนสอบข้้อมููล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้านการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่าง
เป็็ น ระบบเป็็ น ปัั จ จััย สำำ�คัั ญที่่� ทำำ� ให้้ข้้อมููลมีีความถููกต้้องและ
ครบถ้้วน สามารถนำำ�มาวิิเคราะห์์และวางแผนจััดการด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมและพลัังงานได้้อย่่างน่่าเชื่่อ
� ถืือ ธนาคารจึึงพััฒนาระบบ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้านการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างต่่อ
เนื่่�อง รวมทั้้�งขยายขอบเขตการเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ัญให้้
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่อ
� ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพและเหมาะ
สมที่่� จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์และวางแผน นอกจากนี้้� ในปีี
2564 ธนาคารได้้มีีการทวนสอบข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เปิิด
เผยในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีเป็็นครั้้�งแรก โดยบริิษััทที่่�
ปรึึกษาที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
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(องค์์การมหาชน) เพื่่อ
� สร้้างความมั่่�นใจว่่าข้้อมููลด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่� ธ นาคารรายงานนั้้� น มีีความถููกต้้องตามมาตรฐานซึ่่� ง เป็็ น
ที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 1

17.24%*

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 2

5.75%*

3.4 การจััดการด้้านความยั่่ง
� ยืืนในมิิติิสัังคม
ในฐานะที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของสัั ง คม ธนาคารมุ่่� ง หวัั ง ให้้สัั ง คม
ไทยเป็็ น สัั ง คมที่่� ทุุ กคนมีีคุุณภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี มีีความเท่่ า เทีียม
ด้้านโอกาส และได้้รัับ การปฏิิ บัั ติิ โ ดยเสมอภาคกัั น ธนาคารได้้
ให้้ความสำำ�คัั ญกัั บ การจัั ด การด้้านความยั่่� ง ยืืนในมิิ ติิ สัั ง คม
เพื่่� อ สร้้างการเปลี่่� ย นแปลงเชิิง บวกมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ด้้วยการ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามหลัักกฎหมายในประเทศและมาตรฐาน
สากล การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการและให้้ความรู้้ท
� างการเงิินอย่่าง
ทั่่�วถึึง การดููแลลููกค้้าและพนัักงาน ตลอดจนการมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาชุุมชนและสัังคม ทั้้�งนี้้� หากคนในสัังคมมีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี
� จะช่่วย
ให้้ประเทศชาติิตลอดจนธนาคารเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ธนาคารมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่อ
� สร้้างสรรค์์คุุณค่่าแก่่สัังคม ดัังนี้้�

9.6%*

การใช้้พลัังงาน

20%*

การใช้้น้ำำ�

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
การเดิินทางด้้วยเครื่่อ
� งบิิน
ด้้วยเหตุุผลทางธุุรกิิจ

98.57%**

หลัักสููตรการจััดการพลัังงาน
ในอาคารผ่่านช่่องทางออนไลน์์
BBLearn มีีพนัักงานเข้้าเรีียน

12,912 คน

* เทีียบกัับปีีฐาน 2563

**เทีียบกัับปีีฐาน 2562

1. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ธนาคารกำำ�หนดนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนที่่� สอดคล้้องกัั บหลัั กการ
ตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากลที่่�สำำ�คััญ เช่่น ปฏิิญญา
สากลว่่า ด้้วยสิิ ท ธิิ ม นุุษยชน อนุุสัั ญญ าหลัั ก ด้้านสิิ ท ธิิ แ รงงาน
ขององค์์ การแรงงานระหว่่างประเทศ และหลัั กการชี้้�แนะว่่าด้้วย
ธุุรกิิ จ และสิิ ท ธิิ ม นุุษยชนขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ ธนาคาร
ได้้นำำ�แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านสิิทธิิมนุุษยชนมาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
เช่่น การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม การให้้
บริิก ารทางการเงิิน แก่่ ลูู กค้้าอย่่ า งเป็็ น ธรรม การไม่่ ส นัั บ สนุุน
สิินเชื่่อ
� แก่่ธุุรกิิจหรืือโครงการที่่�ใช้้แรงงานเด็็กหรืือแรงงานบัังคัับ
การสนัับสนุุนคู่่�ค้้าให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน การสนัับสนุุน
ด้้านอาชีีพแก่่ ผู้้� ทุุพพ ลภาพ การให้้ความรู้้ �ท างการเงิิน แก่่ ก ลุ่่� ม
ผู้้พิ
� ก
ิ ารทางสายตา ตลอดจนการประเมิินความเสี่่ย
� งด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างรอบด้้าน ซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงกลุ่่�มเปราะบาง เช่่น แรงงานหญิิง
แรงงานเด็็ ก ผู้้�พิิการ เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการป้้องกัั นและบรรเทา
ผลกระทบที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น
87

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

2. การส่่ งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการและให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
อย่่างทั่่�วถึึง
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการส่่งสริิมการเข้้าถึึงบริิการ
และให้้ความรู้้ ท
� างการเงิินอย่่างทั่่� วถึึง ซึ่่�งเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานของ
การสร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคนในสัังคม
รวมทั้้�งเป็็นการช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางโอกาส ธนาคารได้้ให้้
ความรู้้ �ท างการเงิินผ่่ านสื่่� อ ต่่ าง ๆ แก่่ ลููกค้้า ธุุรกิิ จบุุคคลทั่่� ว ไป
และกลุ่่� ม เปราะบาง เช่่ น กลุ่่� ม ผู้้� พิิ ก ารทางสายตา เพื่่� อ สร้้าง
ความตระหนัักรู้้แ
� ละเข้้าใจถึึงการวางแผนทางการเงิินเพื่่�อเตรีียม
เกษีียณ วิิธีีการออม การจััดการหนี้้� รููปแบบการลงทุุน และประโยชน์์
ของผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินต่่าง ๆ
ในส่่วนของการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน ธนาคาร
ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้ความรู้้ �ด้้ านต่่ าง ๆ แก่่ เ อสเอ็็ม อีี ซึ่่�ง จะ
ช่่ว ยยกระดัั บ ขีีดความสามารถของธุุรกิิ จ และเสริิม ความพร้้อม
ในการเข้้าถึึงสิิ น เชื่่�อ ธนาคารได้้สร้้างเครืือข่่ า ยสัั ง คมออนไลน์์
ภายใต้้ชื่่�อ “Bangkokbanksme” เพื่่�อ ให้้เป็็ น สัั งคมแห่่ง การ
แลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้ �ข องผู้้� ป ระกอบการและบุุคคลทั่่� ว ไปบนโลก
ออนไลน์์ ผ่่านการนำำ�เสนอบทความและบทวิิเคราะห์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยว
กัั บเศรษฐกิิ จ ธุุรกิิ จ และการเงิิน นอกจากนี้้� ธนาคารได้้พััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่อ
่� อกแบบให้้เหมาะสมกัับการใช้้บริิการของกลุ่่ม
� เปราะบาง
เช่่ น บริิก ารตัั ว แทนธนาคารที่่� ก ระจายอยู่่�ทั่่� ว ประเทศและเปิิ ด
ดำำ�เนิินการในเวลาที่่�สะดวกต่่อการเข้้าถึึง ซึ่่�งช่่วยขยายการเข้้าถึึง
บริิการไปสู่่�กลุ่่�มที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลจากสาขาธนาคาร การพััฒนา
ตู้้บั
� วั หลวงเอทีีเอ็็มที่่ส
� ะดวกและปลอดภััยต่่อการใช้้งานของผู้้มีี
� ความ
บกพร่่องทางการมองเห็็น บััญชีีเงิินฝากพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ถืือบััตร
สวััสดิิการแห่่งรััฐและผู้้ที่
� มีี
่� อายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป และการสนัับสนุุนสิินเชื่่อ
�
แก่่เกษตรกรและเอสเอ็็มอีี
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3. การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
ธนาคารมุ่่� ง มั่่� น ดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ อย่่ า งมีีความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ ลููกค้้า
โดยการเคารพสิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานของลููกค้้า ธนาคารได้้กำำ� หนด
แนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ านการให้้บริิก ารลููกค้้าอย่่ า งเป็็ น ธรรม ซึ่่�ง รวมถึึง
การนำำ�เสนอผลิิ ตภัั ณฑ์์ และบริิการทางการเงิินให้้แก่่ ลููกค้้าอย่่าง
ครบถ้้วน ถููกต้้อง ชััดเจน เหมาะสม และตรงกัั บความต้้องการ
โดยไม่่มีีการบิิดเบืือน เอาเปรีียบ หรืือบัังคัั บลููกค้้า และได้้มีีการ
ติิดตามตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็น
ระยะ และธนาคารยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อการคุ้้�มครองความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าและเคารพสิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููล
โดยการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เคร่่งครััด และสร้้างความเข้้าใจแก่่ พนัักงานทุุกระดัั บชั้้�นเพื่่�อให้้
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมายได้้อย่่างถููกต้้อง
4. การดููแลและพััฒนาพนัักงาน
ด้้วยพนัั ก งานทุุกคนล้้วนมีีความสำำ�คัั ญต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
ของธนาคาร ธนาคารจึึงใส่่ใจดููแลพนัั กงานให้้มีีความปลอดภัั ย
และมีีความสุุขในการทำำ� งาน ผ่่ า นการจััด สวััส ดิิ ก ารที่่� ส่่ ง เสริิม
ความเป็็ น อยู่่�และความสัั ม พััน ธ์์ที่่� ดีี ของพนัั ก งานและครอบครััว
การจััดกิิ จกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพที่่� ดีี ของพนัักงาน การดููแลด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การสนัับสนุุนความ
ก้้าวหน้้าในอาชีีพ และการพััฒนาทัักษะและศัักยภาพให้้แก่่พนัักงาน
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งด้้วยรููปแบบการเรีียนรู้้ �ต ลอดชีีวิิต ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้
พนัักงานมีีสุุขภาพกายและจิิตใจที่่�ดีี ตลอดจนสามารถทำำ�งานและ
เติิบโตในหน้้าที่่�การงานได้้เต็็มศัักยภาพ

และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น การจััดหาหน้้ากากอนามััยและ
เจลแอลกอฮอล์์ให้้แก่่พนัก
ั งาน จััดหาวััคซีีนทางเลืือกให้้แก่่พนัก
ั งาน
และครอบครััว เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง ธนาคารได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
ทำำ�งานและการพััฒนาศัักยภาพพนัั กงานให้้มีีความเหมาะสมกัั บ
สถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลมาใช้้ พนัักงาน
สามารถทำำ�งานและเข้้าเรีียนหลัักสููตรต่่าง ๆ ของธนาคารได้้จาก
ที่่�บ้้าน เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และยัังเป็็นการ
เตรีียมเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจในยุุคดิิจิทั
ิ ัลของธนาคาร

5. การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
ธนาคารเชื่่� อ มั่่� น ว่่า การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนเริ่่�ม จากการสร้้างชุุ ม ชน
ให้้เข้้มแข็็ ง มีีขีีดความสามารถที่่� จ ะรัั บ มืือกัั บ ความท้้าทาย
ต่่าง ๆ ได้้ด้้วยตนเอง และสามารถพััฒนาต่่อไปอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง
ธนาคารมีีแนวทางการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมพัั ฒ นาชุุ ม ชนและสัั ง คม
ที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญกัั บ การตอบโจทย์์ ค วามท้้าทายที่่� สำำ�คัั ญ และ
การมีีส่่ ว นร่่ว มของชุุ ม ชนและผู้้� มีีส่่ ว นได้้เสีียอื่่�น เพื่่� อ สร้้างการ
เปลี่่� ยนแปลงที่่�แท้้จริิง อัันนำำ�ไปสู่่�คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของชุุ ม ชน
ธนาคารได้้ดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมพัั ฒ นาชุุ ม ชนและสัั ง คมมาอย่่ า ง
ต่่ อเนื่่� อง โดยมีีกิิ จกรรมสำำ�คััญ เช่่น โครงการบริิหารจััดการน้ำำ�
อย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับมููลนิิธิอุุ
ิ ทกพััฒน์์ รายการคาราวานสำำ�ราญใจ
เที่่�ยวไปในชุุมชน การสนัับสนุุนหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่อ
� ประชาชน
โครงการโรงเรีียนคอนเน็็ ก ซ์์อีีดีี โครงการบัั ว หลวงก่่ อ การครูู
โครงการโรงเรีียนร่่วมพััฒนา โครงการเกษตรก้้าวหน้้า เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� สามารถดููรายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและ
สัังคมเพิ่่ม
� เติิมได้้ในรายงานความยั่่�งยืืนปีี 2564

ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ธนาคารได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
เป็็นพิิเศษ โดยมีีการยกระดัับมาตรการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
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4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ

ในปีี 2564 ธนาคารกรุุงเทพและบริิษััทย่่อยมีีกำำ�ไรสุุทธิิจำ�ำ นวน 26,507 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 54.3
เมื่่อ
� เทีียบกัับปีีก่่อน โดยมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 6.6 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากการรวมรายได้้
ดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคารเพอร์์มาตาเต็็มปีี และการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากการบริิหารต้้นทุุน
เงิินรัับฝาก ขณะที่่�ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ยสุุทธิิอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.10 สำำ�หรัับรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 25.7 ส่่วนใหญ่่มาจากการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิจากธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
การอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� และบริิการประกัันผ่่านธนาคารและกองทุุนรวม รวมถึึงการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิจาก
เครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่ง� เป็็นไปตามสภาวะตลาด

4.1 ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิิน
ผลการดำำ�เนิินงานของธนาคารและบริิษััทย่่อยที่่�สำำ�คััญ
หน่่วย : ล้้านบาท

2564
กำำ�ไรสุุทธิิ

26,507

/1

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)

2563 เปลี่่ย
� นแปลง (%)
17,181

54.3%

13.89

9.00

54.3%

ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

2.10%

2.24%

(0.14)%

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิต่่อรายได้้
จากการดำำ�เนิินงาน

21.7%

20.8%

0.9%

อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

50.0%

55.6%

(5.6)%

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย

0.65%

0.48%

0.17%

5.62%

3.96%

1.66%

/1

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อส่่วนของเจ้้าของเฉลี่่�ย /1
/1

ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร

หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

2,588,339

2,368,238

9.3%

เงิินรัับฝาก

3,156,940

2,810,863

12.3%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินรัับฝาก

82.0%

84.3%

(2.3)%

101,103

104,401

(3.2)%

3.2%

3.9%

(0.7)%

อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้
สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต /1

225.8%

186.8%

39.0%

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น

19.57%

18.34%

1.23%

เงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต /1
อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม /1

/1

สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่ม
� เทีียบกัับปีีก่อ
่ น เป็็นผลจากการรวมค่่าใช้้จ่่าย
� ขึ้้�นร้้อยละ 2.0 เมื่่อ
ของธนาคารเพอร์์มาตาทั้้�งปีี โดยมีีอััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงานลดลงเป็็นร้้อยละ 50.0
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้พิิจารณาตั้้�งผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน 34,134 ล้้านบาท
จากการพิิจารณาปััจจััยผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่� ยัังคง
ต้้องติิ ดตามอย่่างใกล้้ชิิดเกี่่� ยวกัั บสายพัันธุ์์�โอมิิครอน รวมถึึงความไม่่แน่่ นอนของความเสี่่�ยงจาก
การกลายพัันธุ์์�ของไวรััสที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรอบคอบ
และระมััดระวััง
ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีเงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�นวน 2,588,339 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 9.3
จากสิ้้�นปีี 2563 จากสิินเชื่่อ
� ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่และสิินเชื่่อ
� กิิจการต่่างประเทศ สำำ�หรัับอััตราส่่วนเงิินให้้
สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมลดลงเป็็นร้้อยละ 3.2 ขณะที่่�อัต
ั ราส่่วนค่่าเผื่่�อผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตอยู่่�ในระดัับแข็็งแกร่่งที่่�ร้้อยละ 225.8
ธนาคารมีีเงิินรัับฝาก ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 3,156,940 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 12.3
จากสิ้้�นปีีก่่อน เป็็นผลจากการที่่�ลููกค้้ายัังคงต้้องการดำำ�รงสิินทรััพย์์ที่่�มีีสภาพคล่่องสููงในภาวะที่่�ยัังมีี
ความไม่่แน่่นอน ทำำ�ให้้อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินรัับฝากอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 82.0 นอกจากนี้้� ในเดืือน
กัันยายน 2564 ธนาคารออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ อายุุ 15 ปีี ที่่�สามารถนัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ภายใต้้
หลัักเกณฑ์์ Basel III จำำ�นวน 1,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ เพื่่อ
� เสริิมสร้้างโครงสร้้างเงิินกองทุุนของ
ธนาคารให้้มีีความเหมาะสมมากยิ่่ง� ขึ้้�น โดย ณ สิ้้น
� เดืือนธัันวาคม 2564 ธนาคารมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ทั้้�งสิ้้น
� อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่เ� ป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์
เสี่่�ยงของธนาคารและบริิษััทย่่อยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 19.57 ร้้อยละ 15.98 และร้้อยละ 15.15 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่ง�
อยู่่�ในระดัับที่่�สููงกว่่าอััตราส่่วนเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�ตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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รายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานของธนาคารและบริิษััทย่่อย

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
หน่่วย : ล้้านบาท

2564

2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)

ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 82,156 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้� น
ร้้อยละ 6.6 จากปีีก่อ
่ น เป็็นผลจากการรวมรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคารเพอร์์มาตาเต็็มปีี ประกอบกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินรัับฝากลดลงจากการบริิหารต้้นทุุนเงิินรัับฝาก

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

82,156

77,046

6.6%

รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย

52,385

41,682

25.7%

ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน

67,266

65,974

2.0%

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

34,134

31,196

9.4%

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนภาษีีเงิินได้้

33,141

21,558

53.7%

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

6,189

4,013

54.2%

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

กำำ�ไรสุุทธิิ

26,952

17,545

53.6%

เงิินลงทุุน

กำำ�ไรสุุทธิิ /1

26,507

17,181

54.3%

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม /1

50,394

30,056

67.7%

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

/1

ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร

ในปีี 2564 กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของธนาคารมีีจำำ�นวน 26,507 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 9,326 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 54.3 จากปีีก่่อน โดยมีีรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 6.6 เป็็นผลจากการรวมรายได้้
ดอกเบี้้�ยสุุทธิิของธนาคารเพอร์์มาตาเต็็มปีี ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยที่่�ลดลงจากการบริิหารต้้นทุุน
เงิินรัับฝาก รายได้้ที่่มิ
� ใิ ช่่ดอกเบี้้�ยเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 25.7 จากรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิจากธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์ การอำำ�นวยสิินเชื่่อ
� และบริิการประกัันผ่่านธนาคารและกองทุุนรวม ประกอบกัับการเพิ่่ม
� ขึ้้�น
ของกำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVTPL) ซึ่่ง� เป็็น
ไปตามสภาวะตลาด ขณะที่่ค่
� า่ ใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 2.0 จากการรวมค่่าใช้้จ่่ายของธนาคาร
เพอร์์มาตาทั้้�งปีี ธนาคารตั้้�งผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น ตามหลัักความระมััดระวััง
ในการตั้้�งสำำ�รอง โดยพิิจารณาความไม่่แน่่นอนในระยะข้้างหน้้าจากปััจจััยผลกระทบของสถานการณ์์
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ต้้องติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดเกี่่�ยวกัับสายพัันธุ์์�โอมิิครอน รวมถึึงมีี
ความเสี่่�ยงจากการกลายพัันธุ์์�ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
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หน่่วย : ล้้านบาท

2564

2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)

รายได้้ดอกเบี้้�ย
96,929

95,994

1.0%

6,250

5,431

15.1%

11,133

11,098

0.3%

114,312

112,523

1.6%

18,195

22,437

(18.9)%

891

952

(6.4)%

เงิินนำำ�ส่่งสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก
และกองทุุนเพื่่อ
� การฟื้้�นฟููฯ

6,500

5,846

11.2%

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม

6,570

6,242

5.3%

32,156

35,477

(9.4)%

82,156

77,046

6.6%

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้

2.92%

3.28%

(0.36)%

ต้้นทุุนทางการเงิิน

0.94%

1.19%

(0.25)%

ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ยสุุทธิิ

2.10%

2.24%

(0.14)%

รวมรายได้้ดอกเบี้้�ย
ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

รวมค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

อััตราดอกเบี้้�ยธนาคารกรุุงเทพ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ธ.ค. 64

งบการเงิน

ก.ย. 64

เอกสารแนบ

มิิ.ย. 64

มีี.ค. 64

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

มิิ.ย. 63

มีี.ค. 63

ธ.ค. 62

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� (%)
MOR

5.875

5.875

5.875

5.875

5.875

5.875

5.875

6.500

6.875

MRR

5.950

5.950

5.950

5.750

5.750

5.750

5.750

6.500

6.875

MLR

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.875

6.000

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินรัับฝาก (%)
ออมทรััพย์์

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.375

0.500-0.625

ฝากประจำำ� 3 เดืือน

0.375

0.375

0.375

0.375

0.375

0.375

0.375

0.500

1.000

ฝากประจำำ� 6 เดืือน

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.625

1.250

ฝากประจำำ� 12 เดืือน

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.750

1.375-1.500

อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายของ ธปท. (%)

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.750

1.250

หน่่วย : ล้้านบาท

รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยในปีี 2564 จำำ�นวน
52,385 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.7 สาเหตุุหลัักจากรายได้้
ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ การอำำ�นวย
สิินเชื่่อ
� และบริิการประกัันผ่่านธนาคารและกองทุุนรวม ประกอบกัับ
กำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVTPL) เพิ่่ม
� ขึ้้�น

2564
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

39,127

34,168

14.5%

9,918

9,457

4.9%

29,209

24,711

18.2%

17,868

11,058

61.6%

1,225

2,512

(51.2)%

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

209

(14)

1,592.9%

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์

519

734

(29.3)%

รายได้้จากเงิินปัันผล

2,252

2,039

10.4%

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่น
� ๆ

1,103

642

71.8%

23,176

16,971

36.6%

52,385

41,682

25.7%

21.7%

20.8%

0.9%

หััก ค่่าใช้้จ่่ายค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิจากเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่น
�
รวมรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการสุุทธิิต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
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2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)
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ค่่าใช้้จ่า่ ยจากการดำำ�เนิินงาน
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 จำำ�นวน 67,266 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
1,292 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 2.0 จากปีีก่่อน สาเหตุุหลัักจากการรวมค่่าใช้้จ่่ายของธนาคารเพอร์์มาตา
ทั้้�งปีี

หน่่วย : ล้้านบาท

2564
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

47.2%

22.0%

21.5%

2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)

35,003

30,960

13.1%

264

187

41.2%

14,765

14,165

4.2%

ค่่าภาษีีอากร

2,949

2,929

0.7%

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่น
� ๆ

14,285

17,733

(19.4)%

รวมค่่าใช้้จ่า่ ยจากการดำำ�เนิินงาน

67,266

65,974

2.0%

50.0%

55.6%

(5.6)%

อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

52.4%

4.4%
21.2%

2564

2563

4.4%
26.9%

	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน (รวมค่่าตอบแทนกรรมการ)
	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์

	ค่่าภาษีีอากร
	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่น
� ๆ

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในปีี 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีการตั้้�งสำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน
34,134 ล้้านบาท ตามหลัักความระมััดระวััง โดยพิิจารณาปััจจััยผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ยัังคงต้้องติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดเกี่่�ยวกัับสายพัันธุ์์�โอมิิครอน รวมถึึง
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ความไม่่แน่่นอนของความเสี่่�ยงจากการกลายพัันธุ์์�ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทั้้�งนี้้� สำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นครอบคลุุมถึึงเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน ตราสารหนี้้�ที่่�มิไิ ด้้วััด
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน รวมทั้้�งภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่อ
� และสััญญาค้ำำ�ประกัันทางการเงิิน
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รายการที่่�สำำ�คััญในงบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษัท
ั ย่่อยมีีสิินทรััพย์ร์ วม 4,333,281 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ
13.3 จากสิ้้� นเดืือนธัันวาคม 2563 สาเหตุุหลัั กจากการเพิ่่�มขึ้้� นของรายการระหว่่างธนาคารและ
ตลาดเงิินสุุทธิิเพื่่อ
� การบริิหารจััดการสภาพคล่่องของธนาคาร ประกอบกัับการให้้สิินเชื่่อ
� ภาคธุุรกิิจเพิ่่ม
� ขึ้้�น

ภาคสิินเชื่่อ
� เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยร้้อยละ 12.5 และภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และการก่่อสร้้างร้้อยละ 8.2
โดยจำำ�นวนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� เพิ่่ม
� ๆ และธุุรกิิจ
� ขึ้้�นจากสิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2563 ส่่วนใหญ่่จากภาคธุุรกิิจอื่่น
อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

หน่่วย : ล้้านบาท

หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิในบริิษััทร่่วม
เงิินให้้สิินเชื่่อ
�
ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ
รวมสิินทรััพย์์

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)
อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

839,469

791,828

6.0%

การสาธารณููปโภคและบริิการ

574,485

539,151

6.6%

สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย

324,546

302,142

7.4%

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และการก่่อสร้้าง

211,647

211,510

0.1%

การเกษตรและเหมืืองแร่่

101,487

78,175

29.8%

(2.6)%

อื่่น
� ๆ

536,705

445,432

20.5%

13.3%

รวมเงิินให้้สิินเชื่่อ
�

2,588,339

2,368,238

9.3%

801,212

519,036

54.4%

84,341

57,936

45.6%

803,637

758,482

6.0%

1,329

911

45.9%

2,588,339

2,368,238

9.3%

9,496

9,754

4,333,281

3,822,960

เงิินให้้สิินเชื่่อ
�

32.4%

อื่่น
� ๆ

3.9%

2564

เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินให้้สิินเชื่่อ
� กระจายตััวในหลายประเภทธุุรกิิจ โดยมีีสััดส่่วนสิินเชื่่อ
� ในภาค
อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์ที่
์ ่�ร้้อยละ 32.4 ภาคการสาธารณููปโภคและบริิการที่่�ร้้อยละ 22.2

20.8%

อุุตสาหกรรมการผลิิตและการพาณิิชย์์

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�นวน 2,588,339 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้� นร้้อยละ 9.3 จากสิ้้�นปีีก่่อน โดยเพิ่่�มขึ้้� นจากสิินเชื่่�อลููกค้้าธุุรกิิ จรายใหญ่่ และสิินเชื่่�อกิิ จการ
ต่่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ธัันวาคม 2563 เปลี่่�ยนแปลง (%)

การเกษตรและเหมืืองแร่่

8.2%
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และการก่่อสร้้าง

22.2%
การสาธารณููปโภคและบริิการ

12.5%
สิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� ที่่�อยู่่�อาศััย
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เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จััดชั้้�นและค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อรวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
จำำ�นวน 101,103 ล้้านบาท โดยมีีอััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่มีี
� การด้้อยค่่าด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
รวมอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.2

ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน 228,285 ล้้านบาท
โดยมีีอััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อรวมที่่�มีีการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิต เท่่ากัับร้้อยละ 225.8
หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

เปลี่่�ยนแปลง (%)

101,103

104,401

(3.2)%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม /1

3.2%

3.9%

(0.7)%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตสุุทธิิต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมสุุทธิิ /1

1.0%

1.4%

(0.4)%

อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

225.8%

186.8%

39.0%

82,820

91,978

(10.0)%

3.0%

4.0%

(1.0)%

งบการเงิินรวม
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตก่่อนหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต /1

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตก่่อนหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต /1
อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม /1
/1

รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

หน่่วย : ล้้านบาท

เงิินให้้สิน
ิ เชื่่อ
� และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

จััดชั้้�นที่่�ไม่่มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
จััดชั้้�นที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
รวม
/1

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น /1

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

3,289,055

2,781,073

153,342

121,083

101,103

104,401

74,943

73,890

3,390,158

2,885,474

228,285

194,973

รวมค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน รวมทั้้�งภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่อ
� และสััญญาค้ำำ�ประกัันทางการเงิิน
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เงิินลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินลงทุุนรวม 887,978 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
71,566 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 8.8 จากสิ้้น
� เดืือนธัันวาคม 2563 จากเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ต่า่ งประเทศ

ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินลงทุุนส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์รัฐ
ั บาลและรััฐวิิสาหกิิจไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 482,201 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 54.3 ของเงิินลงทุุนทั้้�งหมด
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ต่่างประเทศจำำ�นวน 212,726 ล้้านบาท ตราสารหนี้้�ภาคเอกชนจำำ�นวน 21,886
ล้้านบาท และเงิินลงทุุนสุุทธิิในตราสารทุุนจำำ�นวน 107,116 ล้้านบาท
หน่่วย : ล้้านบาท

เงิินลงทุุน จำำ�แนกตามประเภทการถืือครอง

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

เปลี่่�ยนแปลง (%)

เงิินลงทุุนเพื่่อ
� ค้้า

13,104

7,833

67.3%

เงิินลงทุุนที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

71,237

50,097

42.2%

ตราสารหนี้้�ที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

46,053

38,884

18.4%

ตราสารหนี้้�ที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

667,473

639,438

4.4%

ตราสารทุุนที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

90,111

80,160

12.4%

887,978

816,412

8.8%

รวมเงิินลงทุุน

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 3,838,688 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 13.8 จากสิ้้�นปีี
2563 ส่่วนใหญ่่จากการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของเงิินรัับฝาก และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของเจ้้าของ /1
/1

หน่่วย : ล้้านบาท

ธันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

เปลี่่�ยนแปลง (%)

3,156,940

2,810,863

12.3%

288,709

219,149

31.7%

20,833

19,257

8.2%

183,239

136,177

34.6%

3,838,688

3,372,713

13.8%

492,727

449,014

9.7%

ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
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เงิินรัับฝาก
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินรัับฝากจำำ�นวน 3,156,940 ล้้านบาท
เพิ่่ม
� ขึ้้�นร้้อยละ 12.3 จากสิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2563 จากเงิินรัับฝากทุุกประเภท

หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564
เงิินรัับฝาก จำำ�แนกตามประเภทเงิินรัับฝาก
กระแสรายวััน

จำำ�นวน

ธัันวาคม 2563

สััดส่่วน

จำำ�นวน

สััดส่่วน

เปลี่่�ยนแปลง (%)

273,597

8.7%

165,912

5.9%

64.9%

ออมทรััพย์์

1,613,777

51.1%

1,435,331

51.1%

12.4%

ประจำำ�

1,269,566

40.2%

1,209,620

43.0%

5.0%

รวมเงิินรัับฝาก

3,156,940

100.0%

2,810,863

100.0%

12.3%

84.3%

(2.3)%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินรัับฝาก

82.0%

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 183,239
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 47,062 ล้้านบาท จากสิ้้�นปีี 2563 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

อายุุ 15 ปีี ที่่�สามารถนัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel III ในเดืือนกัันยายน 2564
จำำ�นวน 1,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ
หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564
ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม จำำ�แนกตามประเภทตราสาร

จำำ�นวน

ธัันวาคม 2563

สััดส่่วน

จำำ�นวน

สััดส่่วน

เปลี่่ย
� นแปลง (%)

หุ้้�นกู้้ไ� ม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

83,594

45.6%

75,100

55.1%

11.3%

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

98,640

53.8%

59,835

43.9%

64.9%

ตั๋๋�วแลกเงิิน

516

0.3%

814

0.6%

(36.6)%

อื่่น
� ๆ

549

0.3%

507

0.4%

8.3%

183,299

100.0%

136,256

100.0%

34.5%

รวมตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืมก่่อนหัักส่่วนลด
หััก ส่่วนลดมููลค่่าเงิินกู้้�ยืืม
รวมตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
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(24.1)%

183,239

136,177

34.6%
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ส่่วนของเจ้้าของ

เงิินกองทุุนและอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ส่่วนของเจ้้าของส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 492,727 ล้้านบาท
เพิ่่ม
� ขึ้้�น 43,713 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 9.7 จากสิ้้น
� ปีี 2563 จากการรวมกำำ�ไรสุุทธิิส่ว่ นที่่เ� ป็็นของธนาคาร
สำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 26,507 ล้้านบาท สุุทธิิด้้วยการจ่่ายเงิินปัันผลในระหว่่างปีี 2564 จำำ�นวนรวม
6,680 ล้้านบาท เป็็นเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 4,772 ล้้านบาท (2.50
บาทต่่อหุ้้�น) ตามมติิที่่�ประชุม
ุ ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่อ
� วัันที่่� 12 เมษายน 2564 และเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากผลการ
ดำำ�เนิินงานงวดมกราคมถึึงมิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 1,908 ล้้านบาท (1.00 บาทต่่อหุ้้�น) ประกอบกัับ
กำำ�ไรจากการแปลงค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศเพิ่่ม
� ขึ้้�น

ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ Basel III ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์ที่
์ จ่� ดทะเบีียนในประเทศ
และกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารพาณิิชย์ดำ
์ ำ�รงเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�เป็็น 3 อััตราส่่วน ได้้แก่่ อััตราส่่วน
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่เ� ป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์เ์ สี่่ย
� ง ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 4.50 อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 6.00 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 8.50 และกำำ�หนดการดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อรองรัับผลขาดทุุนใน
ภาวะวิิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีีกมากกว่่าร้้อยละ 2.50 รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ธนาคารใน
ฐานะธนาคารพาณิิชย์์ที่่�มีีนััยต่่อความเสี่่�ยงเชิิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank:
D-SIB) ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่ม
� รองรัับความเสีียหาย (Higher Loss Absorbency) ใน
� เพื่่อ
รููปของเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง เพิ่่ม
� เติิมจากการดำำ�รงอััตราส่่วน
เงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�อีีกร้้อยละ 1.00 โดยตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารต้้องดำำ�รงอััตราส่่วน
เงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�รวมอััตราส่่วนเงิินกองทุุนส่่วนเพิ่่�มดัังกล่่าว โดยดำำ�รงอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ที่่เ� ป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์เ์ สี่่ย
� งมากกว่่าร้้อยละ 8.00 อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์
เสี่่�ยงมากกว่่าร้้อยละ 9.50 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงมากกว่่าร้้อยละ 12.00

แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย
เงิินรัับฝากจำำ�นวน 3,156,940 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 72.9 ส่่วนของเจ้้าของส่่วนที่่เ� ป็็นของธนาคาร
จำำ�นวน 492,727 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 11.4 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินด้้านหนี้้�สิน
ิ จำำ�นวน
288,709 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 6.7 และตราสารหนี้้�ที่อ
่� อกและเงิินกู้้ยืื
� ม รวมหนี้้�สิน
ิ ทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจำำ�นวน 204,072 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.7
สำำ�หรัับแหล่่งใช้้ไปของเงิินทุุนที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย เงิินให้้สิินเชื่่อ
� จำำ�นวน 2,588,339 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 59.7 เงิินลงทุุนสุุทธิิ รวมสิินทรััพย์ท
์ างการเงิินที่่วั� ด
ั ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและ
เงิินลงทุุนสุุทธิิในบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 889,307 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 20.5 และรายการระหว่่างธนาคาร
และตลาดเงิินสุุทธิิด้้านสิินทรััพย์์จำ�ำ นวน 801,212 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 18.5
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีเงิินกองทุุนตามกฎหมายจำำ�นวน 560,426
ล้้านบาท โดยมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงร้้อยละ 15.15
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงร้้อยละ 15.98 และอััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นต่่อ
สิินทรััพย์์เสี่่�ยงร้้อยละ 19.57
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หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2564

งบการเงิินรวม

เงิินกองทุุน

ธัันวาคม 2563

อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

เงิินกองทุุน

อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

เกณฑ์์ ธปท. ตั้้�งแต่่
ปีี 2563 เป็็นต้้นไป

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ

433,699

15.15%

407,621

14.89%

> 8.00%

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

457,469

15.98%

431,381

15.76%

> 9.50%

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

102,957

3.59%

70,686

2.58%

เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น

560,426

19.57%

502,067

18.34%

> 12.00%

หน่่วย : ล้้านบาท

ธัันวาคม 2563

ธัันวาคม 2564

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

เงิินกองทุุน

อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

เงิินกองทุุน

อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
ต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

เกณฑ์์ ธปท. ตั้้�งแต่่
ปีี 2563 เป็็นต้้นไป

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ที่่�เป็็นส่่วนของเจ้้าของ

425,758

16.47%

404,418

16.33%

> 8.00%

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

449,350

17.38%

428,010

17.28%

> 9.50%

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2

101,989

3.95%

69,839

2.82%

เงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�น

551,339

21.33%

497,849

20.10%

> 12.00%

ธัันวาคม 2564

ธัันวาคม 2563

สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง/สิินทรััพย์์รวม (%)

38.6

35.3

สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง/เงิินรัับฝาก (%)

53.0

48.1

การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่อง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่องของธนาคารและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย
เงิินสด รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ ตราสารหนี้้� และ
ตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 สิินทรััพย์ส
์ ภาพคล่่องต่่อสิินทรััพย์ร์ วม และสิินทรััพย์ส
์ ภาพ
คล่่องต่่อเงิินรัับฝากอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 38.6 และร้้อยละ 53.0 ตามลำำ�ดัับ
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อัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือ
อัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือของธนาคารมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือ

ธัันวาคม 2564 ธัันวาคม 2563

สถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือ

ธัันวาคม 2564 ธัันวาคม 2563

Fitch Ratings

Moody’s Investors Service

อัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือสากล

ระยะยาว

Baa1

Baa1

ระยะสั้้�น

P-2

P-2

ระยะยาว

BBB

BBB

ตราสารหนี้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

Baa1

Baa1

ระยะสั้้�น

F2

F2

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ

Baa2

Baa2

ตราสารหนี้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

BBB

BBB

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ตามเกณฑ์์ Basel III

Baa3

Baa3

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ

BB+

BB+

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1 ตามเกณฑ์์ Basel III

Ba1

Ba1

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิที่่�นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ตามเกณฑ์์ Basel III

BB+

BB+

baa1

baa1

ความแข็็งแกร่่งทางการเงิิน (VR)

bbb

bbb

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

ความแข็็งแกร่่งทางการเงิิน (BCA)
แนวโน้้ม

แนวโน้้ม
อัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือภายในประเทศ

S&P Global Ratings
ระยะยาว

BBB+

BBB+

ระยะยาว

AA+(tha)

AA+(tha)

ระยะสั้้�น

A-2

A-2

ระยะสั้้�น

F1+(tha)

F1+(tha)

BBB+

BBB+

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

ตราสารหนี้้�ด้้อยสิิทธิิ

BBB

BBB

ความแข็็งแกร่่งทางการเงิิน (SACP)

bbb

bbb

มีีเสถีียรภาพ

มีีเสถีียรภาพ

ตราสารหนี้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

แนวโน้้ม
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แนวโน้้ม
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4.2 ปััจจััยที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
ในอนาคต
ธนาคารพาณิิ ชย์์ ไ ทยอาจต้้องเผชิิ ญกัั บ ความท้้าทายจากการ
เปลี่่� ย นแปลงสภาพแวดล้้อมการทำำ�ธุุ รกิิ จ ทั้้� ง พัั ฒ นาการทาง
เทคโนโลยีีอย่่างก้้าวกระโดด การเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค และรููปแบบการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� จะส่่งผล
ต่่อการดำำ�เนิินงานของธนาคารพาณิิชย์์ในช่่วง 2 - 3 ปีีข้้างหน้้า
ดัังต่่อไปนี้้�
1. ภููมิิทััศน์์ ของระบบการเงิินไทยในอนาคต ธปท. มีีแนวทาง
ในการสร้้างภููมิิทััศน์์ใหม่่ภาคการเงิินไทยเพื่่�อเศรษฐกิิจดิิจิทั
ิ ัล
และการเติิ บโตอย่่างยั่่�งยืืน (Repositioning Thailand’s
Financial Sector for a Sustainable Digital Economy)
โดยมีีทิิศทางสำำ�คััญ ได้้แก่่
1) สร้้างนวััตกรรมด้้วยเทคโนโลยีีและข้้อมููล โดยเปิิดโอกาส
ให้้ภาคการเงิินสามารถใช้้เทคโนโลยีีและข้้อมููลเพื่่�อพััฒนา
นวััตกรรมและบริิการทางการเงิินที่่�ตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้บริิการ
ภายใต้้หลัั ก การสำำ�คัั ญ ได้้แก่่ เปิิด กว้้ า งในการแข่่ ง ขัั น
(Open Competition) โดยขยายขอบเขตหรืือเพิ่่ม
� ความ
ยืืดหยุ่่น
� ในการทำำ�ธุุรกิิจของสถาบัันการเงิินและผู้้ป
� ระกอบการ
ที่่ไ� ม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน (Non-bank Financial Institution)
และเปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� ใ ห้้บริิก ารกลุ่่� ม ใหม่่ เ ข้้ามาแข่่ ง ขัั น กัั บ
ผู้้� ใ ห้้บริิก ารที่่� มีี อยู่่�เดิิ ม เพื่่�อ ให้้เกิิ ด การแข่่ ง ขัั น การสร้้าง
นวััตกรรม ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลตามระดัับความเสี่่�ยงและ
เท่่าเทีียมกัับผู้้�ให้้บริิการอื่่น
� รวมถึึงกลไกในการตรวจสอบ
และมีีมาตรการในการจััดการเพื่่อ
� ให้้เกิิดความเป็็นธรรมใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เปิิดกว้้างให้้ผู้้�ให้้บริิการกลุ่่�มต่่าง ๆ เข้้า
ถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินด้้วยต้้นทุุนที่่�เหมาะสม
และเป็็นธรรม (Open Infrastructure) เพื่่อ
� ให้้สามารถ
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แข่่ ง ขัั น และพัั ฒ นานวัั ต กรรมทางการเงิิ น ได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการ
เงิินที่่ส
� นัับสนุุนการเปลี่่ย
� นผ่่านไปสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิทั
ิ ล
ั ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สร้้างขึ้้�นสามารถ
เชื่่�อมโยงกัั นได้้และช่่วยลดต้้นทุุน โดยเฉพาะการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานรองรัับธุุรกรรมการค้้าและการชำำ�ระเงิิน
สำำ� หรัั บ ภาคธุุรกิิ จ การพัั ฒ นาสกุุลเงิิ น ดิิ จิิ ทัั ล สำำ� หรัั บ
ประชาชนที่่�ออกโดยธนาคารกลาง (Retail CBDC) และ
กลไกค้ำำ� ประกัั น เครดิิ ต สำำ� หรัับ ความต้้องการเงิิน ทุุนที่่�
หลากหลาย และเปิิดกว้้างให้้มีีการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
(Open Data) โดยพััฒนาฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�เชื่่อ
� มโยง
กัั น ระหว่่ า งผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารทางการเงิิ น ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพและความแม่่นยำำ�ถููกต้้องในการวางนโยบาย
การบริิหารความเสี่่ย
� ง สนัับสนุุนให้้ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
สามารถพัั ฒ นาต่่ อ ยอดการให้้บริิก ารได้้อย่่ า งเหมาะสม
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า และ
ช่่วยให้้เข้้าถึึงข้้อมููลได้้สะดวกขึ้้�นผ่่านการใช้้ Application
Programming Interface (API) ที่่�มีีมาตรฐานร่่วมกััน
และเพิ่่� ม ประโยชน์์ จ ากการใช้้ประวัั ติิ ดิิ จิิ ทัั ล (Digital
Footprint) ทั้้�งนี้้� ต้้องคำำ�นึึงถึึงเรื่่อ
� งความปลอดภััยของ
ข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้บริิการ โดยต้้องมีีการ
กำำ�หนดมาตรฐานและแนวทางการใช้้งานข้้อมููลร่่วมกัันต่่อไป
2) สนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจเปลี่่�ยนผ่่านได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยเพิ่่�ม
มิิ ติิ ใ ห้้ภาคการเงิิน ประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้านสิ่่� ง แวดล้้อม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างจริิงจััง และสนัับสนุุนให้้ภาคธุุรกิิจ
ปรัับตัั วในช่่วงเปลี่่� ยนผ่่ านโดยไม่่ส่่งผลกระทบเชิิงลบใน
วงกว้้าง รวมทั้้�งช่่วยให้้ภาคครััวเรืือนหรืือกลุ่่�มเปราะบาง
อยู่่�รอดและปรัับตััวสู่่�โลกใหม่่ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

3) การกำำ�กัับดููแลที่่�ยืืดหยุ่่น
� และเท่่าทัันความเสี่่�ยงรููปแบบใหม่่
โดยปรัับการกำำ�กับ
ั ดููแลให้้มีีความยืืดหยุ่่น
� เพื่่อ
� ให้้ผู้้ใ� ห้้บริิการ
ทางการเงิินสามารถปรัับตััว พััฒนานวััตกรรมและรัับมืือ
กัับความเสี่่�ยงรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญได้้อย่่างเท่่าทััน
2. บทบาทของผู้้�ให้้บริิการที่่ไ� ม่่ใช่่ธนาคารพาณิิชย์มีี
์ แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น
�
ผู้้�ให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่ธนาคาร (Non-Bank) ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเป็็น
เอกเทศหรืือร่่วมมืือกัับธนาคาร และผู้้ใ� ห้้บริิการรายใหม่่ที่ม
่� าจาก
อุุตสาหกรรมอื่่น
� ๆ เช่่น กลุ่่�มฟิิ นเทค ที่่�เข้้ามาให้้บริิการในส่่วน
ที่่�ยัังเป็็นช่่องว่่างของการให้้บริิการโดยธนาคารพาณิิชย์์ อย่่าง
ผู้้�ให้้บริิการ Peer-to-Peer Lending Platform ที่่�เชื่่อ
� มโยง
ผู้้�กู้�้และผู้้�ให้้กู้้�โดยตรง หรืือ Big Tech Platform ที่่�มีีการให้้
บริิการครบวงจรตั้้�งแต่่การซื้้�อขายสิินค้้า ส่่งของ ลงทุุน ไปจนถึึง
การให้้บริิการทางการเงิิน เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยังั มีีธุุรกิิจเกิิดใหม่่
ที่่� เกี่่� ยวกัั บสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset) ซึ่่�งสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
มีีการออกใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิทั
ิ ัลและมีีการ
ตรวจสอบผู้้�ให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง การให้้บริิการทางการเงิิน
แบบ Decentralized Finance (DeFi) ที่่� ตัั ด บทบาท
ของตัั ว กลางทางการเงิิน ออกไป แนวโน้้มเหล่่ า นี้้� ทำำ� ให้้การ
แข่่งขัันในอุุตสาหกรรมธนาคารพาณิิชย์์มีีแนวโน้้มรุุนแรงขึ้้�น
ผู้้� ป ระกอบธุุรกิิ จ ในปัั จ จุุบัั น จำำ� เป็็ น ต้้องเร่่ ง ปรัั บ ตัั ว เพื่่� อ ให้้
สามารถแข่่งขัันกัับผู้้�เล่่นใหม่่ ๆ ได้้ และในอนาคตมีีแนวโน้้มว่่า
ธนาคารพาณิิชย์์ที่่�เป็็น Digital-Only หรืือ Virtual Bank จะ
เข้้ามาแข่่งขัันในระบบการเงิินไทย หลัังจากผู้้กำ
� ำ�กัับดููแลในหลาย
ประเทศได้้อนุุญาตให้้จััดตั้้� งธนาคารพาณิิ ชย์์แบบ DigitalOnly แล้้ว เช่่น เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์ เป็็นต้้น สำำ�หรัับประเทศไทย
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ธปท. อยู่่�ระหว่่างศึึกษาถึึงความเหมาะสม ผลกระทบ และความเสี่่ย
� ง
ต่่าง ๆ ในการจััดตั้้�ง Virtual Bank
3. ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั และนวััตกรรมทางการเงิิน
พััฒนาการทางเทคโนโลยีีดิิ จิิทััลได้้พลิิ กโฉมการดำำ�เนิิ นชีีวิิต
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ต่่อธนาคารพาณิิชย์์ในหลายด้้าน ทั้้�งการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
มาใช้้ในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิ ทธิิภาพ
การดำำ�เนิินงาน และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิิน
ต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกรรมทางการเงิินมีีความ
สะดวกรวดเร็็วขึ้้� น ตั้้� งแต่่ การพิิสูู จน์์และยืืนยัันตัั วตนเพื่่�อทำำ�
ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางดิิจิทั
ิ ัล (Digital ID) การชำำ�ระเงิิน การ
โอนเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน การระดมทุุน และการวางแผนจััดการ
สิินทรััพย์์ รวมทั้้�งการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ที่่� ต้้ องการได้้รัับ บริิก ารที่่� ร วดเร็็ว ไร้้รอยต่่ อ ผ่่ า นทุุกช่่อ งทาง
ของธนาคาร และต้้องการผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินที่่�ตอบโจทย์์
แบบครบวงจร นอกจากนี้้� ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี
ยัังช่่วยให้้ธนาคารสามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกโดยการใช้้
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial
Intelligence) เพื่่� อ ศึึกษาพฤติิ ก รรมที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
ของลููกค้้าแต่่ ละกลุ่่�ม รวมถึึงพััฒนาผลิิ ตภัั ณฑ์์ และบริิการให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ได้้เข้้ามามีีบทบาทต่่อธุุรกิิจธนาคารมากขึ้้�น
ตัั ว อย่่างเช่่น การนำำ� เทคโนโลยีีบล็็ อ กเชน มาใช้้ในการออก
หนัังสืือค้ำำ�ประกัันให้้กัับองค์์กรต่่าง ๆ ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพ
และลดต้้นทุุนให้้กัับธุุรกิิจได้้มาก และการพััฒนาการให้้บริิการ
ทางการเงิินผ่่าน DeFi ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดทางการเงิินแบบใหม่่
ที่่� อ าศัั ย เทคโนโลยีีบล็็ อ กเชน มาทำำ� หน้้าที่่� บัั น ทึึกและดำำ� เนิิ น
ธุุรกรรมแทนตััวกลาง เช่่น สถาบัันการเงิิน ธนาคาร หรืือศููนย์์รับ
ั
แลกเปลี่่�ยนต่่าง ๆ โดยทุุกธุุรกรรมจะดำำ�เนิินการตามเงื่่อ
� นไข
ที่่�กำำ�หนดผ่่านสััญญาอััจฉริิยะ (Smart Contract)
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

4. สกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคารกลางจะมีีบทบาทต่่อระบบ
การเงิินเพิ่่�มขึ้้�น จากการที่่�สกุุลเงิินดิิจิทั
ิ ัลทางเลืือก โดยเฉพาะ
คริิปโตเคอร์์เรนซีี (Cryptocurrency) และการพััฒนาการ
ให้้บริิการทางการเงิินผ่่าน DeFi ที่่�เริ่่ม
� มีีบทบาทในระบบการ
เงิินมากขึ้้�น และสามารถตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้งานบางกลุ่่�ม ทั้้�งในด้้าน
ความสะดวกสบายและช่่วยลดต้้นทุุนทางการเงิิน ทำำ�ให้้การ
ชำำ�ระเงิินผ่่านกระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Wallet) ในการ
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้� งการลงทุุนในคริิปโตเคอร์์เรนซีี
ขยายตััวขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว และมีีแนวโน้้มว่่าในอนาคตสกุุลเงิิน
ดิิ จิิทัั ล ทางเลืือกจะสามารถทำำ� หน้้าที่่� ข องเงิิน ได้้ ทั้้� ง การเก็็ บ
รัักษามููลค่่ า (Store of Value) การใช้้เป็็นสื่่�อกลางในการ
แลกเปลี่่�ยน (Medium of Exchange) และการเป็็นหน่่วยวััด
มููลค่่า (Unit of Account) และมีีความเสี่่ย
� งที่่�จะทำำ�ให้้การใช้้เงิิน
แบบดั้้�งเดิิม (Fiat Money) ที่่�ถููกควบคุุมโดยธนาคารกลางมีี
บทบาทลดลง ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่ออธิิปไตยทางการเงิินของ
ประเทศ (Monetary Sovereignty) ลดความเป็็นอิิสระของ
ธนาคารกลาง และบั่่�นทอนประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิินในการดููแลความผัันผวนของวััฏจัก
ั รเศรษฐกิิจ ตลอดจน
ขาดผู้้�ดููแลเสถีียรภาพระบบการเงิินในฐานะผู้้�ให้้กู้้�แหล่่งสุุดท้้าย
ด้้วยเหตุุนี้้� ธนาคารกลางหลายแห่่งจึึงต้้องออก CBDC ให้้
ประชาชนใช้้งาน เช่่น ในประเทศจีีนที่่� อ อก Yuan Digital
ที่่� เรีียกว่่า e-CNY และสหภาพยุุโรปที่่� เตรีียมออก Virtual
Euro มาใช้้ในปีี พ.ศ. 2568 เป็็นต้้น โดยจุุดประสงค์์สำำ�คััญ
ของการออก CBDC ก็็เพื่่อ
� รัักษาสมดุุลระหว่่างเงิินแบบดั้้�งเดิิม
และสกุุลเงิินดิิจิทั
ิ ัลทางเลืือก ซึ่่�งจะช่่วยบรรเทาผลกระทบต่่อ
อธิิปไตยทางการเงิิน คืือ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและรููปแบบ
ของเงิินที่่�ออกโดยรััฐบาล (Public Money) ให้้สอดคล้้องกัับ
พััฒนาการของภููมิิทััศน์์ทางการเงิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยให้้มีี
โครงสร้้างพื้้�นฐานและเทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�สามารถรองรัับ
และเชื่่อ
� มโยงกัับสกุุลเงิินทางเลืือกใหม่่ ๆ รวมถึึงผู้้เ� ล่่นใหม่่ ๆ ใน
ระบบเศรษฐกิิจการเงิินที่่จ� ะมาต่่อยอดและตอบโจทย์์ของโลกยุุค

ดิิจิทั
ิ ัลในวัันข้้างหน้้าได้้ นอกจากนี้้� ยัังมีีแนวทางการพััฒนาเพื่่อ
�
เชื่่อ
� มโยงแบบ Cross- Border กัับ CBDC ของนานาชาติิซึ่ง�่
พััฒนาบนแพล็็ตฟอร์์มที่่�ต่่างกััน เพื่่อ
� ให้้สามารถทำำ�งานร่่วมกััน
ได้้แบบ Interoperability สำำ�หรัับประเทศไทย ธปท. มีีแผนที่่�
จะทดสอบการใช้้บาทดิิจิทั
ิ ัลสำำ�หรัับการใช้้งานในภาคประชาชน
หรืือ Retail CBDC ในปีี 2565 และคาดว่่าจะเกิิดนวััตกรรมใหม่่
ที่่�มาจากการต่่อยอดของ CBDC เช่่น การประยุุกต์์ใช้้สััญญา
อััจฉริิยะ (Smart Contract) เป็็นต้้น
5. ปััญหาด้้านขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจเอสเอ็็มอีี
ปััญหาสำำ�คััญประการหนึ่่�งของผู้้�ประกอบการเอสเอ็็มอีีของไทย
คืือการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินจากสถาบัันการเงิินในระบบ
เนื่่อ
� งจากไม่่มีีข้้อมููลในระบบหรืือมีีประวััติิทางการเงิินไม่่มากพอ
จึึงเข้้าถึึงสิินเชื่่อ
� ได้้ยาก ทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการพััฒนาขีีดความ
สามารถในการแข่่งขััน และการปรัับตััวให้้ทัันต่่อสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�ธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงแบบก้้าวกระโดด (Disruption)
โดยเฉพาะการพััฒนานวััตกรรม สร้้างความแตกต่่างและเพิ่่�ม
มููลค่่ า ให้้กัั บ สิิ น ค้้าและบริิก าร แม้้ว่่า ในช่่ว งการแพร่่ร ะบาด
ของโควิิด -19 ธุุรกิิ จ เอสเอ็็ม อีีบางส่่ ว นจะใช้้ประโยชน์์ จ าก
เทคโนโลยีีดิิ จิิทััลมากขึ้้� น เช่่น การขายอาหารและสิินค้้าผ่่ าน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ เป็็นต้้น แต่่ ส่่วนใหญ่่ ยัังไม่่ได้้ปรัับตัั ว
ด้้วย Digital Transformation อย่่างเพีียงพอ ทั้้�งนี้้� การ
ฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยในระยะต่่อไปที่่�มีีแนวโน้้มจะมีีลัักษณะ
เป็็นแบบตััว K (K-Shaped Recovery) อาจเป็็นตััวเร่่งให้้
ปััญหาของธุุรกิิ จเอสเอ็็มอีีทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้� น เนื่่� องจาก
ธุุรกิิจเอสเอ็็มอีี โดยเฉพาะเอสเอ็็มอีีขนาดเล็็กที่่�มีีความสามารถ
ในการปรัับตััวน้้อย ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในภาคบริิการที่่�มีีแนวโน้้มฟื้้�น
ตััวช้้าหรืือไม่่ฟื้้�นตััว ธุุรกิิจในกลุ่่�มนี้้�ต้้องเผชิิญกัับปััญหาฐานะ
ทางการเงิินอ่่อนแอ ขาดสภาพคล่่อง และไม่่มีีเงิินทุุนเพีียงพอ
ที่่� จะทำำ� Digital Transformation ขณะที่่� ธุุรกิิ จขนาดใหญ่่
หรืือขนาดกลางที่่� มีี สภาพคล่่ อ งสููง มีีทรััพย์์ สิิ น มาก และมีี
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ความสามารถในการปรัับตััวสููง ส่่วนใหญ่่เป็็นธุุรกิิจที่่�อยู่่�ใน
อุุตสาหกรรมการผลิิต การส่่งออก หรืือธุุรกิิจที่่�ได้้ประโยชน์์
จากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้สามารถ
ยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันได้้ทัันต่่อสถานการณ์์
ความแตกต่่างในด้้านขีีดความสามารถในการแข่่งขัันระหว่่าง
2 กลุ่่�มธุุรกิิจดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ในระบบ
เศรษฐกิิจมีีแนวโน้้มรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม จากแนวทาง
ในการปรัับภููมิิทัศ
ั น์์ทางการเงิินของ ธปท. โดยเฉพาะการเปิิดกว้้าง
ในการแข่่งขัันให้้ผู้้�เล่่นทั้้�งรายเดิิมและรายใหม่่เข้้ามาให้้บริิการ
และพััฒนานวััตกรรมทางการเงิิน และการเปิิดกว้้างให้้มีีการ
ใช้้ประโยชน์์ จากข้้อมููล ทำำ�ให้้ผู้้� ให้้บริิการสามารถใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลหลากหลายแหล่่ ง ในการพัั ฒ นานวััต กรรมและให้้
บริิการทางการเงิิน เช่่น การวิิเคราะห์์สิินเชื่่อ
� โดยอิิงกัับข้้อมููล
พฤติิ กรรมและศัักยภาพของผู้้�กู้�้ การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� ที่่�เหมาะสมกัับความเสี่่�ยงของผู้้�กู้�้ (Risk-Based
Pricing) เป็็นต้้น จะช่่วยให้้ธุุรกิิจเอสเอ็็มอีีสามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่อ
�
ในระบบได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเหมาะสมมากขึ้้�น รวมถึึงการพััฒนา
ขีีดความสามารถในการแข่่ ง ขัั น และปรัับ ตัั ว ด้้วย Digital
Transformation ซึ่่�ง จะส่่ ง เสริิม ให้้เศรษฐกิิ จ ไทยสามารถ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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6. ภาคการเงิินมีีบทบาทต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพิ่่�มขึ้้�น การ
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development) เป็็นประเด็็นที่่�
ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้�น จากความท้้าทายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยเฉพาะปััญหาโลกร้้อนจากการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
โดยมีีความพยายามจากหลายประเทศให้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิจนเป็็นศููนย์์ (Net Zero
Greenhouse Gas Emissions) และเป้้าหมายความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอนภายในช่่วงศตวรรษนี้้� สำำ�หรัับประเทศไทยมีีความ
จำำ�เป็็นต้้องเร่่งพััฒนาองค์์ความรู้้ � เพิ่่�มขีีดความสามารถด้้าน
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
และปรัับตััวรัับมืือกัับผลกระทบควบคู่่�ไปกัับการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
โดยสนัับสนุุนให้้ภาคเอกชนเข้้าถึึงเงิินทุุนและเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ
ปรัับใช้้ในองค์์กร เพื่่อ
� พลิิกโฉมประเทศให้้มุ่่ง� ไปสู่่�เศรษฐกิิจสร้้าง
คุุณค่่าและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น ในปััจจุุบััน ภาค
การเงิินไทย โดยเฉพาะธนาคารพาณิิชย์มีี
์ บทบาทสนัับสนุุนการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักการการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจและสัังคมในระยะ
ยาว โดยการให้้สิินเชื่่อ
� อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Responsible
Lending) และการลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ในสัังคมโดยส่่ง
เสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของลููกค้้าโดยเฉพาะลููกค้้า
ฐานราก โดยการผนวกปััจจััยด้้าน ESG เข้้าไปในกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิ จ และผลัั กดัั นให้้เกิิ ดเป็็นวััฒนธรรมหรืือค่่ านิิยม
ของสถาบัันการเงิินไทย เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2564 หน่่วยงาน

กำำ�กัับดููแลในภาคการเงิิน นำำ�โดย ธปท. ได้้เผยแพร่่ “แนวทาง
การพัั ฒ นาภาคการเงิิน เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน” (Sustainable
Finance Initiatives for Thailand) เพื่่อ
� สนัับสนุุนการสร้้าง
ระบบนิิ เวศในการส่่ งเสริิมให้้เศรษฐกิิ จและภาคการเงิินไทย
ปรัับตััวไปในทิิศทางที่่ยั่่
� ง� ยืืนมากขึ้้�น ได้้แก่่ การกำำ�หนดนิิยามและ
จััดหมวดหมู่่�โครงการหรืือกิิจกรรมในภาคเศรษฐกิิจที่่ยั่่
� ง� ยืืนและ
เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน (Taxonomy) การเปิิดเผยข้้อมููล ESG
ที่่�มีีคุุณภาพ สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล การสร้้างมาตรการ
จููงใจ (Incentives) เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดตลาดและการลงทุุน
ในผลิิตภััณฑ์์การเงิินเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน การสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่� จ ะเอื้้� อ ให้้ผู้้� เ ล่่ น ในภาคการเงิิ น สามารถใช้้ประโยชน์์ จ าก
เครื่่อ
� งมืือทางการเงิินที่่ต
� อบโจทย์์ด้้านความยั่่�งยืืน และการสร้้าง
ทรััพยากรบุุคคลในภาคการเงิินที่่�มีีคุุณภาพและมีีองค์์ความรู้้ �
ในการผลัักดัันงานด้้านการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืนให้้เห็็นผลเป็็น
รููปธรรม
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมข้้างต้้น นัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ต่่ อ การขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ ไทยในระยะต่่ อ ไป ผ่่ า นการดำำ� เนิิ น
นโยบายของภาครััฐ และการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของภาคเอกชน รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ธนาคารพาณิิชย์ไ์ ทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องเตรีียมการรองรัับอย่่างเหมาะสม
เพื่่�อให้้สามารถปรัับตััวเข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว และก้้าว
ต่่อไปข้้างหน้้าได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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4.3 ข้้อมููลจากงบการเงิินและอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำ�คัั
ำ ญ
งบการเงิิน
• ผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีี คืือ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ตรวจสอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีี 2564, 2563 และ 2562

• สรุุปรายงานการตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี สำำ�หรับ
ั งบการเงิินสำำ�หรับ
ั ปีี 2564, 2563 และ 2562
ผู้้ส
� อบบััญชีีแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่อ
� นไขต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564, 2563 และ 2562

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

62,551,767

73,886,309

58,090,112

57,854,239

70,013,515

58,012,561

สิินทรััพย์์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

801,212,497

519,036,028

472,349,351

626,065,197

374,778,755

442,584,108

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

84,341,349

57,936,242

-

96,497,917

69,359,414

-

สินทรัพย์อนุพันธ์

42,359,296

67,560,232

49,807,012

41,749,252

66,143,443

49,687,316

803,636,528

758,482,179

647,696,626

663,088,369

670,444,629

610,535,400

1,328,586

911,321

1,737,450

144,316,959

144,589,329

38,414,900

2,376,026,685

2,189,102,088

1,891,046,281

2,025,671,183

1,896,205,127

1,836,721,735

-

-

1,626,872

-

-

103,722

9,495,944

9,753,914

9,362,849

8,498,534

7,754,245

8,368,141

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

64,980,166

65,049,861

40,753,955

54,181,783

55,460,373

39,504,853

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุ ทธิ

36,808,534

32,307,811

1,760,117

1,579,427

1,451,391

1,673,358

6,336,519

7,939,617

4,542,443

2,532,787

2,082,884

3,360,374

หลักประกันที่น�ำไปวางกับคู่สัญญาทางการเงิน

12,906,449

12,833,047

17,506,277

12,779,785

12,699,962

17,419,107

สินทรัพย์อน
ื่ สุ ทธิ

31,296,588

28,161,036

20,463,750

19,016,792

13,977,916

16,975,764

4,333,280,908

3,822,959,685

3,216,743,095

3,753,832,224

3,384,960,983

3,123,361,339

เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสิินทรััพย์์
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การประกอบ
ธุรกิจ

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

3,156,939,789

2,810,862,624

2,370,792,167

2,665,646,333

2,485,596,798

2,316,034,607

288,708,547

219,149,193

134,346,323

280,748,435

162,499,180

129,277,274

8,112,863

7,257,360

5,523,288

8,112,243

6,702,768

5,488,403

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

20,833,104

19,256,663

-

20,566,545

19,056,520

-

หนี้้�สิินอนุุพัันธ์์

50,264,330

57,127,821

37,837,421

49,716,357

56,212,287

37,370,815

183,239,266

136,176,779

144,680,567

182,379,356

133,963,539

144,315,507

-

-

1,626,872

-

-

103,722

25,814,558

27,305,660

18,701,528

23,595,568

25,065,453

18,428,103

1,358,026

2,447,583

2,364,416

984,178

2,588,682

2,158,732

103,417,868

93,128,867

72,754,204

57,310,822

53,792,151

51,721,099

3,838,688,351

3,372,712,550

2,788,626,786

3,289,059,837

2,945,477,378

2,704,898,262

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและเงิินกู้้�ยืืม
ภาระของธนาคารจากการรัับรอง
ประมาณการหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
หนี้้�สิินอื่่น
�
รวมหนี้้�สิิน
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

16,550

16,550

16,550

16,550

16,550

16,550

39,983,450

39,983,450

39,983,450

39,983,450

39,983,450

39,983,450

19,088,429

19,088,429

19,088,429

19,088,429

19,088,429

19,088,429

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

56,346,232

56,346,232

56,346,232

56,346,232

56,346,232

56,346,232

องค์์ประกอบอื่่น
� ของส่่วนของเจ้้าของ

66,348,614

47,256,838

34,471,457

57,340,405

52,849,874

40,383,596

26,000,000

25,000,000

24,000,000

26,000,000

25,000,000

24,000,000

116,500,000

111,500,000

106,500,000

116,500,000

111,500,000

106,500,000

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

208,443,791

189,822,190

187,345,092

189,497,321

174,699,070

172,144,820

รวมส่่วนของธนาคาร

492,727,066

449,013,689

427,751,210

464,772,387

439,483,605

418,463,077

1,865,491

1,233,446

365,099

-

-

-

494,592,557

450,247,135

428,116,309

464,772,387

439,483,605

418,463,077

4,333,280,908

3,822,959,685

3,216,743,095

3,753,832,224

3,384,960,983

3,123,361,339

ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ 1,655,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
หุ้้�นสามััญ 3,998,345,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,908,842,894 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
อื่่น
� ๆ

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
รวมส่่วนของเจ้้าของ
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

114,312,544

112,523,517

112,565,219

83,284,576

94,695,292

108,129,726

32,156,484

35,477,057

41,493,764

21,273,916

27,805,781

39,874,777

82,156,060

77,046,460

71,071,455

62,010,660

66,889,511

68,254,949

39,127,387

34,167,918

39,280,197

27,404,183

26,795,044

33,873,573

9,918,176

9,456,915

10,775,642

8,206,221

8,800,699

10,581,567

29,209,211

24,711,003

28,504,555

19,197,962

17,994,345

23,292,006

17,867,820

11,057,904

-

15,649,215

9,651,307

-

-

-

7,847,526

-

-

7,251,972

1,225,150

2,512,154

19,764,691

156,139

2,177,491

19,102,850

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย

208,855

(14,492)

92,582

-

-

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

519,198

734,126

2,134,552

401,504

721,912

1,031,659

รายได้จากเงินปันผล

2,251,676

2,039,396

3,769,070

4,236,874

3,597,669

6,632,283

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

1,102,693

641,626

561,599

371,690

382,131

406,089

134,540,663

118,728,177

133,746,030

102,024,044

101,414,366

125,971,808

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
ก�ำไรสุ ทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� (ต่่อ)
หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

35,003,148

30,959,431

26,725,848

24,813,000

24,848,414

24,141,378

263,448

186,931

166,742

134,148

128,220

126,540

14,764,803

14,165,327

11,788,808

11,423,141

12,034,242

11,053,997

2,949,196

2,928,889

3,364,301

2,868,153

2,880,048

3,313,109

14,285,122

17,733,376

12,917,335

9,291,684

14,578,533

11,584,279

67,265,717

65,973,954

54,963,034

48,530,126

54,469,457

50,219,303

34,133,611

31,195,868

-

26,011,719

27,888,515

-

-

-

32,351,077

-

-

31,744,338

33,141,335

21,558,355

46,431,919

27,482,199

19,056,394

44,008,167

6,189,220

4,013,619

10,219,204

4,831,735

3,418,355

9,220,175

26,952,115

17,544,736

36,212,715

22,650,464

15,638,039

34,787,992

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� (ต่่อ)

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

(6,742,229)

2,964,758

-

(6,608,454)

1,839,100

-

-

-

(2,208,474)

-

-

(2,230,950)

(506,394)

260,583

-

(506,394)

260,583

-

20,196,245

4,115,474

(5,705,941)

6,033,617

4,671,025

(3,092,634)

-

-

1,969

-

-

-

1,671,185

(231,478)

487,574

1,648,107

15,270

495,650

643,545

14,524,289

-

-

13,987,474

-

กำำ�ไร(ขาดทุุน)ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

10,599,899

(6,067,116)

-

10,539,297

(5,340,383)

-

กำำ�ไร(ขาดทุุน)จากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนอัันเนื่่�องมาจากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

(567,419)

958,884

-

(567,419)

958,884

-

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผล
ประโยชน์ของพนักงาน

986,754

(428,401)

(1,695,259)

935,437

(284,680)

(1,703,714)

(2,466)

1,962

-

-

-

-

(2,279,082)

(3,233,984)

337,942

(2,155,609)

(3,324,295)

339,678

24,000,038

12,864,971

(8,782,189)

9,318,582

12,782,978

(6,191,970)

50,952,153

30,409,707

27,430,526

31,969,046

28,421,017

28,596,022

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จด
ั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำำ�ไร(ขาดทุุน)จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำำ�ไร(ขาดทุุน)จากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมเครื่่อ
� งมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่จด
ั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น
� สุุทธิิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� (ต่่อ)

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

26,507,040

17,180,582

35,816,094

22,650,464

15,638,039

34,787,992

445,075

364,154

396,621

-

-

-

26,952,115

17,544,736

36,212,715

22,650,464

15,638,039

34,787,992

50,393,641

30,056,376

27,029,364

31,969,046

28,421,017

28,596,022

558,512

353,331

401,162

-

-

-

50,952,153

30,409,707

27,430,526

31,969,046

28,421,017

28,596,022

13.89

9.00

18.76

11.87

8.19

18.22

1,908,843

1,908,843

1,908,843

1,908,843

1,908,843

1,908,843

การแบ่งปันก�ำไรสุ ทธิ
ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนััก (พัันหุ้้�น)
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

33,141,335

21,558,355

46,431,919

27,482,199

19,056,394

44,008,167

6,225,102

5,545,356

4,127,314

4,631,946

4,494,384

3,924,659

34,133,611

31,195,868

-

26,011,719

27,888,515

-

หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

-

-

31,208,166

-

-

30,601,427

ขาดทุุนจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�

-

-

1,142,911

-

-

1,142,911

(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการแปลงค่่าเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว

14,775,566

(830,663)

(9,038,049)

14,618,074

(830,663)

(9,038,049)

ส่่วนเกิินมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ตััดจำำ�หน่่าย

1,435,037

1,199,165

208,974

1,400,517

1,140,896

368,642

(7,643,607)

4,938,476

-

(7,045,959)

6,242,749

-

-

-

(270,285)

-

-

(17,068)

(1,225,150)

(2,512,154)

-

(156,139)

(2,177,491)

-

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนเพื่่อ
� การลงทุุน

-

-

(20,272,149)

-

-

(19,610,308)

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน

-

-

507,458

-

-

507,458

(208,855)

14,492

(92,582)

-

-

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิินรอการขาย

611,745

1,124,720

909,267

311,298

1,061,250

514,489

กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

(11,521)

(356,255)

(64,089)

(4,107)

(356,493)

(64,280)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนภาษีีเงิินได้้เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(กำำ�ไร) ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการวััดมููลค่่าเครื่่อ
� งมืือทางการเงิินด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการตีีราคาหลัักทรััพย์์เพื่่อ
� ค้้า
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

ส่่วนแบ่่ง (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

-

(196,180)

-

-

(196,180)

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์อื่น
่� (โอนกลัับ)

256,080

368,892

(46,722)

265,558

254,704

(46,751)

ค่่าใช้้จ่่ายประมาณการหนี้้�สิิน

935,403

1,392,950

984,145

899,593

752,667

906,373

(82,156,060)

(77,046,460)

(71,071,455)

(62,010,660)

(66,889,511)

(68,254,949)

(2,251,676)

(2,039,396)

(3,769,070)

(4,236,874)

(3,597,669)

(6,632,283)

เงิินสดรัับดอกเบี้้�ย

114,987,412

111,778,327

113,718,086

82,580,136

93,345,665

109,327,492

เงิินสดจ่่ายดอกเบี้้�ย

(31,988,705)

(40,860,836)

(40,865,236)

(21,715,629)

(33,042,463)

(39,015,108)

เงิินสดรัับเงิินปัันผล

2,251,677

2,039,396

3,767,549

2,177,630

1,899,134

3,592,262

(7,561,485)

(6,566,399)

(9,630,583)

(6,775,973)

(5,638,459)

(8,040,620)

รายได้้ค้้างรัับอื่่น
� (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

(380,735)

(4,054)

(637,904)

(225,408)

31,380

(657,998)

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายอื่่น
� เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

1,007,799

1,289,301

101,084

(359,452)

417,606

(44,177)

76,332,973

52,032,901

47,348,749

57,848,469

43,856,415

43,472,289

(284,587,885)

21,975,455

(20,810,795)

(251,601,772)

68,282,173

(37,778,031)

(18,571,329)

(6,058,883)

-

(19,902,342)

(25,396,647)

-

-

-

373,514

-

-

2,704,971

(231,969,593)

(91,771,656)

10,715,732

(158,776,479)

(76,751,199)

11,443,470

2,134,269

642,208

1,803,018

741,890

719,896

1,331,449

16,213,260

(16,147,080)

(38,638,815)

17,184,559

(9,835,598)

(41,367,622)

กำำ�ไรจากการตีีราคาที่่�ดิินและอาคาร

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
รายได้้เงิินปัันผล

เงิินสดจ่่ายภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ระยะสั้้�น
เงิินให้้สิินเชื่่อ
� แก่่ลููกหนี้้�
ทรััพย์์สิินรอการขาย
สิินทรััพย์์อื่น
่�
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

346,077,165

193,025,477

44,322,627

180,049,535

169,562,191

53,544,229

69,559,354

32,197,568

(2,515,800)

118,249,255

33,221,906

882,869

หนี้้�สิินจ่่ายคืืนเมื่่�อทวงถาม

855,503

1,168,013

(1,699,853)

1,409,475

1,214,364

(1,710,983)

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น

(53,824)

(677,549)

223,516

-

(8,086)

(14,541)

24,550,144

30,075,396

15,068,983

3,815,459

17,747,643

17,563,391

540,037

216,461,850

56,190,876

(50,981,951)

222,613,058

50,071,491

(471,115,594)

(473,224,079)

-

(384,578,512)

(445,490,013)

-

-

-

(580,621,168)

-

-

(565,635,275)

452,401,696

369,398,464

-

394,980,371

343,276,461

-

-

-

507,543,770

-

-

497,030,202

(75,342,523)

(108,871,614)

-

(836,973)

(20,846,462)

-

-

-

(87,451,141)

-

-

(10,352,832)

58,977,765

105,105,900

-

1,593,558

28,323,094

-

-

-

84,472,790

-

-

5,723,379

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน (ต่่อ)
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินรัับฝาก
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน

หนี้้�สิินอื่่น
�
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนที่่วั� ด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ ายเงิินลงทุุนที่่� วัด
ั มููลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนเงิินลงทุุนที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินสดรัับจากการไถ่่ถอนตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
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ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

หน่่วย : พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2564

2563

2562

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

-

(9,304,111)

-

-

(8,357,583)

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนทั่่�วไป

-

-

2,242,534

-

-

2,137,272

เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

-

(77,195,676)

(124,267)

-

(105,263,739)

(1,124,267)

622,985

-

-

56,212

-

-

62,180

41,512

89,212

2,059,245

1,698,535

3,038,500

(3,153,421)

(2,308,393)

(1,715,299)

(635,279)

(925,775)

(1,582,812)

1,791,934

753,477

100,007

7,925

537,155

76,499

(35,754,978)

(186,300,409)

(84,767,673)

12,646,547

(198,690,744)

(79,046,917)

เงิินสดรัับจากการออกหุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

33,930,916

23,755,703

36,727,413

33,930,916

23,755,703

36,727,413

เงิินสดจ่่ายในการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

(1,414,830)

(25,620,963)

-

-

(24,964,624)

-

(202,865)

(1,363,569)

143,207

(159,865)

(107,063)

143,207

เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(1,475,819)

(1,275,888)

-

(1,017,228)

(1,106,844)

-

เงิินปัันผลจ่่าย

(6,680,264)

(9,544,214)

(12,092,402)

(6,680,264)

(9,544,214)

(12,092,402)

(381,968)

(362,972)

(380,706)

-

-

-

23,775,170

(14,411,903)

24,397,512

26,073,559

(11,967,042)

24,778,218

105,229

46,659

(124,694)

102,569

45,682

(119,519)

เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ

(11,334,542)

15,796,197

(4,303,979)

(12,159,276)

12,000,954

(4,316,727)

เงิินสด ณ วัันที่่� 1 มกราคม

73,886,309

58,090,112

62,394,091

70,013,515

58,012,561

62,329,288

เงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

62,551,767

73,886,309

58,090,112

57,854,239

70,013,515

58,012,561

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เงิินสดรัับจากเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับจากบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�ออาคาร และอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

เงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�มีีต่่อเงิินสด
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งบการเงิน

2564

เอกสารแนบ

2563

2562

อััตราส่่วนทางการเงิิน

2564

2563

2562

7.76

7.49

6.51

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินกู้้�ยืืม

77.30%

80.16%

81.77%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� ต่่อเงิินรัับฝาก

81.99%

84.25%

86.95%

82.24%

83.34%

85.02%

29.49%

30.53%

38.41%

19.57%

18.34%

20.04%

225.79%

186.75%

220.19%

อััตราส่่วนค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตของเงิินให้้สิินเชื่่อ
�
ต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

8.47%

7.81%

8.44%

อััตราส่่วนหนี้้�สููญต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

0.29%

0.91%

0.54%

อััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต
ต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม /8

3.22%

3.91%

3.39%

อััตราส่่วนดอกเบี้้�ยค้้างรัับต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

0.29%

0.27%

0.19%

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่่อเงิินรัับฝาก /1

52.97%

48.07%

48.17%

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)

15.01%

10.50%

19.25%

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อส่่วนของเจ้้าของเฉลี่่�ย /2

5.62%

3.96%

8.45%

อััตราส่่วนเงิินรัับฝากต่่อหนี้้�สิินรวม

อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน

2.65%

3.36%

5.58%

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ /3

2.92%

3.28%

3.72%

อััตราส่่วนเงิินกองทุุนรวมต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง

ต้้นทุุนทางการเงิิน /4

0.94%

1.19%

1.59%

ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ย /5

1.98%

2.09%

2.13%

อััตรารายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์

2.00%

2.13%

2.24%

อััตราส่่วนรายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ยต่่อสิินทรััพย์์

1.28%

1.15%

1.98%

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์เฉลี่่�ย

0.65%

0.48%

1.13%

0.04

0.05

0.06

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ /2

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน

/2

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)

/6

(งบการเงิินเฉพาะ)

อััตราส่่วนคุุณภาพสิินทรััพย์์
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตต่่อเงิินให้้สิินเชื่่อ
� รวม
ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต /7, /8

	สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง ประกอบด้้วย เงิินสด รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ ตราสารหนี้้� และตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
	ส่่วนที่่�เป็็นของธนาคาร
/3
	อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ = รายได้้ดอกเบี้้�ย / เงิินให้้สิินเชื่่อ
� + รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (สิินทรััพย์์) + เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
/4
	ต้้นทุุนทางการเงิิน = ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย (รวมเงิินนำำ�ส่่งสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก) / เงิินรัับฝาก + รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน (หนี้้�สิิน) + ตราสารหนี้้�ที่่�ออกและกู้้�ยืืม
/5
	ส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ย = อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดรายได้้ - ต้้นทุุนทางการเงิิน
/6
	อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลปีี 2564 คำำ�นวณจากเงิินปัันผล 3.50 บาท ต่่อหุ้้�น อยู่่�ระหว่่างรออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี
/7
	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต รวมค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตของเงิินให้้สิินเชื่่อ
� และรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน รวมทั้้�งภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่อ
� และสััญญาค้ำำ�ประกัันทางการเงิิน (ปีี 2562 รวมค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจากเงิินให้้สิินเชื่่อ
� )
/8
รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
/1
/2
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5.	ข้้อมููลทั่่ว� ไปและ
ข้้อมููลสำ�คั
ำ ัญอื่่�น

ผู้้�สอบบััญชีี
นางนิิสากร ทรงมณีี
ผู้้�สอบบััญชีีรับ
ั อนุุญาตเลขทะเบีียน 5035
บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

5.1 ข้้อมููลทั่่ว
� ไป
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
บริิษััท ศููนย์์รับ
ั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9000
SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter
โทรศััพท์์ 0-2009-9999

ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ณ 31 ธัันวาคม 2564
ประเภทของหุ้้�นกู้้�

อััตราดอกเบี้้�ย

วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

หุ้้�นกู้้ไ� ม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

5.000%

3 ตุุลาคม 2566

หุ้้�นกู้้ไ� ม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

4.050%

19 มีีนาคม 2567

หุ้้�นกู้้ไ� ม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน

4.450%

19 กัันยายน 2571

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

3.733%

25 กัันยายน 2577

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

3.466%

23 กัันยายน 2579

หุ้้�นกู้้�ด้้อยสิิทธิิ

5.000%

-
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ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

The Bank of
New York Mellon
240 Greenwich Street,
New York, NY 10286,
USA

ปรึึกษากฎหมาย
นายวงศ์์สกุุล กิิตติิพรหมวงศ์์
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0-2626-3055 โทรสาร 0-2231-5448
นายวสัันต์์ สร้้อยพิิสุุทธิ์์�
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0-2230-2643 โทรสาร 0-2231-5448
นายสมชาย จุุลนิิติ์์�
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0-2626-4492 โทรสาร 0-2231-5448
นายกำำ�พล ภู่่�สุุดแสวง
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448
พล.ต.ท.ธีีระศัักดิ์์� ง่่วนบรรจง
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0-2230-2731 โทรสาร 0-2231-5448

5.2 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารไม่่มีีคดีีข้้อพิิพาทซึ่่�งยัังไม่่สิ้้�นสุุดและอาจมีีผลกระทบด้้านลบต่่อ
สิินทรััพย์์ของธนาคารที่่�มีีจำ�ำ นวนทุุนทรััพย์์สููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นสุุทธิิตามงบการเงิิน

5.3 สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ�

สถาบัันการเงิินที่่ติ
� ด
ิ ต่่อในการออกตราสารหนี้้�เป็็นประจำำ� ได้้แก่่ Morgan Stanley & Co. International PLC
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ส่่วนที่่� 2 —
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และอื่่น
� ๆ
8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
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6. นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ธนาคารมุ่่ง� หวัังให้้ผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
� วข้้องของธนาคารมีีความเข้้าใจ ตระหนัักรู้้ �
ยึึดมั่่�น และยอมรัับในคุุณค่่า ตลอดจนปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการเป็็นปกติิวิสั
ิ ัยจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร

ธนาคารเชื่อว่า จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจเป็ นพื้นฐานที่สำ�คัญ
ในการเสริมสร้างและยกระดับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การรายงานในเรื่่อ
� งการกำำ�กัับดููแลกิิจการนี้้� สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�น
ของคณะกรรมการธนาคารในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และติิดตาม
การดำำ�เนิินการตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณ
และจริิยธรรมธุุรกิิจของธนาคาร ซึ่่ง� ได้้ปรัับใช้้อย่่างรััดกุุมเหมาะสม
กัับสภาพแวดล้้อมและสภาพการณ์์ของธนาคาร รวมทั้้�งพิิจารณา
ปรัับปรุุงทบทวนให้้เกิิดความเหมาะสม

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ธนาคารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่่ง�
เป็็นปััจจััยหลัักในการเสริิมสร้้างองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ธนาคารจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ ซื่่อ
� สััตย์์สุุจริิต สร้้างความเชื่่อ
� มั่่�น
ให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม โดยจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและ
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและเหมาะสมตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่อ
� รัักษาระดัับฐานะการเงิินของธนาคารให้้มีีความ
มั่่�นคง มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี
� อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง และเสริิมสร้้างชื่่อ
� เสีียง
อัันดีีงามให้้ดำำ�รงไว้้อย่่างยั่่�งยืืน

ธนาคารเชื่่อ
� มั่่�นว่่า การมีีนโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณ
และจริิยธรรมธุุรกิิจ เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างและยกระดัับ
การกำำ�กัับดููแลกิิ จการที่่� ดีี ธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณ และจริิยธรรมธุุรกิิจสำำ�หรัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษร โดยได้้รัับความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้เผยแพร่่นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณ และจริิยธรรมธุุรกิิจในเว็็บไซต์์
ของธนาคาร
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�สรรหาและ
คัั ดเลืือกบุุคคลที่่� เหมาะสมเพื่่�อมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ งกรรมการ โดย
เปิิดโอกาสให้้ผู้้� ถืื อหุ้้�น กรรมการ และผู้้� บริิหารสามารถเสนอชื่่�อ
บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองตามกระบวนการ
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และหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดไว้้ โดยพิิจารณา
คุุณสมบัั ติิ ด้้ านความรู้้ � ความสามารถและสาขาวิิช าชีีพเฉพาะที่่�
ต้้องการโดยใช้้ Board Skill Matrix ประสบการณ์์ในด้้านธุุรกิิจที่่�
จะสามารถให้้มุุมมองที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อธนาคาร คุุณสมบััติิในด้้าน
ความซื่่อ
� สััตย์์สุุจริิต ความรัับผิิดชอบและจริิยธรรม คุุณสมบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของทางการที่่�กำำ�กัับดููแลธนาคาร และการอุุทิิศเวลาให้้
กัับการทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ รวมทั้้�งพิิจารณาถึึงโครงสร้้าง ขนาด
และองค์์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร เพื่่อ
� ให้้คณะกรรมการ
ธนาคารมีีโครงสร้้าง ขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจ
ของธนาคาร โดยมีีสััดส่่วนกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้� งหมด และประกอบไปด้้วยกรรมการที่่� หลาก
หลายด้้านความรู้้ � ทัั กษะ ประสบการณ์์ และความชำำ�นาญเฉพาะ
ด้้าน ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดย
ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านเพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ หรืือศาสนา และในกรณีีการ
พิิจารณาเสนอชื่่อ
� กรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระกลัับ
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะพิิจารณาคุุณสมบััติิและความเหมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงการทำำ�หน้้าที่่�
และผลการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมา
ในการสรรหากรรมการอิิสระ นอกเหนืือจากการพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ดัั ง กล่่ า วข้้างต้้น บุุคคลดัั ง กล่่ า วจะต้้องมีีคุุณสมบัั ติิ ต ามนิิ ย าม
กรรมการอิิสระที่่�ธนาคารกำำ�หนดขึ้้�นเทีียบเท่่ากัับนิิยามกรรมการ
อิิสระตามข้้อกำำ�หนดคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ท
ิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของธนาคาร บริิษัท
ั ใหญ่่ บริิษัท
ั ย่่อย บริิษัท
ั ร่่วม ผู้้ถืื
� อหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของธนาคาร ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�น
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง
พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
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ของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจด
ทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่น้้
� อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของกรรมการอื่่น
� ผู้้�บริิหาร
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการ
เสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้� บริิหารหรืือผู้้� มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของ
ธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคาร บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของธนาคาร ในลัักษณะที่่อ
� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณ
อย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย
หรืือผู้้� มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิ จกัั บ
ธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของธนาคาร เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ว ไม่่ น้้ อยกว่่า 2 ปีี ความสัั ม พัั น ธ์์
ทางธุุรกิิ จที่่� กล่่ าวข้้างต้้น รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้า
ที่่� กระทำำ�เป็็นปกติิ เพื่่�อประกอบกิิ จการ การเช่่า หรืือ ให้้เช่่า
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ รายการเกี่่� ย วกัั บ สิิ น ทรัั พย์์ ห รืือบริิ ก าร
หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับ
หรืือให้้กู้้�ยืืมค้ำำ�ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน
รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่น
่� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็นผลให้้ธนาคารหรืือ
คู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3
ของสิินทรััพย์ที่
์ มีีตั
่� วั ตนสุุทธิิของธนาคาร หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาท
ขึ้้� นไป แล้้วแต่่ จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�กว่่า ทั้้� งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�
ดัั ง กล่่ า ว ให้้เป็็ น ไปตามวิิธีีการคำำ� นวณมููลค่่ า ของรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการ
พิิจารณาภาระหนี้้�ดังั กล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่เ่� กิิดขึ้้�นในระหว่่าง
1 ปีี ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน

5. ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้� ส อบบัั ญชีี ของธนาคาร บริิ ษัั ท ใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของธนาคาร และไม่่ เ ป็็ น ผู้้� ถืื อหุ้้�น ที่่� มีีนัั ย ผู้้� มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ
ธนาคาร บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้มีีอำ
� �ำ นาจควบคุุมของธนาคารสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการ
ให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�ง
ได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากธนาคาร บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของธนาคาร และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือ
หุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่� ได้้รัับการแต่่ งตั้้� งขึ้้� นเพื่่�อเป็็นตัั วแทนของ
กรรมการของธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี
� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�
มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย และไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่มีีนั
� ย
ั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมบริิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�รับ
ั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ท
ิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่น
�
ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของธนาคารหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่น
� ใด ที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
การแต่่งตั้้�งกรรมการ
ตามข้้อบัังคัั บของธนาคาร ในการประชุุมผู้้�ถืื อหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี
กรรมการจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องออก
จากตำำ�แหน่่ง ถ้้าจำำ�นวนที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น 3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็
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ให้้ออกโดยจำำ�นวนที่่�ใกล้้กัับ 1 ใน 3 ส่่วน โดยให้้กรรมการที่่�อยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งนานที่่สุุ
� ดเป็็นผู้้อ
� อกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่อ
� อกจาก
ตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับเลืือกกลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
การลงมติิเลืือกตั้้�งกรรมการในการประชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นมีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับ 1 หุ้้�น ต่่อ 1 เสีียง
2. ใช้้วิิธีีการลงคะแนนเลืือกตั้้� ง เป็็ น รายบุุคคล การออกเสีียง
ลงคะแนน ให้้ผู้้ถืื
� อหุ้้�นลงคะแนนเสีียงตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่ผู้
� ถืื
้� อหุ้้�นนั้้�น
มีีอยู่่�ทั้้� งหมด โดยผู้้�ถืื อหุ้้�นดัั งกล่่ าวจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่
ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดมากหรืือน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
3. บุุคคลซึ่่ง� ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับ
เลืือกตั้้� งเป็็นกรรมการเท่่ าจำำ�นวนกรรมการที่่� พึึงจะมีีหรืือจะ
พึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
ในลำำ�ดัั บ ถัั ด ลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ า กัั น เกิิ น จำำ� นวนที่่� จ ะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมเป็็น
ผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงด้้วยเหตุุอื่่น
� นอกจากถึึงคราว
ออกตามวาระ เช่่ น ถึึงแก่่ ก รรม ลาออก ศาลมีีคำำ�สั่่� ง ให้้ออก
ขาดคุุณสมบััติิหรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย เป็็นต้้น คณะ
กรรมการธนาคารสามารถแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เข้้าเป็็นกรรมการแทนตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ว่า่ งลงได้้ในการประชุม
ุ
คณะกรรมการธนาคารคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�ว่า่ ง
เหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยผู้้�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทน
ดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่�ตนแทน ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการธนาคารในการแต่่งตั้้�งบุุคคล
เป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน
4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�เหลืืออยู่่�
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการธนาคารจากฝ่่ายจััดการ
ธนาคารมีีการแบ่่งแยกบทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบระหว่่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน และแบ่่งแยก
ตำำ�แหน่่งและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการธนาคาร ประธาน
กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่ โดยทั้้�งสามตำำ�แหน่่ง
ไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัันเพื่่�อประสิิทธิิภาพและความโปร่่งใสของ
การกำำ�กัับดููแลและการดำำ�เนิินงานภายในธนาคาร ฝ่่ายจััดการทำำ�
หน้้าที่่�บริิหารงานและขัับเคลื่่�อนให้้เป็็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายที่่� กำำ�หนดโดยคณะกรรมการธนาคาร พิิจารณากำำ�หนด
แนวทางการดำำ�เนิินงานและแผนปฏิิบัติ
ั ิการ ระบบงาน กระบวนการ
ทำำ�งาน การบริิหารทรััพยากรบุุคคลและทรััพยากรอื่่น
� ๆ ที่่�เหมาะสม
และสามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
ภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนเป็็ น ผู้้� พิิ จ ารณา
กำำ�หนดค่่ าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลัั กเกณฑ์์ และวิิธีี
การกำำ�หนดค่่ าตอบแทนที่่� กำำ�หนด เพื่่�อให้้เหมาะสมกัั บหน้้าที่่� และ
ความรัับ ชอบของกรรมการ โดยคำำ�นึึ งถึึงปัั จ จััย ต่่ า ง ๆ ได้้แก่่
ค่่ า ตอบแทนกรรมการของธุุรกิิ จ สถาบัั น การเงิิน ชั้้� น นำำ� ภายใน
ประเทศ และบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่มีี
� ขนาดใกล้้เคีียงกัับธนาคาร และความเสี่่ย
� งที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
ผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร และ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ รวมถึึงปััจจััยอื่่น
� ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อ
ธุุรกิิจธนาคารและภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาและ
นำำ�เสนอค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมของผู้้�บริิหารตำำ�แหน่่งระดัับผู้้�ช่ว่ ย
ผู้้� จััด การใหญ่่ รองผู้้� จััด การใหญ่่ กรรมการผู้้� จััด การใหญ่่ และ
ประธานกรรมการบริิหาร เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณา
โดยการกำำ�หนดค่่าตอบแทนเชื่่อ
� มโยงกัับตััวชี้้�วัด
ั ผลการดำำ�เนิินงาน

ของธนาคารทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และสะท้้อนผลการปฏิิบัติ
ั งิ าน
ของผู้้�บริิหารแต่่ละคน ประกอบด้้วยตััวชี้้�วัด
ั ด้้านการเงิิน ด้้านลููกค้้า
ด้้านการปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งาน และด้้านการพััฒนา
บุุคลากร เช่่น กำำ�ไรสุุทธิิต่อ
่ สิินทรััพย์์ การเติิบโตของรายได้้ การเติิบโต
ของสิิ น เชื่่�อ คุุณภาพของสิิ น ทรััพย์์ ความพึึงพอใจของลููกค้้า
การบริิหารค่่าใช้้จ่่าย ตลอดจนตััวชี้้�วัด
ั ความสามารถในการแข่่งขััน
ของธนาคารเมื่่�อเทีียบกัั บสถาบัันการเงิินและบริิษััทชั้้�นนำำ�อื่่�น ๆ
ในประเทศไทย เช่่น ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนา
ความรู้้ ใ� ห้้แก่่ กรรมการและผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ�เสมอและต่่ อเนื่่�อง
โดยสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ นอกจากนี้้� ธนาคารสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารพััฒนาและเพิ่่�มพููนความรู้้ใ� น
ด้้านต่่างๆ โดยการเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรที่่จั� ด
ั โดยองค์์กรภายนอก
รวมทั้้�ง จััดสััมมนาหรืือกิิจกรรมบรรยายโดยวิิทยากรผู้้ท
� รงคุุณวุุฒิิ
จากภายนอก เพื่่อ
� พััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร อย่่างสม่ำำ�เสมอ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยทุุกคณะจะมีี
การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ านเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ
� ทบทวนและวิิเคราะห์์
การปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ใ� นรอบปีีที่ผ่
่� า่ นมา รวมถึึงปััญหาและอุุปสรรคที่่เ� กิิด
ขึ้้�นในการปฏิิ บััติิหน้้าที่่� และนำำ�ผลประเมิินมาปรัับปรุุงและพััฒนา
การปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�เพื่่อ
� เพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัท
ั อื่่น
� ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ธนาคารได้้กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ การดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ใน
บริิษััทอื่่น
� ของกรรมการและผู้้�บริิหารตามข้้อกำำ�หนดของธนาคาร
แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยเรื่่อ
� งธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิิน และ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ กล่่าวคืือ กรรมการ
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และผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้แก่่ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการ
ผู้้� จััดการใหญ่่ และผู้้� บริิหารตำำ�แหน่่ งระดัั บรองผู้้� จััดการใหญ่่ และ
ผู้้� ช่่ ว ยผู้้� จัั ด การใหญ่่ ส ามารถดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ประธานกรรมการ
หรืือกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่าง
ในบริิษััทอื่่น
� ได้้ไม่่เกิิน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ในบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัั กทรััพย์์ทั้้� งในและต่่ างประเทศได้้
ไม่่เกิิน 5 บริิษััท และเมื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงดัังกล่่าว
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่น
� จะต้้องรายงานชื่่อ
� บริิษััท
และตำำ�แหน่่งให้้ธนาคารทราบ ทั้้�งนี้้� การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัท
ั อื่่น
�
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหาร

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารให้้ความสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้ถืื
� อหุ้้�นทุุกกลุ่่ม
� อย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มได้้รัับสิิทธิิพื้้�นฐาน ได้้แก่่ สิิทธิิในการเข้้าร่่วม
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและออกเสีียงลงคะแนน สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
สิิทธิิในการรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เพีียงพอและทัันเวลา สิิทธิิในการ
เลืือกตั้้�งและถอดถอนกรรมการ สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
และกำำ�หนดค่่าจ้้าง เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ก่่อนการจััดการประชุม
ุ ผู้้ถืื
� อหุ้้�น
สามััญประจำำ�ปีี ธนาคารได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้ถืื
� อหุ้้�นเสนอวาระการประชุม
ุ
และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการธนาคาร
โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� ธ นาคารกำำ� หนดซึ่่�ง เผยแพร่่อ ยู่่�ใน
เว็็บไซต์์ของธนาคาร และผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับวาระ
การประชุุมได้้ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ธนาคารจะจััดให้้มีีการประชุุมผู้้� ถืื อหุ้้�นสามััญปีีละ 1 ครั้้�ง ภายใน
เวลาไม่่เกิิน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของธนาคาร และ
สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มเข้้าร่่วมการประชุุมเพื่่อ
� การมีีส่่วนร่่วม
ในพิิจารณาเรื่่อ
� งสำำ�คัญต่
ั า่ ง ๆ ของธนาคาร รวมทั้้�งได้้แสดงข้้อคิิดเห็็น
และซัักถามในเรื่่อ
� งต่่าง ๆ โดยจััดการประชุุมในวััน เวลา และสถานที่่�
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ที่่ส
� ะดวกต่่อการเข้้าร่่วมประชุุม ในกรณีีที่่ผู้
� ถืื
้� อหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าประชุุม
ด้้วยตนเองได้้ ธนาคารได้้จััดทำำ�หนัังสืือมอบฉัันทะเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่น
� เข้้าร่่วมประชุุมแทนได้้
ในปีี 2564 ธนาคารได้้จัั ด การประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น สามัั ญ ประจำำ�ปีี
ครั้้�งที่่� 28 ในวัันที่่� 12 เมษายน 2564 ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ ถนนสีีลม
กรุุงเทพมหานคร โดยธนาคารได้้เผยแพร่่ห นัั ง สืือเชิิญ ประชุุ ม
พร้้อมทั้้� ง เอกสารประกอบการประชุุ ม และหนัั ง สืือมอบฉัั น ทะ
ทั้้� ง ฉบัั บ ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษบนเว็็ บ ไซต์์ ข องธนาคาร
อย่่างน้้อย 30 วัันล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม (เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์
ในวัันที่่� 9 มีีนาคม 2564) พร้้อมทั้้� งแจ้้งให้้ผู้้� ถืื อหุ้้�นทราบผ่่ าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลัั ก ทรััพย์์ แ ห่่ง ประเทศไทยว่่า
ธนาคารได้้เผยแพร่่เ อกสารดัั ง กล่่ า วแล้้ว ในการจััด ส่่ ง หนัั ง สืือ
เชิิญประชุม
ุ ให้้แก่่ผู้ถืื
้� อหุ้้�น ธนาคารได้้มอบหมายให้้บริิษัท
ั ศููนย์์รับ
ั ฝาก
หลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นนายทะเบีียนของธนาคาร
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม เอกสารประกอบและ
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทางไปรษณีีย์์อย่่างน้้อย
21 วัันล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุม
ุ (จััดส่่งในวัันที่่� 18 มีีนาคม 2564)
พร้้อมทั้้�งลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันทั้้�งฉบัับภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษอย่่างละฉบัับติิดต่่อกัันเป็็นเวลา 3 วััน โดยหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมที่่�ได้้จััดส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวาระ
การประชุุม ข้้อมููลประกอบที่่�มีีรายละเอีียดที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการ
พิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น และความเห็็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในแต่่ละวาระ ทั้้�งนี้้� ผู้้ถืื
� อหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามเกี่่ย
� วกัับวาระการประชุม
ุ
ล่่วงหน้้ามายัังเลขานุุการบริิษััททางอีีเมล หรืือทางไปรษณีีย์์ได้้จนถึึง
ก่่อนวัันประชุม
ุ ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเลขานุุการบริิษััทรวบรวมและนำำ�เสนอ
ให้้ประธานกรรมการพิิจารณาเพื่่�อชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตาม
ความเหมาะสม
เนื่่�องจากการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 อยู่่�ใน
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19 ธนาคารจึึงขอ

ความร่่ว มมืือจากผู้้� ถืื อหุ้้�น มอบฉัั น ทะให้้ประธานกรรมการ หรืือ
ประธานกรรมการบริิหาร หรืือกรรมการผู้้จั� ด
ั การใหญ่่ เข้้าร่่วมประชุม
ุ
แทนการเข้้าร่่วมประชุุม ด้้วยตนเอง เพื่่�อ ลดความเสี่่� ยง โดยใช้้
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่ง� ผู้้ถืื
� อหุ้้�นสามารถลงคะแนนในแต่่ละวาระ
ตามเจตนารมณ์์ของตนเองไว้้ก่่อนล่่วงหน้้าได้้ และมีีการจััดเตรีียม
อากรแสตมป์์เพื่่อ
� อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้ถืื
้� อหุ้้�นในการมอบฉัันทะ
นอกจากนั้้�นเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ธนาคารได้้
กำำ�หนดมาตรการและแนวปฏิิบััติิด้้ านสาธารณสุุขในการเข้้าร่่วม
ประชุุ ม เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การแพร่่ร ะบาดตามข้้อกำำ� หนดของทางการ
เช่่น จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้ที่
� ่�อยู่่�ในสถานที่่�ประชุม
ุ ไม่่ให้้เกิินจำำ�นวนที่่�ทางการ
กำำ�หนด จััดที่่นั่่
� ง� ในสถานที่่ป
� ระชุุมโดยเว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 1.5 เมตร
และกำำ� หนดหมายเลขที่่� นั่่� ง เพื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการติิ ด ตามตัั ว หาก
พบผู้้�ติิดเชื้้�อ คััดกรองและตรวจวััดอุุณหภููมิิของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
กำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
จััดเตรีียมแอลกอฮอล์์เจลสำำ�หรัับทำำ�ความสะอาดมืือให้้กัับผู้้เ� ข้้าร่่วม
ประชุุม งดการบริิการอาหารและเครื่่อ
� งดื่่�ม งดการจััดไมโครโฟน
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นโดยจััดเตรีียมกระดาษให้้ใช้้สำำ�หรัับการสอบถามและ
แสดงความเห็็นแทน เป็็นต้้น
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ก่่อนเข้้าสู่่�ระเบีียบวาระการประชุุม ประธานที่่�
ประชุม
ุ ได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทแจ้้งหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ประชุุมให้้ที่่�ประชุุมทราบโดยชี้้�แจงถึึงวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนน
และการนัับคะแนน วิิธีีปฏิิบััติิในการสอบถามและแสดงความเห็็น
ในที่่� ป ระชุุ ม และได้้มีีการคัั ด เลืือกตัั ว แทนของผู้้� ถืื อหุ้้�น เพื่่� อ เป็็ น
สัักขีีพยานในการตรวจนัับคะแนนร่่วมกัั บตัั วแทนจากสำำ�นัักงาน
ผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร
ประธานกรรมการซึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุมได้้ดำำ�เนิินการประชุุม
ตามระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยไม่่มีีการเพิ่่�ม
แก้้ไขหรืือสลัั บวาระ และได้้เปิิดให้้ผู้้� ถืื อหุ้้�นสามารถสอบถามและ
แสดงความคิิดเห็็นในแต่่ละวาระโดยการเขีียนคำำ�ถามหรืือความคิิดเห็็น
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ลงในกระดาษที่่�จัด
ั เตรีียมไว้้ให้้ และให้้กรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องตอบ
ข้้อซัักถามและชี้้�แจงอย่่างครบถ้้วน
ในวาระการประชุุมที่่� มีีการพิิจารณาและลงมติิ นั้้�น ผู้้�ถืื อหุ้้�นมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน 1 หุ้้�นเท่่ากัับ 1 เสีียง การลงคะแนนเสีียงและ
การนัับคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างเปิิดเผยโดยธนาคารได้้จััดเตรีียม
บััตรลงคะแนนไว้้ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ในการลงมติิธนาคารจะเก็็บบััตร
ลงคะแนนเฉพาะผู้้� ถืื อหุ้้�น ที่่� อ อกเสีียงลงคะแนนไม่่ เ ห็็น ด้้วยหรืือ
งดออกเสีียงเท่่ านั้้� น และใช้้ระบบ Barcode ในการประมวลผล
การนัั บ คะแนนเพื่่� อ ความรวดเร็็ว และเมื่่� อ การประชุุ ม เสร็็จ สิ้้� น
ธนาคารขอให้้ผู้้�ถืื อหุ้้�นคืืนบััตรลงคะแนนที่่� เหลืือทั้้� งหมดเพื่่�อเก็็ บ
รวบรวมไว้้เป็็นหลัักฐาน
ภายหลัังการประชุุมเสร็็จสิ้้�น ธนาคารได้้เปิิดเผยมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้� ถืื อหุ้้� น ผ่่ า นระบบ SET Portal ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของธนาคาร ภายในวัันประชุุม
ธนาคารได้้จััด ทำำ� รายงานการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้�น ทั้้� ง ฉบัั บ ภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษที่่�บัันทึึกข้้อมููลเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุม รายนามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ขั้้�นตอน วิิธีีการออกเสีียงและวิิธีีการนัับคะแนน
สาระสำำ�คััญของข้้อคิิดเห็็นและคำำ�ถามจากที่่�ประชุุม คำำ�ชี้้�แจงของ
คณะกรรมการธนาคาร มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละวาระ โดย
แยกคะแนนเสีียงที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย
อย่่างชััดเจน และจััดส่่งรายงานการประชุุมให้้แก่่ทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ภายใน 14 วัันนัับจากวัันประชุุม รวมทั้้�งเผยแพร่่รายงานการประชุม
ุ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบนเว็็บไซต์์ของธนาคาร
อนึ่่ง� ในการประชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 ธนาคารได้้เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้� ถืื อหุ้้� น เสนอวาระการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น และเสนอชื่่� อ บุุคคลที่่�
เห็็นว่่าเหมาะสมเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้� งเป็็นกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน

เอกสารแนบ

โดยเผยแพร่่ห ลัั ก เกณฑ์์ แ ละวาระการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น และการ
เสนอชื่่อ
� บุุคคลบนเว็็บไซต์์ของธนาคารและแจ้้งให้้ผู้้ถืื
� อหุ้้�นทราบผ่่าน
ช่่องทางสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตั้้�งแต่่
วัันที่่� 29 กัันยายน 2563 โดยช่่วงระยะเวลาการเสนอวาระการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ตุุลาคม - 30 ธัันวาคม 2563 และช่่วงระยะ
เวลาการเสนอชื่่�อ บุุคคลเพื่่� อ เลืือกตั้้� ง เป็็ น กรรมการตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�
1-30 พฤศจิิกายน 2563 ซึ่่ง� เมื่่อ
� สิ้้น
� สุุดกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าว ไม่่มีี
ผู้้ถืื
� อหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นหรืือเสนอชื่่อ
� บุุคคลเพื่่อ
� เลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด
แนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ธนาคารตระหนััก และให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กลุ่่�มต่่าง ๆ (ได้้แก่่ พนัักงาน คู่่�ค้้า ชุุมชน คู่่�แข่่ง และเจ้้าหนี้้� เป็็นต้้น)
ซึ่่�งความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือที่่�ดีีระหว่่างธนาคารกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย เป็็นปััจจััยที่่จ� ะช่่วยส่่งเสริิมให้้ธนาคารสามารถเติิบโตได้้อย่่าง
ยั่่� ง ยืืน ธนาคารจึึงได้้กำำ� หนดนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชััน
นโยบายการแจ้้งเบาะแส และนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยมีี
รายละเอีียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
1. ธนาคารให้้ความสำำ�คัญต่
ั อ
่ การเปิิดเผยสารสนเทศที่่มีี
� สาระสำำ�คัญ
ั
ต่่อการตััดสิินใจของผู้้ถืื
� อหุ้้�นหรืือผู้้ล
� งทุุนอย่่างถููกต้้องและทัันเวลา
2. ธนาคารจััดทำำ�รายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องตามหลัักการบััญชีี
ที่่รั� บ
ั รองทั่่�วไป และมีีผู้้ส
� อบบััญชีีอิส
ิ ระตรวจสอบและให้้ความเห็็น
ต่่อรายงานทางการเงิินนั้้�นตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
3. ธนาคารดำำ�เนิินการเผยแพร่่สารสนเทศผ่่านช่่องทางที่่�สมควร
และเหมาะสม เพื่่� อ ให้้ผู้้� ถืื อหุ้้�น หรืือผู้้� ล งทุุนได้้รัับ สารสนเทศ
อย่่างกว้้างขวาง

การรัักษาความน่่าเชื่่อ
� ถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
ธนาคารตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของการเปิิ ด เผยสารสนเทศ
เนื่่� อ งจากเป็็ น เรื่่�อ งที่่� มีีผ ลกระทบต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจของผู้้� ล งทุุน
และผู้้� มีีส่่ ว นได้้เสีีย คณะกรรมการธนาคารยึึดมั่่� น แนวปฏิิ บัั ติิ
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล โดยกำำ�กัับและดููแลให้้ระบบการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่าง ๆ มีีความถููกต้้อง
เพีียงพอ เชื่่� อ ถืือได้้และทัั น เวลา โดยเป็็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย
� วข้้อง เพื่่อ
� ให้้ผู้้ใ� ช้้ข้้อมููลทางการเงิินได้้รัับสารสนเทศ
อย่่า งเท่่ า เทีียมกัั น ธนาคารพิิจารณาคัั ดเลืือกบุุคคลที่่� มีีความรู้้ �
ความสามารถ มีีประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ในการดููแลความน่่าเชื่่อ
� ถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล โดย
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน อาทิิ แบบ 56-1 One Report
(แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี) งบการเงิิน
คำำ� อธิิ บ ายและการวิิเ คราะห์์ ข องฝ่่ า ยจััด การ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) ผ่่ า นช่่ อ งทางของ
ตลาดหลัั ก ทรััพย์์ แ ห่่ง ประเทศไทย และในเว็็บ ไซต์์ ข องธนาคาร
www.bangkokbank.com โดยแสดงข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันเพื่่�อ
สะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ�เสมอ ทั้้� งนี้้�
การเผยแพร่่ข้้ อมููลที่่� อ าจกระทบต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจลงทุุน กระทบ
ต่่อสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�ลงทุุน จะเปิิดเผยเมื่่�อข้้อมููล
ดัังกล่่าวได้้มีีการเผยแพร่่อย่่างเป็็นทางการต่่อตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ง ประเทศไทยแล้้ว อนี่่� ง ธนาคารได้้มีีการกำำ� หนดผู้้� มีีสิิ ท ธิิใ น
การเปิิดเผยข้้อมููลต่่ อสาธารณะ โดยแบ่่งเป็็นข้้อมููลทางการเงิิน
และข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน เพื่่�อให้้การสื่่�อความของธนาคารมีี
ความชััดเจน ถููกต้้อง โปร่่งใส และทัันต่่อเหตุุการณ์์
คณะกรรมการธนาคารได้้ให้้ความเห็็นชอบในการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิิน โดยพิิจารณาถึึงผลการประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบการควบคุุมภายใน ความเห็็น ของผู้้� ส อบบัั ญชีีในรายงาน
ทางการเงิิ น และข้้อสัั ง เกตของผู้้� ส อบบัั ญชีี ความเห็็ น ของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึึงความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
นโยบายของธนาคาร
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้จััดระบบการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
กัั บ กรรมการเพื่่� อ ให้้มีีการเปิิ ด เผยข้้อมููลส่่ ว นตนอย่่ า งถููกต้้อง
ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ

คณะกรรมการธนาคารกำำ� หนดและทบทวนจรรยาบรรณและ
จริิยธรรมธุุรกิิจให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ
รวมทั้้�งกฎเกณฑ์์ของทางการ หรืือมาตรฐานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และ
ในโอกาสที่่�สมาคมธนาคารไทยได้้ปรัับปรุุงคู่่�มืือของจรรยาบรรณ
ฉบัับเดิิมและกำำ�หนดมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพาณิิชย์์
(Banking Industrial Code of Conduct) ในปีี 2560 แล้้วนั้้�น
ธนาคารจึึงทำำ�การทบทวนเนื้้�อหาของจรรยาบรรณและจริิยธรรม
ธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานที่่�สมาคมธนาคารไทยกำำ�หนด
จรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจเป็็นพื้้�นฐานที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ในการเสริิมสร้้าง
และยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของธนาคาร เป็็นรากฐาน
สำำ�คััญของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน รวมทั้้�งธำำ�รงไว้้ซึ่่�งเกีียรติิคุุณและ
ความน่่ าเชื่่�อถืือในความเป็็นสถาบัันการเงิิน ดัั งนั้้� น ธนาคารจึึง
ส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของธนาคารเป็็ น ไปตามจรรยาบรรณและจริิย ธรรมธุุรกิิ จ ซึ่่�ง
ธนาคารได้้กำำ� หนดและเผยแพร่่ร ายละเอีียดจรรยาบรรณและ
จริิยธรรมธุุรกิิจบนเว็็บไซต์์ธนาคาร (www.bangkokbank.com)
ในหััวข้้อ “เกี่่�ยวกัับธนาคาร” หััวข้้อย่่อย “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
หมวด “จรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจ”

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

งบการเงิน
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ธนาคารสนัับสนุุนให้้บริิษััทลููกที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของ
ธนาคารนำำ�จรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจ ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสม
กัับสภาพการณ์์ของแต่่ละบริิษััท
ธนาคารส่่งเสริิมให้้ผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
� วข้้องของธนาคารมีีความเข้้าใจ ตระหนัักรู้้ �
ยึึดมั่่�นและยอมรัับในคุุณค่่า ตลอดจนปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณและ
จริิยธรรมธุุรกิิจเป็็นปกติิวิสั
ิ ย
ั จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร ในการนี้้�
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของธนาคารทุุกคนมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินการ
โดยมีีกรรมการ และผู้้บ
� ริิหารของธนาคาร เป็็นแบบอย่่างที่่ดีี
� ในการ
ประพฤติิปฏิิบััติิ
คณะกรรมการธนาคารส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสื่่อ
� สาร การอบรม
และการให้้ความรู้้แ
� ละการสร้้างความเข้้าใจที่่ถูู
� กต้้องแก่่ผู้ที่
้� เ่� กี่่ย
� วข้้อง
ของธนาคาร ตลอดจนจััดให้้มีีนโยบาย ระเบีียบและวิิธีีปฏิิบัติ
ั ิ รวมทั้้�ง
มีีการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจ
โดยมีีรายละเอีียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�คัั
ำ ญของ
นโยบายแนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

คณะกรรมการได้้พิิจารณาทบทวนการนำำ�หลัักปฏิิบััติิตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ที่่�จัด
ั ทำำ�
โดยสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมตามบริิบททางธุุรกิิจของธนาคาร
ในปีี 2564 ธนาคารมีีการดำำ�เนิินการในด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั
ดัังนี้้�
• คณะกรรมการธนาคารได้้อนุุมัั ติิ น โยบายความยั่่� ง ยืืนเพื่่� อ
เป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานของธนาคารสำำ�หรัับให้้ผู้้�บริิหารและ
พนัั ก งานขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รไปสู่่�ความยั่่� ง ยืืน ตลอดจนร่่ว ม
สนัับสนุุนการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

• คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุม
ุ หารืือและแลกเปลี่่�ยน
ข้้อคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย
� ง เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์
การบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
• ธนาคารได้้รัับ การรัับ รองต่่ อ อายุุการเป็็ น สมาชิิ ก แนวร่่ว ม
ต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชัันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action against Corruption: CAC) จาก
คณะกรรมการ CAC ออกไปอีีก 3 ปีี นัับจากวัันที่่� 30 กัันยายน
2564 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2567
• ธนาคารโดยหน่่วยงานคุ้้� มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่� ทำำ�หน้้าที่่�
ดููแลด้้านการคุ้้� ม ครองข้้อมููลส่่ ว นบุุคคล ดำำ� เนิิ น การจััด ทำำ�
ทบทวน และปรัับ ปรุุง มาตรฐาน และกระบวนการทำำ� งานที่่�
เกี่่ย
� วข้้อง ตลอดจนจััดฝึึกอบรม และสื่่อ
� สารให้้ความรู้้แ
� ก่่พนัก
ั งาน
ธนาคารอย่่างต่่อเนื่่�อง
• คณะกรรมการธนาคารได้้อนุุมัั ติิ น โยบายความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ เพื่่� อ เป็็ น กรอบในการพิิ จ ารณาสรรหา
และคััดเลืือกกรรมการ เพื่่�อให้้โครงสร้้างของคณะกรรมการ
ธนาคารประกอบไปด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้ � สาขาอาชีีพ และ
ประสบการณ์์ ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ซึ่่� ง จะให้้มุุมมองที่่� ห ลากหลาย
กว้้างขวาง และครอบคลุุมทุุกมิิติิที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของธนาคาร
ทั้้�งนี้้� สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ( Thai Institute
of Dierctors : IOD) ได้้แจ้้งผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของธนาคารในโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลบริิษััทจดทะเบีียน
ประจำำ�ปีี 2563 โดยธนาคารได้้รัับ การประเมิิ น ผลอยู่่�ในระดัั บ
“ดีีเลิิ ศ” และการประเมิิน คุุณภาพการจััดประชุุม ผู้้� ถืื อหุ้้�น สามััญ
ประจำำ�ปีี 2564 ของธนาคาร ที่่� ดำำ�เนิิ นการโดยสมาคมส่่งเสริิม
นัักลงทุุน ธนาคารได้้คะแนน 98 คะแนน จาก 100 คะแนน
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7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำ�คั
ำ ัญ
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และอื่่�นๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
่
กำ�กับความเสียง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
ตรวจสอบและควบคุม
กรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่

ธุรกิจ
กิิจการธนาคารในประเทศ

กิิจการธนาคารต่่างประเทศ

-	ลููกค้้าธุุรกิิจรายใหญ่่
-	ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลาง
-	ลููกค้้าธุุรกิิจรายปลีีก
-	ลููกค้้าบุุคคล

- สภาบัันการเงิินระหว่่าง
ประเทศ
- สาขาต่่างประเทศ

กิิจการการเงิินธนกิิจ
- บริิหารการเงิิน
- วานิิชธนกิิจ
-	ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
-	บััตรเครดิิต
-	ผลิิตภััณฑ์์และช่่องทางบริิการ

ปฏิบต
ั ิการ
- ปฏิิบััติิการสนัับสนุุน

สนับสนุนและอำ�นวยการ
-	บััญชีีและการเงิิน
- ทรััพยากรบุุคคล
- เทคโนโลยีี
- นวััตกรรม
- บริิหารความเสี่่�ยง
- บริิหารสิินเชื่่อ
�
- อาคารสำำ�นัักงานและทรััพย์์สิิน
-	วิิจัย
ั
- ประชาสััมพัันธ์์
-	กำำ�กัับดููแล
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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

1.

2.

นายปิิติิ
สิิทธิิอำำ�นวย

3.

นายเดชา
ตุุลานัันท์์

4.

นางเกศิินีี
วิิฑูรู ชาติิ

5.

นายศิิริ ิ
จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์

นายอรุุณ
จิิรชวาลา

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

- ประธานกรรมการบริิหาร

- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
- กรรมการตรวจสอบ

6.

7.

8.

9.

10.

นายพรเทพ
พรประภา
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน

นายโชคชััย
นิิลเจีียรสกุุล
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
- กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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นายชััชวิิน
เจริิญรััชต์์ภาคย์์
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

นายบััณฑิิต
เอื้้�ออาภรณ์์
- กรรมการอิิสระ

นางสาวพรรณสิิรี ี
อมาตยกุุล
- กรรมการอิิสระ
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13.

นายสิิงห์์
ตัังทััตสวััสดิ์์�

14.

นายพิิเชฐ
ดุุรงคเวโรจน์์

15.

นายชาติิศิิริ ิ
โสภณพนิิช

นายสุุวรรณ
แทนสถิิตย์์

- กรรมการบริิหาร
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

- กรรมการบริิหาร

- กรรมการบริิหาร

- กรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
- กรรมการบริิหาร

- กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
- กรรมการบริิหาร
- กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

16.

17.

18.

19.

20.

นายชาญศัักดิ์์�
เฟื่่� องฟูู
- กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
- กรรมการบริิหาร

นายจรััมพร
โชติิกเสถีียร
- กรรมการบริิหาร
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นายบุุญส่่ง
บุุณยะสาระนัันท์์
- กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่

นายทวีีลาภ
ฤทธาภิิรมย์์
- กรรมการผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่
- กรรมการบริิหาร
- กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

นายอภิิชาต
รมยะรููป
- เลขานุุการบริิษััท

125

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารมีีกรรมการจำำ�นวน 19 คน เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีี
ความรู้้ � ความเชี่่ย
� วชาญเฉพาะด้้าน และประสบการณ์์ที่่�หลากหลายทั้้�งด้้านการเงิินการธนาคาร การบััญชีี
การบริิหารงานธุุรกิิจ การบริิหารจััดการองค์์กร กฎหมาย และเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วย

รายชื่่อ
� กรรมการ

1. กรรมการอิิสระจำำ�นวน 8 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 42.11 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
2. กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้บ
� ริิหารจำำ�นวน 1 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.26 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
3. กรรมการที่่�เป็็นผู้้บ
� ริิหารจำำ�นวน 10 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 52.63 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

1. นายปิิติิ

สิิทธิิอำ�ำ นวย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ
� ริิหาร

2. นายเดชา

ตุุลานัันท์์

ประธานกรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

3. นางเกศิินีี

วิิฑููรชาติิ/1

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

4. นายศิิริิ

จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์/2

กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

5. นายอรุุณ

จิิรชวาลา

กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

6. นายพรเทพ

พรประภา

กรรมการอิิสระ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

7. นายโชคชััย

นิิลเจีียรสกุุล

กรรมการอิิสระ กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กรรมการอิิสระ

8. นายชััชวิน
ิ

เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์/3

กรรมการอิิสระ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

9. นายบััณฑิิต

เอื้้�ออาภรณ์์/4

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

10. นางสาวพรรณสิิรีี

อมาตยกุุล/4

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

11. นายอมร

จัันทรสมบููรณ์์*

กรรมการบริิหาร และกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

12. นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�*

กรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

13. นายพิิเชฐ

ดุุรงคเวโรจน์์/5*

กรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

14. นายชาติิศิริิ ิ

โสภณพนิิช

กรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่ และกรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

15. นายสุุวรรณ

แทนสถิิตย์์

กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่ กรรมการบริิหาร และกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
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การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

รายชื่่อ
� กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

16. นายชาญศัักดิ์์�

เฟื่่�องฟูู

กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่ และกรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

17. นายจรััมพร

โชติิกเสถีียร

กรรมการบริิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

18. นายบุุญส่่ง

บุุณยะสาระนัันท์์

กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

19. นายทวีีลาภ

ฤทธาภิิรมย์์

กรรมการผู้้ช่
� ว่ ยผู้้จั� ด
ั การใหญ่่ กรรมการบริิหาร และกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

หมายเหตุุ : * เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร แต่่มิิได้้เป็็นพนัักงานของธนาคาร
/1
นางเกศิินีี วิิฑููรชาติิ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
/2
นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
/3
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่อ
� วัันที่่� 12 เมษายน 2564 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เมื่่อ
� วัันที่่� 22 เมษายน 2564
/4
นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ และ นางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564
/5
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564

บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในการบริิหาร
จััด การกิิ จ การธนาคารเพื่่� อ สร้้างมููลค่่ า เพิ่่� ม ให้้แก่่ ผู้้� ถืื อหุ้้�น และ
ดููแลการปฏิิบััติิการเป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ
ของธนาคาร มติิคณะกรรมการ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการธนาคารเป็็ น ผู้้� กำำ� หนดวิิสัั ย ทัั ศ น์์ เป้้ า หมายและ
ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร รวมทั้้�งกลยุุทธ์์และแผนงาน
ธุุรกิิจทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวเพื่่�อเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานภายในธนาคาร โดยคำำ�นึึงถึึงสภาวะเศรษฐกิิจ สภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิ จ ปััจจััยความเสี่่� ยงเพื่่�อให้้การดำำ�เนิิ นงานของธนาคาร
เป็็นไปตามจุุดมุ่่�งหมาย คณะกรรมการธนาคารมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
ให้้ธนาคารมีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอกัับธุุรกิิจ
ของธนาคาร มีีโครงสร้้างองค์์กรที่่มีี
� การควบคุุม กำำ�กับ
ั และตรวจสอบ
ที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพ มีีการบริิหารความเสี่่ย
� งรวมทั้้�งวิิธีีและกระบวนการ
บริิห ารความเสี่่� ย งที่่� ค รอบคลุุมความเสี่่� ย งที่่� มีีนัั ย สำำ�คัั ญ ในการ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารโดยการกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเสี่่ย
� งด้้านต่่าง ๆ และดููแลให้้ธนาคารมีีเงิินกองทุุนที่่�เพีียงพอ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจ
นโยบายต่่าง ๆ จรรยาบรรณธุุรกิิจ จรรยาบรรณพนัักงาน การแต่่งตั้้�ง
และการเปลี่่ย
� นแปลงผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง และในเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ที่่ก
� ฎหมาย
ข้้อบัังคัับของธนาคาร มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งระเบีียบภายใน
ของธนาคารกำำ�หนดว่่าจะต้้องได้้รัับอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการธนาคาร
บทบาทและหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการธนาคาร มีีหน้้าที่่�
ดููแลให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. พิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร

2. เรีียกประชุุมคณะกรรมการธนาคาร และดููแลให้้มีีการจััดส่่ง
หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม และเอกสารประกอบการประชุุ ม ให้้แก่่
กรรมการล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
3. ทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น ประธานที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการธนาคาร และ
ดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระ โดยจััดสรรเวลา
สำำ�หรัับการนำำ�เสนอข้้อมููลในแต่่วาระ รวมทั้้�งส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้กรรมการอภิิปราย และแสดงความเห็็นในที่่ป
� ระชุุมได้้อย่่างอิิสระ
4. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีในระหว่่างกรรมการ
นอกจากนั้้� น ประธานกรรมการทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น ประธานที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้� ถืื อหุ้้�น และควบคุุมการประชุุ ม ให้้เป็็ น ไปตามระเบีียบวาระและ
ข้้อบัั ง คัั บ ของธนาคาร โดยจััด สรรเวลาให้้เหมาะสมกัั บ เนื้้� อ หา
ของแต่่ ล ะระเบีียบวาระ ตลอดจนเปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� ถืื อหุ้้�น ทุุกราย
ได้้ซัักถาม และแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกััน พร้้อมทั้้�งดููแล
ให้้มีีการตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม
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กิจการ

การประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่� อ ให้้กรรมการสามารถจััด สรรเวลาเข้้าร่่ว มประชุุ ม ได้้อย่่ า ง
พร้้อมเพรีียง คณะกรรมการธนาคารจะกำำ�หนดนััดหมายการประชุุม
ในรอบปีีไว้้ล่่วงหน้้า โดยเลขานุุการบริิษััทจะเป็็นผู้้�แจ้้งวัันนััดประชุุม
ในรอบปีีให้้กรรมการทราบ สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการธนาคาร
กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมทุุกเดืือน ในวัันพฤหััสบดีีของสััปดาห์์ที่่� 4
ของเดืือน
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�รุุนแรงในปีี
2564 ดัังนั้้�น คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุุดย่่อย
จึึงจััดการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ระบบ Microsoft Teams
เพื่่� อ เป็็ น การลดความเสี่่� ย งในสถานการณ์์ ก ารแพร่่ร ะบาดของ
โควิิด-19
ในปีี 2564 มีีการประขุุมคณะกรรมการธนาคารจำำ�นวน 12 ครั้้�ง
โดยกรรมการ (ไม่่รวมกรรมการที่่เ� ข้้าหรืือออกระหว่่างปีี) ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมมากกว่่าร้้อยละ 75 ของจำำ�นวนครั้้�งทั้้�งหมด และองค์์ประชุุม
ของคณะกรรมการธนาคารในการพิิจารณาลงมติิในเรื่่อ
� งต่่าง ๆ
มีีจำำ�นวนมากกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ในการประชุม
ุ
แต่่ละครั้้�ง เลขานุุการบริิษััทได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�ง
เอกสารประกอบของแต่่ละวาระให้้กัับกรรมการ 7 วัันล่่วงหน้้าก่่อน
การประชุม
ุ เพื่่อ
� ให้้กรรมการแต่่ละคนได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลล่่วงหน้้า
เว้้นแต่่ในวาระที่่�มีีความเร่่งด่่วน ในที่่�ประชุม
ุ คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานที่่�ประชุุมได้้จััดสรรเวลา
ให้้เหมาะสมกัับการนำำ�เสนอข้้อมููลของแต่่ละวาระ พร้้อมทั้้�งจััดสรร
เวลาให้้กรรมการในที่่� ป ระชุุ ม ได้้อภิิ ป รายและแสดงข้้อคิิ ด เห็็ น
ในเรื่่อ
� งที่่�มีีการนำำ�เสนอ ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ ทั้้�งนี้้� ในวาระการพิิจารณา
เรื่่อ
� งใดที่่�กรรมการคนมีีส่่วนได้้เสีีย กรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียคนนั้้�น
จะไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณาลงมติิตััดสิินใจในเรื่่อ
� งดัังกล่่าว
นอกจากนั้้�น เลขานุุการบริิษััทได้้มีีการจััดการประชุม
ุ และแลกเปลี่่ย
� น
ความเห็็นเกี่่ย
� วกัับการบริิหารจััดการธนาคารระหว่่างกรรมการอิิสระ
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กัันเองโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมด้้วยในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564
และได้้จััดทำำ�รายงานการประชุุมเสนอต่่อกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่

การปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยเพื่่� อ
ทำำ�หน้้าที่่� กลั่่� นกรอง เสนอความเห็็น ติิ ดตามและกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินงานของธนาคารตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร
เป็็ น ไปอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิภ าพ คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยที่่� ไ ด้้รัับ การ
แต่่ ง ตั้้� ง จะรายงานการปฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่� ต่่ อ คณะกรรมการธนาคาร
อย่่างสม่ำำ�เสมอ ซึ่่ง� คณะกรรมการชุด
ุ ย่่อยที่่�คณะกรรมการธนาคาร
แต่่งตั้้�งขึ้้�น ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย
(ก) คณะกรรมการบริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วย
กรรมการที่่�เป็็นพนัักงาน จำำ�นวน 6 คน และกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็น
พนัักงานจำำ�นวน 3 คน ดัังมีีรายชื่่อ
� ต่่อไปนี้้�
1. นายเดชา	ตุุลานัันท์์
ประธานกรรมการบริิหาร
2. นายอมร	จัันทรสมบููรณ์์ กรรมการบริิหาร
3. นายสิิงห์์	ตัังทััตสวััสดิ์์� กรรมการบริิหาร
4. นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช	 กรรมการบริิหาร
5. นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์
กรรมการบริิหาร
6. นายจรััมพร โชติิกเสถีียร กรรมการบริิหาร
7. นายชาญศัักดิ์์� เฟื่่�องฟูู	
กรรมการบริิหาร
8. นายพิิเชฐ 	ดุุรงคเวโรจน์์ กรรมการบริิหาร
9. นายทวีีลาภ ฤทธาภิิรมย์์
กรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการบริิหาร
ประจำำ�วัน
ั ภายในกรอบอำำ�นาจอนุุมััติที่
ิ ค
่� ณะกรรมการธนาคารกำำ�หนด
อำำ�นาจและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารโดยสรุุปมีีดัังนี้้�
1. พิิจารณานโยบาย เป้้าหมาย โครงสร้้างองค์์ กร แผนธุุรกิิ จ
และงบประมาณประจำำ�ปีี และนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิิจารณาอนุุมััติิ
2. กลั่่�นกรองเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ที่่�ต้้องเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�ออนุุมััติิ รวมทั้้�งรายงานการดำำ�เนิินงานภายในธนาคารที่่�มีี
ความสำำ�คััญให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
3. ควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบาย แผนกลยุุทธ์์แ ละ
แผนธุุรกิิจ ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิ
4. พิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่อ
� การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� การลงทุุน
ตลอดจนการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ซึ่่ง� เป็็นการประกอบธุุรกิิจปกติิ
หรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการประกอบธุุรกิิจปกติิของธนาคาร ภายใน
ขอบเขตอำำ�นาจที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการ
การประชุุมของคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิ ห ารมีีกำำ� หนดนัั ด ประชุุ ม ทุุกวัั น อัั ง คารและ
วัันพฤหััสของแต่่ละสััปดาห์์ และอาจมีีการเรีียกประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้
ตามความจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารมีีการ
ประชุุมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 99 ครั้้�ง

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย
3 คน โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 3 คน มีีรายชื่่อ
� ดัังต่่อไปนี้้�
1. นางเกศิินีี	วิฑูู
ิ รชาติิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุุณ	จิิรชวาลา
กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิิริ	จิ
ิ
ริ ะพงษ์์พัน
ั ธ์์
กรรมการตรวจสอบ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

โดยนางเกศิินีี วิิฑููรชาติิ เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้แ
� ละความเชี่่ย
� วชาญด้้าน
การบััญชีีและการเงิินอย่่างเพีียงพอที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน
ความน่่าเชื่่อ
� ถืือของงบการเงิิน
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตามให้้ธนาคาร
และบริิษััทในกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคารปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบาย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ดัังนี้้�
1.

2.

3.

4.

สอบทานให้้มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
จััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
สอบทานและประเมิินผลให้้มีีระบบควบคุุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผลโดยสอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
และสายตรวจสอบและควบคุุม และพิิจารณาความเป็็นอิิสระ
ของสายตรวจสอบและควบคุุม ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบ
ในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย ค่่าตอบแทน การประเมิินผลงาน
และการถอดถอนผู้้�จัด
ั การสายตรวจสอบและควบคุุม
พิิ จ ารณาให้้ความเห็็ น ชอบแผนการตรวจสอบและการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งดููแลให้้มั่่�นใจว่่า สายตรวจสอบ
และควบคุุมได้้รัับการจััดสรรทรััพยากรและบุุคลากรอย่่าง
เพีียงพอเหมาะสม เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์ และไม่่มีีข้้อจำำ�กััดใด ๆ ในการเข้้าถึึงข้้อมููล และ
เอกสารที่่�จำ�ำ เป็็นในการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่� อ ทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น ผู้้� ส อบบัั ญชีี และเสนอค่่ า ตอบแทนของ
บุุคคลดัั งกล่่ าว รวมทั้้� งเข้้าร่่วมประชุุมกัั บผู้้� สอบบััญชีีของ
ธนาคาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง
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5.

สอบทานการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายว่่า ด้้วยหลัั ก ทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัั ก ทรััพย์์ ข้้อกำำ� หนดของตลาดหลัั ก ทรััพย์์ หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของสถาบัันการเงิิน
6. พิิ จ ารณารายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นหรืือรายการที่่� อาจมีี
ความขัั ด แย้้งทางผลประโยชน์์ ใ ห้้เป็็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการ
ดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อธนาคาร และ
ดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
7. เรีียกเอกสาร ข้้อมููล หรืือเชิิญฝ่่ายบริิหาร และหน่่วยงานที่่�
เกี่่ย
� วข้้องมาให้้คำำ�ชี้้แ
� จงในส่่วนที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่�
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัั ด ทำำ� รายงานการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร ซึ่่ง�
รายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่่ อคณะกรรมการธนาคาร กรณีีที่่� คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรืือมีีข้้อสงสัั ย ว่่า มีีรายการหรืือการกระทำำ�
ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญต่่ อ ฐานะการเงิิน และ
ผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่อ
� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลา
ที่่�กำำ�หนด
10. พิิจารณาว่่าจ้้างผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญเฉพาะด้้านมาให้้คำำ�ปรึึกษาได้้ตามที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่าเหมาะสม
11. ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่�น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกำำ� หนดให้้มีีการประชุุ ม ร่่ ว มกัั น เพื่่� อ
พิิจารณาเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ที่่อ
� ยู่่�ภายในขอบเขตความรัับผิิดชอบอย่่างน้้อย
3 เดืือนต่่อครั้้�ง และอาจจััดการประชุม
ุ เพิ่่ม
� เติิมตามความจำำ�เป็็นและ
เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการประชุุมทั้้�งหมด 16 ครั้้�ง

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
วััตถุป
ุ ระสงค์์
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่ใ� นการพิิจารณา
คััดเลืือกและเสนอชื่่อ
� บุุคคลเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจน
พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้แก่่กรรมการ กรรมการชุุดย่่อย
และผู้้�บริิหารระดัับสููง
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติข
ิ องคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 คน มีีรายชื่่อ
�
ดัังต่่อไปนี้้�
1. นายศิิริ	จิ
ิ
ริ ะพงษ์์พัน
ั ธ์์
ประธานกรรมการสรรหาและ
		กำำ�หนดค่่าตอบแทน
2. นายพรเทพ	พรประภา
กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
		ค่่าตอบแทน
3. นายชััชวิน
ิ
เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์ กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
		ค่่าตอบแทน
ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนมีีวาระ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
1. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหาบุุคคล
เพื่่อ
� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับ
ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป
2. กำำ� หนดนโยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์์อื่น
่� รวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์
อื่่น
� ที่่�ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วย
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป
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3. คัั ด เลืือกและเสนอชื่่� อ บุุคคลที่่� มีีคุุ ณสมบัั ติิ เ หมาะสม เพื่่� อ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
1) กรรมการ
2) กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ
3) ผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป
4. ดููแลให้้คณะกรรมการธนาคารมีีขนาดและองค์์ ป ระกอบที่่�
เหมาะสมกัับองค์์กรและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงมีีการปรัับ
เปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้ �
ความสามารถและประสบการณ์์ในด้้านต่่าง ๆ
5. ดููแลให้้กรรมการและผู้้� บ ริิห ารระดัั บ สููง ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ผู้้� ช่่ ว ย
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไปของธนาคาร ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
กัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�มีี
6. กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป เพื่่�อพิิจารณา
กำำ�หนดผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ
และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�ม
มููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว ประกอบการพิิจารณา
ประเมิินผลด้้วย
7. เปิิดเผยรายงานการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของธนาคาร
การประชุุมของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน กำำ� หนดให้้มีีการ
ประชุุมร่่วมกัั นเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่ าง ๆ ตามที่่� ได้้รัับมอบหมาย
อย่่างน้้อย ปีีละ 2 ครั้้�ง และอาจจััดการประชุุมเพิ่่ม
� เติิมตามความจำำ�เป็็น
และเหมาะสม ทั้้� งนี้้� ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีการประชุุมทั้้�งหมด 9 ครั้้�ง

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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(ง) คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
วััตถุป
ุ ระสงค์์
เพื่่อ
� ปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่กำ
� �กั
ำ บ
ั ดููแลในเรื่่อ
� งการบริิหารความเสี่่ย
� งของธนาคาร
และกลุ่่� ม ธุุรกิิ จ ทางการเงิิน ให้้เป็็ น ไปอย่่ า งมีีระบบและต่่ อ เนื่่� อ ง
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และเป็็นไปตามแผนกลยุุทธ์์และนโยบาย
บริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 คน และกรรมการที่่� เป็็น
ผู้้�บริิหารจำำ�นวน 2 คน ดัังมีีรายชื่่อ
� ต่่อไปนี้้�
1.
2.
3.
4.

นายอรุุณ	จิิรชวาลา
นายโชคชััย	นิิลเจีียรสกุุล
นายอมร	จัันทรสมบููรณ์์
นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์

ประธานกรรมการกำำ�กับ
ั ความเสี่่ย
� ง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
1. กำำ� หนดนโยบายเพื่่� อ เสนอต่่ อ คณะกรรมการธนาคาร เพื่่� อ
พิิจารณาในเรื่่�องของการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้� งของธนาคาร
และกลุ่่� ม ธุุรกิิ จ ทางการเงิิน โดยองค์์ ป ระกอบของนโยบาย
ครอบคลุุมถึึง
- ประเภทความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
- การบริิหารความเสี่่ย
� งในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกัันภายใน
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
- กระบวนการและวิิธีีการในการประเมิินและการวััดความเสี่่ย
� ง
- การควบคุุมและการจััดการความเสี่่�ยง เช่่น การกำำ�หนด
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ เป็็นต้้น
- การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCM) และการจััดทำำ�
แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (BCP)

2. ดููแลให้้ผู้้� บริิหารระดัั บสููงปฏิิ บััติิตามนโยบายและกลยุุทธ์์การ
บริิหารความเสี่่ย
� ง และบริิหารกิิจการของกลุ่่ม
� ธุุรกิิจทางการเงิิน
ให้้มีีปริิมาณความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
3. พิิจารณากลยุุทธ์์ในการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องให้้
รองรัับความเสี่่�ยงต่่ าง ๆ ของกลุ่่�มธุุรกิิ จทางการเงิิน และมีี
ความสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามที่่�ได้้รัับ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
4. ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบาย
และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละครั้้�งหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่� ยนแปลงที่่� มีี
นััยสำำ�คััญ
5. ควบคุุม ติิ ดตาม ตรวจสอบ และดููแลให้้บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิ จ
ทางการเงิินดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและความ
มีีประสิิ ทธิิผลของนโยบายที่่� กำำ�หนดอย่่า งน้้อยปีีละครั้้�ง และ
รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
6. รายงานต่่ อ คณะกรรมการธนาคารถึึงฐานะความเสี่่� ย ง
ประสิิ ท ธิิภ าพการบริิห ารความเสี่่� ย ง และสถานะการปฏิิ บัั ติิ
ตามวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง ตลอดจนปััจจััย
และปััญหาที่่� มีีนััยสำำ�คััญ และสิ่่� งที่่� ต้้ องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่ย
� งของ
กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
7. มีีส่่วนร่่วมในการประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการ
ปฏิิบััติิงานของผู้้�รับ
ั ผิิดชอบบริิหารความเสี่่�ยง
การประชุุมของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย
� งกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันเพื่่อ
�
พิิจารณาเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ตามที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง
และอาจจััดการประชุม
ุ เพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ทั้้�งนี้้�
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงมีีการประชุุมของ
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง 12 ครั้้�ง โดยมีีการประชุุมร่่วมกัับ
คณะกรรมการตรวจสอบอีีก 1 ครั้้�งในระหว่่างปีี
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(จ) คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้้ตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการขึ้้�น
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 26 ธัันวาคม 2562 เพื่่อ
� ทำำ�หน้้าที่่ส
� นัับสนุุนการปฏิิบัติ
ั งิ าน
ของคณะกรรมการธนาคารในด้้านการกำำ�กัับดููแล ณ วััน ที่่� 31
ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิ จการประกอบด้้วย
กรรมการอิิส ระ 1 คน กรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ผู้้� บ ริิห าร 1 คน และ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน ดัังมีีรายชื่่อ
� ต่่อไปนี้้�

รวมถึึง การผนวกประเด็็นด้้านสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อมและธรรมาภิิบาล
เข้้าไปในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของธนาคาร
6. ดููแลให้้หลัักการด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและด้้านความยั่่�งยืืน
มีีผลในทางปฏิิบััติิ และดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ด้้าน
ความยั่่�งยืืน
7. ทบทวนและรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
และด้้านความยั่่�งยืืนต่่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้้�งให้้ความเห็็น
และข้้อเสนอแนะเพื่่อ
� แก้้ไขปรัับปรุุงตามความเหมาะสม

14. นายคณิิต	สีีห์์
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
15. นายกึึกก้้อง	รัักเผ่่าพัันธ์์
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
16. Mr. Ian Guy Gillard
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
17. นายกอบศัักดิ์์�	ภููตระกููล
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
18. นายธวััช
ตรีีวรรณกุุล
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
(*ผู้้�บริิหาร หมายถึึง ผู้้�บริิหารสููงสุุด ผู้้�บริิหาร 4 รายแรกนัับจาก
ผู้้�บริิหารสููงสุุดลงมา รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�บริิหาร
รายที่่� 4)

1. นายปิิติิ 	สิิทธิิอำ�ำ นวย ประธานกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
2. นายโชคชััย 	นิิลเจีียรสกุุล กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3. นายทวีีลาภ ฤทธาภิิรมย์์ กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การประชุุมของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการกำำ�หนดให้้มีีการประชุม
ุ เพื่่อ
� พิิจารณา
เรื่่อ
� งต่่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และอาจจััดการประชุุมเพิ่่ม
� เติิมตาม
ความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการมีีการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง

7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร
และผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนเป็็ น ผู้้� พิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารตามนโยบาย หลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�กำำ�หนด เพื่่อ
� ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยได้้คำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ
ได้้แก่่ ค่่าตอบแทนกรรมการของธุุรกิิจสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�ภายใน
ประเทศ และบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่มีี
� ขนาดใกล้้เคีียงกัับธนาคาร หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่ย
� ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร
ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ รวมถึึง
ปััจจััยอื่่น
� ที่่� อาจมีีผลกระทบต่่ อธุุรกิิ จธนาคารหรืือภาวะเศรษฐกิิ จ
โดยรวม

ทั้้� งนี้้� คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิ จการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ ง
คราวละ 3 ปีี
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
1. กำำ�หนดหลัักการด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� และด้้านความยั่่�งยืืน
ที่่�มีีประสิิทธิิผลและเหมาะสมกัับธนาคาร
2. กำำ�หนดและทบทวนแนวทางปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีี
่� ของการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
รวมถึึงจััด ทำำ� และทบทวนจรรยาบรรณในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
จรรยาบรรณของพนัักงาน และจรรยาบรรณของคู่่�ค้้า
3. พิิจ ารณาและเสนอแนะข้้อพึึงปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี (Best Practice)
สำำ�หรัับคณะกรรมการธนาคาร และเสนอข้้อบัังคัับคณะกรรมการ
(Board of Directors Charter) สำำ�หรัับคณะกรรมการที่่ธ
� นาคาร
แต่่งตั้้�งทุุกชุุด
4. พิิจารณาแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร และบริิบททางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และธรรมาภิิบาล
5. ให้้ความคิิดเห็็นต่่อคณะกรรมการธนาคาร หรืือคณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการ
ความเสี่่ย
� ง และผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคมและธรรมาภิิบาล
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7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่อ
� และตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�บริิหาร* ของธนาคาร มีีดัังนี้้�
1. นายเดชา	ตุุลานัันท์์
ประธานกรรมการบริิหาร
2. นายชาติิศิริิ ิ
โสภณพนิิช	กรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
3. นายสุุวรรณ
แทนสถิิตย์์
กรรมการรองผู้้จั� ด
ั การใหญ่่
4. นายชาญศัักดิ์์� เฟื่่�องฟูู	
กรรมการรองผู้้จั� ด
ั การใหญ่่
5. นายจรััมพร
โชติิกเสถีียร
กรรมการบริิหาร
6. นายบุุญส่่ง	บุุณยะสาระนัันท์์ กรรมการรองผู้้จั� ด
ั การใหญ่่
7. Mr. Chong
Toh
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
8. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
9. นางสาวรััชดา	ธีีรธราธร
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
10. นายศิิริเิ ดช
เอื้้�องอุุดมสิิน รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
11. นางรััชนีี
นพเมืือง
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
12. นายไชยฤทธิ์์�
อนุุชิิตวรวงศ์์ รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่
13. นางสาวนิิรมาณ ไหลสาธิิต
รองผู้้�จัด
ั การใหญ่่

7.4.3 จำำ�นวนค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิหาร
และผู้้�บริิหาร
ธนาคารได้้จ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2564 ดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนกรรมการในรููปค่่าตอบแทนรายเดืือนและเงิินบำำ�เหน็็จ
ในปีี 2564 รวม 22 ราย เป็็นเงิิน 134.148 ล้้านบาท เทีียบกัับ
ปีี 2563 รวม 19 ราย เป็็นเงิิน 128.22 ล้้านบาท
2. ค่่าตอบแทนรวม (ประกอบด้้วยเงิินเดืือน โบนััส และเงิินสมทบ
เข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ) ของผู้้�บริิหารระดัับสููง 4 ระดัับแรก
ตั้้�งแต่่รองผู้้จั� ด
ั การใหญ่่ขึ้้น
� ไป ในปีี 2564 รวม 19 ราย เป็็นเงิิน
131

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

830.17 ล้้านบาท เทีียบกัับปีี 2563 รวม 18 ราย เป็็นเงิิน
896.17 ล้้านบาท
3. ค่่าตอบแทน (ประกอบด้้วยเงิินเดืือน โบนััส และเงิินสมทบเข้้า
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ) ของกรรมการที่่เ� ป็็นลููกจ้้างและ ผู้้บ
� ริิหาร
ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป ในปีี 2564 รวม 69 ราย
เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 1,434.92 ล้้านบาท

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ธนาคารตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของพนัั ก งานธนาคารซึ่่�ง เป็็ น
ทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณค่่า ดููแล และส่่งเสริิมชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�
ของพนัักงาน บนพื้้�นฐานของความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือที่่�ดีี
ระหว่่างกััน เพื่่อ
� ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าและการเจริิญเติิบโตที่่�ยั่่ง� ยืืน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการแก่่พนัักงาน
ธนาคารตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญกั
ั บ
ั พนัักงานที่่เ� ป็็นทรััพยากร
ที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน
และมั่่�นคง จึึงมุ่่ง� สร้้าง Employee Experience (ประสบการณ์์
ที่่�ดีีของพนัักงาน) ในหลายด้้านรวมถึึงการบริิหารค่่าตอบแทน
และสวััส ดิิ ก าร ให้้ความสำำ�คัั ญกัั บ การดููแลพนัั ก งานอย่่ า ง
เป็็นธรรมและทั่่� ว ถึึงทั้้� งในเรื่่�อ งค่่ าตอบแทนและสวััส ดิิ ก ารที่่�
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การดููแลชีีวิิตความเป็็นอยู่่� สภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานที่่�ดีี ชีีวอนามััยและความปลอดภััย เพื่่�อให้้พนัักงาน
ทำำ�งานอย่่างมีีความสุุขและมีีประสิิทธิิภาพ ผููกพััน และเติิบโต
ไปด้้วยกัันกัับธนาคาร
ธนาคารได้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานตามหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบและผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของพนัักงาน รวมทั้้�งพิิจารณา
จ่่า ยโบนัั ส ให้้แก่่ พนัั ก งานตามผลประกอบการของธนาคาร
ผลประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิงานและสภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม จััดให้้มีี
สวััสดิิการในด้้านต่่าง ๆ เช่่น รัักษาพยาบาล สถานที่่อ
� อกกำำ�ลังั กาย
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

เพื่่อ
� ส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี เป็็นต้้น นอกจากนี้้� เพื่่อ
� ให้้พนัักงานมีี
สถานะความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี
� ธนาคารยัังจััดให้้มีีสวััสดิิการสิินเชื่่อ
� เงิินกู้้�
อััตราดอกเบี้้�ยอััตราต่ำำ� รวมทั้้�งจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เพื่่อ
� ให้้พนัักงานมีีเงิินไว้้ใช้้ในยามเกษีียณอายุุจากธนาคาร
นอกจากนี้้� ธนาคารยัั ง มีีมาตรการช่่ ว ยเหลืือและบรรเทา
ความเดืือดร้้อนของพนัักงานในช่่วงวิิกฤตต่่าง ๆ เช่่น กรณีี
เหตุุสาธารณภัั ย ไฟไหม้้โรงงานพลาสติิ ก หมิิ ง ตี้้� อ. บางพลีี
จ. สมุุทรปราการ ในช่่วงเดืือนกรกฎาคม 2564 ที่่� ผ่่านมา
ธนาคารได้้ให้้เงิินช่่วยเหลืือให้้กัั บพนัักงานที่่� ได้้รัับผลกระทบ
รวมทั้้� งจััดสวััสดิิ การสิิ นเชื่่�อเงิินกู้้�ซ่่อมแซมที่่� อยู่่�อาศััยให้้กัั บ
พนัักงานหรืือบุุคคลในครอบครััวพนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
โดยไม่่คิิดดอกเบี้้�ยอีีกด้้วย และจากเหตุุการณ์์ พายุุโซนร้้อน
เตี้้�ยนหมู่่� ช่่วงเดืือนกัันยายน 2564 ทำำ�ให้้พนัักงานที่่�อาศััยอยู่่�
ในพื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือประสบอุุทกภััย
จากพายุุ ธนาคารจึึงได้้จััดสวััสดิิ การสิินเชื่่�อเงิินกู้้�โดยไม่่คิิด
ดอกเบี้้�ยให้้กัับพนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ เพื่่�อให้้พนัักงานนำำ�
ไปซ่่อมแซมที่่� อยู่่�อาศััยของตนเองหรืือที่่� ตนเองพัักอาศััยอยู่่�
กัับครอบครััว รวมทั้้�งเพื่่�อซ่่อมแซม/ซื้้�อทรััพย์์สิิน (เครื่่อ
� งใช้้
จำำ�เป็็น) ของตนเองและครอบครััว ซึ่่ง� ได้้รัับความเสีียหายจาก
อุุทกภััยอีีกด้้วย
2. การพััฒนาความรู้้แ
� ละศัักยภาพของพนัักงาน
ด้้วยความตระหนัั กถึึงการเปลี่่� ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในโลก
ธุุรกิิ จ และความมุ่่� ง มั่่� น ของธนาคารเพื่่� อ ก้้าวสู่่�ยุุค Digital
Banking ธนาคารจึึงเร่่ง ยกระดัั บ ศัั ก ยภาพของพนัั ก งาน
เพื่่� อ เพิ่่� ม คุุณค่่ า การให้้บริิก ารแก่่ ลูู กค้้าอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง แม้้
ในสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ทัั ก ษะด้้าน
เทคโนโลยีี ผ่่ านการพััฒนาช่่องทาง และรููปแบบการเรีียนรู้้ �
ที่่�หลากหลาย เพื่่�อ Upskill และ Reskill พนัักงาน ตลอด
จนจัั ด อบรมผ่่ า นช่่ อ งทางและสื่่� อ การเรีียนรู้้ � ที่่� เ ข้้าถึึงกลุ่่� ม
พนัั ก งานได้้รวดเร็็ว เข้้าถึึงสะดวกในยุุค New Normal

อาทิิ การเรีียนรู้้ � ด้้ วยตนเองผ่่ า น online learning
platform การฝึึ ก อบรมสัั ม มนาในรููปแบบ virtual และ
project-based virtual workshop การวางแผนเส้้น
ทางอาชีีพ (Career Development) การสัั บ เปลี่่� ย น
หมุุนเวีียนงาน การมอบหมาย Project การพััฒนา Core skill
ในงานธนาคารแก่่กลุ่่ม
� พนัักงานที่่�ลัักษณะงานมีีความจำำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือกลุ่่�ม Business as Usual ควบคู่่�ไป
กัับการจััดอบรมแก่่กลุ่่�มลัักษณะงานที่่�มุ่่�งตอบโจทย์์ธุุรกิิจใหม่่
และกลยุุทธ์์ธุุรกิิ จของธนาคารในยุุคดิิ จิิทััล หรืือกลุ่่�ม New
Business Model ที่่�มุ่่ง� เน้้นการพััฒนาทัักษะสำำ�หรัับการสร้้าง
โครงการ ธุุรกิิจใหม่่ของธนาคารผ่่านการทำำ� Project ร่่วมกััน
เช่่น ในโครงการ “Data Influencer” และโครงการ “Tech
Adoption” ที่่�พนัักงานได้้ฝึึกทัักษะจากการปฏิิบััติิจริิง และนำำ�
ไปประยุุกต์์ใช้้ในงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ พััฒนากระบวนการทำำ�งาน
อย่่างเป็็นรููปธรรม เพิ่่�มคุุณค่่าแก่่งานธนาคารและบริิการต่่อ
ลููกค้้า รวมถึึงโครงการด้้านเทคโนโลยีีอื่่�น ที่่� มุ่่� ง ให้้พนัั ก งาน
คุ้้�นเคยกัับ Digital Solutions
นอกจากนี้้� ธนาคารคำำ�นึึงถึึงการสืืบทอดคุุณค่่า วััฒนธรรมที่่�
ดีีขององค์์กร และการพััฒนาตนเองอย่่างยั่่�งยืืนของพนัักงาน
มีีการอบรมหััวข้้อ Accountability, Collaboration และ
Project Management และการอบรมในหััวข้้อเกี่่ย
� วกัับการใช้้
ชีีวิิต เพิ่่ม
� well-being ของพนัักงาน ตลอดจนส่่งเสริิมสัังคม
แห่่งการเรีียนรู้้ � Life Long Learning เพื่่อ
� ให้้เกิิด Learning
Agility กัับพนัักงาน
ธนาคารยัังได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของบทบาทภาคสัังคม
ของธนาคารในการสร้้างความยั่่�งยืืนของอนาคตประเทศไทย
ด้้วยคุุณค่่ า “Creating Value for a Sustainable
Future” และความมุ่่ง� หมายสู่่�การเป็็นธนาคารเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน
(Sustainable Bank) ซึ่่ง� ครอบคลุุมทั้้�งมิิติสั
ิ งั คม เศรษฐกิิจ และ
สิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
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ต่่อสัังคม สร้้างโอกาส ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ธุุรกิิจที่่�นำำ�ไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ� มีีการจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและธรรมาภิิบาล (ESG) อัันเป็็นการสร้้างคุุณค่่าแก่่ธุุรกิิจของลููกค้้าจากมิิติิ
การให้้บริิการสิินเชื่่อ
� ทั้้�งนี้้�ธนาคารให้้ความสำำ�คัญกั
ั บ
ั การพััฒนาและให้้การอบรมพนัักงานในหลัักสููตร
อาทิิ การปรัับปรุุงกระบวนการสิินเชื่่อ
� ให้้มีีการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้าน ESG การให้้สิินเชื่่อ
� อย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบหรืือ Responsible Lending
3. ความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทำำ�งาน
ธนาคารจััดให้้มีีการรัักษาความปลอดภััยที่่�ดีีในส่่วนของอาคารสถานที่่�โดยมีีระบบและอุุปกรณ์์ที่่�มีี
มาตรฐาน จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัก
ั ษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม และจััดสถานที่่�ทำำ�งานให้้เหมาะสมและ
เอื้้�ออำำ�นวยให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการทำำ�งานโดยคำำ�นึึงถึึงสวััสดิิภาพและสุุขอนามััย
ของพนัักงาน มีีข้้อมููลการลาหยุุดที่่เ� กี่่ย
� วเนื่่อ
� งกัับการเกิิดอุุบััติเิ หตุุหรืือเจ็็บป่่วย เนื่่อ
� งจากการทำำ�งาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 30,630 คน แยกตามสายงาน
หลัักดัังนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
1.

เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารระดัับสููง

18

2.

สายงานธุุรกิิจ

3.

สายงานสนัับสนุุน

7,365

4.

บริิษััทย่่อย

9,388

13,859

รวม

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

30,630

7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ
7.6.1 รายชื่่อ
� ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายการบััญชีีและการเงิิน เลขานุุการบริิษััท หััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
ผู้้�รับ
ั ผิิดชอบสููงสุุดในสายการบััญชีีและการเงิิน : นางอรนุุช นำำ�พูู ลสุุขสัันติ์์�
		 ผู้้ช่
� ว่ ยผู้้จั� ด
ั การใหญ่่ ผู้้จั� ด
ั การสายการบััญชีีและการเงิิน
เลขานุุการบริิษััท
: นายอภิิชาต รมยะรููป /1
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
: นายนิิพนธ์์ เอื้้�องสีีทอง
		 SVP ผู้้�จัด
ั การสายตรวจสอบและควบคุุม
หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
: นายพรเทพ กิิจสนาโยธิิน
		 ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัด
ั การใหญ่่ ผู้้�รับ
ั ผิิดชอบกำำ�กัับดููแล
หมายเหตุุ : /1 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

7.6.2 รายชื่่อ
� หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และข้้อมููลเพื่่�อการติิดต่่อ
ธนาคารจััดตั้้� งหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่
ข้้อมููลทางการเงิินของธนาคาร ซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ และบริิษััท
จััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ ตามแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สอดคล้้องกัับ
หลัักการเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคารและข้้อกำำ�หนดของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ
� ให้้มั่่�นใจว่่าการเปิิดเผย
ข้้อมููลเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา ผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์แ
์ ห่่งประเทศไทย
เว็็บไซต์์ของธนาคาร www.bangkokbank.com รวมถึึงการจััดกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น การประชุุม
กัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์แ
์ ละนัักลงทุุน เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 หน่่วยงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์จึึงดำำ�เนิินกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในรููปแบบวิิถีีชีีวิต
ิ ใหม่่ (New Normal) โดย
จััดการประชุุมแบบเสมืือนจริิงและการประชุม
ุ ผ่่านทางโทรศััพท์์ กัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน และ
บริิษััทจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ
� ถืือ โดยกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่ กรรมการรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของธนาคารได้้ให้้ความสำำ�คััญในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ กัับหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ปััจจุุบัันธนาคารมอบหมายให้้ นางสุุมััธยา ผลวััฒนะ Vice President และผู้้�จัด
ั การนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
เป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
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สำำ�หรัับปีี 2564 กิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ดัังนี้้�
รููปแบบการเข้้าพบ

จำำ�นวนครั้้�ง

จำำ�นวนบริิษััท

จำำ�นวนราย

101

94

108

24

24

53

6

215

323

11

174

227

การประชุุมทางโทรศััพท์์ (Conference Call)
การประชุุมผ่่านระบบออนไลน์์ (Video Conference)
การประชุุมกัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์และนัักลงทุุนกลุ่่�มย่่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)
การเข้้าร่่วมงานประชุุมนัักลงทุุนเสมืือนจริิง
(Virtual Conference)

ข้้อมููลการติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ : ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ : 0-2626-4982
โทรสาร : 0-2231-4890
อีีเมล : ir@bangkokbank.com
เว็็บไซต์์ : www.bangkokbank.com

2. ค่่าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบบััญชีี
ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทนในการว่่าจ้้าง บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด
เพื่่�อให้้บริิการที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการสอบบััญชีีที่่�ต้้ องดำำ�เนิินการโดยผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของธนาคาร
เท่่านั้้�น จำำ�นวน 6,230,000 บาท และที่่�จะต้้องจ่่ายในอนาคตเมื่่�อการให้้บริิการตามที่่�ตกลงกัันได้้
ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 850,000 บาท
นอกจากนี้้� ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะและการให้้
บริิการด้้านกฎหมายและภาษีี ที่่�จ่า่ ยให้้แก่่บริิษััทในเครืือของ ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ในต่่างประเทศ
จำำ�นวน 280,316 บาท และที่่�จะต้้องจ่่ายในอนาคตเมื่่�อการให้้บริิการตามที่่�ตกลงกัันได้้ดำำ�เนิินการ
แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 1,883,817 บาท
3. ค่่าบริิการอื่่น
�
ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่น
� ซึ่่ง� ได้้แก่่ การบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านเทคโนโลยีี
ที่่�จ่า่ ยให้้แก่่บริิษััทในเครืือของ ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ จำำ�นวน 11,985,662 บาท และที่่�จะต้้องจ่่ายใน
อนาคตเมื่่�อการให้้บริิการตามที่่�ตกลงกัันได้้ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 23,840,323 บาท

7.6.3 ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของธนาคาร และในปีี 2564
ธนาคารและบริิษััทในเครืือ ได้้ใช้้บริิการสอบบััญชีีและบริิการอื่่น
� จากบริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ
สอบบััญชีี จำำ�กััด และบริิษััทในเครืือของ ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ในต่่างประเทศ และมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
ธนาคารและบริิษััทในเครืือมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีที่่�จ่า่ ยให้้แก่่บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช
โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด จำำ�นวน 22,546,500 บาท
ธนาคารมีีค่่าใช้้จ่่ายค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีของสาขาและบริิษััทในเครืือในต่่างประเทศที่่�จ่า่ ย
ให้้แก่่บริิษััทในเครืือของ ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ในต่่างประเทศ จำำ�นวน 17,368,479 บาท
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8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

เอกสารแนบ

8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบ
ปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายการด�ำเนินงานของธนาคารโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ทัง้ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้ม
ในอนาคต และสภาวะการแข่งขันในตลาด พร้อมทั้งอนุมัติกลยุทธ์
และแผนงานธุรกิจประจ�ำปีน�ำเสนอโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของธนาคาร และติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์
ของธนาคารไปปฏิบต
ั ิโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด�ำเนินงาน
เทียบกับแผนงานอย่างสม่�ำเสมอ คณะกรรมการธนาคารได้ดแ
ู ลให้
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดใหม
้ ีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบตรวจสอบและควบคุม ดูแลให้ธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารใหค
้ วามส�ำคัญกับการพัฒนาดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2564 มีกรรมการที่ ต้อง
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ นายเดชา ตุลานนท์
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจา้ มงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร
โดยนายโกวิทย์ โปษยานนท์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระได้แสดงเจตจ�ำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อต่อวาระ
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เอกสารแนบ

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิและผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านมา
ของ กรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระทั้้�ง 5 คน และเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณา
นำำ�เสนอชื่่อ
� ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 เลืือกตั้้�งกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่ออีีกวาระหนึ่่�ง
นอกจากนั้้� น คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนได้้สรรหาบุุคคลเพื่่�อ เสนอแต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการอิิสระเพิ่่�ม โดยพิิจารณาจากกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร ความรู้้แ
� ละทัักษะในสาขา
วิิชาชีีพที่่�ธนาคารต้้องการ โดยใช้้ Board Skill Matrix และคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด และ
เสนอนายชััชวิน
ิ เจริิญรัช
ั ตภาคย์์ นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ และนางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล ซึ่่ง� เป็็นผู้้�
ที่่�มีีคุุณสมบััติเิ หมาะสมทั้้�งในด้้านความรู้้ � ความสามารถ ทัักษะและประสบการณ์์ ให้้คณะกรรมการธนาคาร
พิิจารณานำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้� ถืื อหุ้้�น สามัั ญ ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อ เลืือกตั้้� ง เป็็ น กรรมการอิิส ระ โดย
นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์และนางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล มีีคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการอิิสระครบถ้้วน
ตามนิิยามกรรมการอิิสระที่่�ธนาคารกำำ�หนด ส่่วนนายชััชวิน
ิ เจริิญรัช
ั ตภาคย์์ เป็็นกรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
ลงนามของบริิษััทที่่มีี
� วงเงิินสิินเชื่่อ
� กัับธนาคารจำำ�นวนมากกว่่า 20 ล้้านบาท ทำำ�ให้้คุุณสมบััติไิ ม่่สอดคล้้อง
กัับนิิยามกรรมการอิิสระของธนาคารในเรื่่อ
� งการห้้ามมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจมููลค่่าเกิินกว่่า 20 ล้้าน
บาท อย่่างไรก็็ตาม ข้้อห้้ามการมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจมููลค่่าเกิินกว่่า 20 ล้้านบาทดัังกล่่าว ได้้รัับการ
ผ่่อนผัันตามข้้อกำำ�หนดของประกาศคณะกรรมการตลาดทุุนที่่� 39/2559 เรื่่อ
� ง การขออนุุญาตและการ
อนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ โดยคณะกรรมการธนาคารได้้พิิจารณาตามหลัักในมาตรา 89/7 แห่่ง
พระราชบััญญัติ
ั ห
ิ ลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่ม
� เติิม แล้้วมีีความเห็็นว่่า ความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจดัังกล่่าวไม่่กระทบต่่อการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระของนายชััชวิน
ิ
เจริิญรัชั ตภาคย์์ และธนาคารได้้เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ เหตุุผลและความ
จำำ�เป็็นที่่แ
� ต่่งตั้้�งนายชััชวิน
ิ เจริิญรัชั ตภาคย์์ เป็็นกรรมการอิิสระ และความเห็็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 ในวาระเสนอแต่่งตั้้�งนายชััชวิน
ิ เจริิญรัชั ตภาคย์์ เป็็น
กรรมการอิิสระแล้้ว และที่่ป
� ระชุุมผู้้ถืื
� อหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 ได้้มีีมติิเลืือกตั้้�งนายชััชวิน
ิ เจริิญรัชั ตภาคย์์
เป็็นกรรมการอิิสระ จึึงถืือได้้ว่่า ข้้อห้้ามการมีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับธนาคารเกิินกว่่ามููลค่่า
ที่่�กำำ�หนดได้้รัับการผ่่อนผัันแล้้ว
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
ธนาคารจััดให้้มีีการแนะนำำ�กรรมการใหม่่ให้้รู้้จั� ก
ั กัับกรรมการร่่วมคณะ และจััดปฐมนิิเทศเพื่่อ
� ให้้ทราบถึึง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร วิิสัย
ั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ข้้อบัังคัับของธนาคาร หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของกรรมการธนาคารตามข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดของทางการ เพื่่อ
� ให้้กรรมการ
เข้้าใหม่่มีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของธนาคาร และบทบาทหน้้าที่่�ของการเป็็นกรรมการ
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การพััฒนากรรมการ
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาความรู้้ใ� ห้้แก่่กรรมการอย่่างสม่ำำ�เสมอ
และต่่อเนื่่�อง โดยธนาคารสนัับสนุุนกรรมการให้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ นอกจากนี้้� ธนาคารได้้สนัับสนุุนการพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับต่่าง ๆ
อย่่างสม่ำำ�เสมอ เช่่น การจััดสััมมนา และกิิจกรรมบรรยายโดยวิิทยากรผู้้ท
� รงคุุณวุุฒิิจากภายนอก เป็็นต้้น
กรรมการที่่�ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Certification Program จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัท
ั ไทย ได้้แก่่ นายปิิติิ สิิทธิิอำ�ำ นวย นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� นายอมร จัันทรสมบููรณ์์ นางเกศิินีี
วิิฑููรชาติิ นายอรุุณ จิิรชวาลา นายจรััมพร โชติิกเสถีียร นายโชคชััย นิิลเจีียรสกุุล นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช
นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์ นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์ นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์ และนายทวีีลาภ ฤทธาภิิรมย์์
สำำ�หรัับกรรมการที่่�ได้้รัับการอบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program ได้้แก่่ นายโกวิิทย์์
โปษยานนท์์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศัักดิ์์� เฟื่่�องฟูู
ธนาคารได้้สนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าร่่วมอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ
รวมทั้้�งหลัักสููตรหรืือกิิจกรรมสััมมนาที่่ส่
� ง่ เสริิมให้้กรรมการได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้แ
� ละพััฒนาตนเองในด้้านต่่าง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กรรมการได้้เข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรและการสััมมนา ดัังนี้้�
วัันที่่�

หััวข้้อ

กรรมการที่่�เข้้าร่่วม

ตุุลาคม 2563 - กัันยายน การป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่น
� ที่่� 63, วิิทยาลััยป้้องกััน
2564
ราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ

นายทวีีลาภ ฤทธาภิิรมย์์

1 - 2 เมษายน 2564

Director Leadership Certification Program
(DLCP) ปีี 2021

นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช

7, 14, 21 และ 28
พฤษภาคม 2564

Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่่น
� 40/2021, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย

นางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล

10 - 11 มิิถุุนายน 2564

IT Governance and Cyber Resilience
Program รุ่่น
� 17/2021, สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย

นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์
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Cyber Resilience Leadership 2021: Herd
Immunity, ธนาคารแห่่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

กรรมการที่่�เข้้าร่่วม
นายพรเทพ พรประภา
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์
นางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์
นายบุุญส่่ง บุุณยะสาระนัันท์์

การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้้มีีประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของตนเองเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ
� การทบทวนการ
ปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ใ� นรอบปีีที่ผ่
่� า่ นมา รวมถึึงปััญหาและอุุปสรรคที่่เ� กิิดขึ้้�น และนำำ�ผลการประเมิินที่่ไ� ด้้ มาปรัับปรุุง
และพััฒนาประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป

24 พฤศจิิกายน 2564

ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562,
บริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด

นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์

การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารใช้้ 2 วิิธีี ได้้แก่่
1. วิิธีีประเมิินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการธนาคารทั้้� งคณะ และกรรมการ
เป็็นรายบุุคคล
2. วิิธีีประเมิินแบบไขว้้ (Cross-Assessment)

29 พฤศจิิกายน 2564

บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการตรวจสอบในการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี, สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

นายอรุุณ จิิรชวาลา

โดยการประเมิินทั้้�ง 2 วิิธีี ใช้้แบบการประเมิินที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

14 ธัันวาคม 2564

IT and Cyber Security IT Risk Management นายปิิติิ สิิทธิิอำ�ำ นวย
นายเดชา ตุุลานัันท์์
นางเกศิินีี วิิฑููรย์์ชาติิ
นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์
นายอรุุณ จิิรชวาลา
นายโชคชััย นิิลเจีียรสกุุล
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์
นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์
นางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล
นายอมร จัันทรสมบููรณ์์
นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์
นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช
นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์
นายชาญศัักดิ์์� เฟื่่�องฟูู
นายจรััมพร โชติิกเสถีียร
นายบุุญส่่ง บุุณยสาระนัันท์์
นายทวีีลาภ ฤทธาภิิรมย์์
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หััวข้้อหลัักในแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบรายคณะ ประกอบด้้วย
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
หััวข้้อหลัักในแบบประเมิินตนเองของกรรมการแบบรายบุุคคล ประกอบด้้วย
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. การประชุุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการ
หััวข้้อหลัักในการประเมิินกรรมการร่่วมคณะแบบไขว้้ ประกอบด้้วย
1. ความสม่ำำ�เสมอในการเข้้าร่่วมประชุุม
2. การเตรีียมตััวเข้้าประชุุม
3. การแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุม
4. การให้้ความร่่วมมืือ
5. การเป็็นตััวแทนในการแสดงภาพลัักษณ์์ของธนาคารต่่อบุุคคลภายนอก
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เอกสารแนบ

กระบวนการในการประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคาร เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้จั� ด
ั ส่่ง
แบบประเมิินทั้้�ง 3 ชุด
ุ ดัังกล่่าวให้้แก่่กรรมการเพื่่อ
� ทำำ�การประเมิิน และรวบรวมแบบประเมิินจากกรรมการ
เพื่่�อนำำ�ส่่งให้้แก่่คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ประมวลและสรุุปผลการประเมิิน
เพื่่อ
� รายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารทราบ
คะแนนเฉลี่่�ยของผลประเมิินทั้้�ง 3 แบบแสดงผลในภาพรวมว่่า คณะกรรมการธนาคารพอใจในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองในรอบปีี 2564
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย
ในปีี 2564 คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุดได้้ประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ด้้วยวิิธีีการประเมิินตนเองแบบ
รายคณะ โดยใช้้แบบประเมิินที่่�จัด
ั ขึ้้�นตามกรอบหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
แต่่ละคณะ เพื่่อ
� ทบทวนประสิิทธิิภาพและความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติ
ั งิ านตามขอบเขตหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนำำ�ผลการประเมิินไปเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองต่่อไป
ในการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย เลขานุุการของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละ
คณะเป็็นผู้้�นำำ�เสนอแบบประเมิินตนเองให้้กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยจััดทำำ�การประเมิิน และเป็็น
ผู้้ร� วบรวมแบบประเมิิน ประมวลและสรุุปผลการประเมิินนำำ�เสนอต่่อที่่ป
� ระชุม
ุ คณะกรรมการชุด
ุ ย่่อยเพื่่อ
� ทราบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการชุุดย่่อยได้้รายงานผลการประเมิินดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
อนึ่่ง� สรุุปผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ข
� องคณะกรรมการชุด
ุ ย่่อยทุุกคณะในรอบปีี 2564 คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกคณะพอใจการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเอง
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
คณะกรรมการธนาคารมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่เป็็นประจำำ�ทุุกปีี และมีีการแจ้้งผลการประเมิินให้้ประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการ
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่ทราบ เพื่่อ
� เป็็นการสะท้้อนมุุมมองของคณะกรรมการธนาคารที่่�มีีต่่อการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของ
ประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
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ในปีี 2564 ได้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่
โดยใช้้แบบประเมิินที่่�จัด
ั ทำำ�ขึ้้�นตามแนวทางของแบบประเมิิน CEO ที่่�เผยแพร่่โดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยหััวข้้อหลัั กในการประเมิินการปฏิิ บััติิหน้้าที่่� ของประธานกรรมการบริิหารและ
กรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่ ได้้แก่่ ความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนด กลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์ การวางแผน
และผลปฏิิ บััติิทางการเงิิน ความสัั มพัันธ์์กัับคณะกรรมการ ทั้้� งนี้้� เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้� รวบรวม
แบบประเมิินให้้แก่่คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประมวลและสรุุปผลการประเมิิน โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�แจ้้งผลการประเมิินให้้ประธานกรรมการ
บริิหารและกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่ทราบ
การสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารและการบริิหารบุุคลากร
การพิิ จ ารณาคัั ด เลืือกผู้้� ที่่� จ ะดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง เจ้้าหน้้าที่่� บ ริิห ารตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ผู้้� ช่่ว ยผู้้� จััด การใหญ่่ ขึ้้� น ไป
คณะกรรมการบริิหารจะเป็็นผู้้พิ
� จิ ารณากลั่่�นกรองคุุณสมบััติเิ บื้้�องต้้น โดยพิิจารณาจากความรู้้ค
� วามสามารถ
ความชำำ�นาญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจธนาคาร ทัักษะการเป็็นผู้้�นำำ�และการบริิหารจััดการ ศัักยภาพและ
ความพร้้อมที่่�จะรัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย และเสนอให้้คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่ าตอบแทนพิิจารณากลั่่� นกรองคุุณสมบััติิ พร้้อมเสนอให้้คณะกรรมการธนาคารพิิจารณา
นำำ�เสนอขอความเห็็นชอบจากธนาคารแห่่งประเทศไทย ก่่อนนำำ�เสนอขออนุุมััติจิ ากคณะกรรมการธนาคาร
การสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญกัับการคััดเลืือกและพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อทดแทนในตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
โดยกระบวนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�เหมาะสม จะพิิจารณาจากความรู้้ค
� วามเชี่่ย
� วชาญ กระบวนการทาง
ความคิิด (Mindset) ความคิิดในเชิิงกลยุุทธ์์ ประสบการณ์์ ภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� ความรัับผิิดชอบ และ
การตััดสิินใจแก้้ปััญหา ซึ่่ง� มีีการพััฒนาและเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ผ่่านการพิิจารณา โดยการส่่ง
เข้้าอบรมหลัักสููตรด้้านการบริิหารจััดการและหลัักสููตรด้้านภาวะผู้้�นำำ� ทั้้�งภายในและภายนอกธนาคาร
รวมทั้้�งมอบหมายให้้ปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ที่
� ส
่� ร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้ � เพื่่อ
� เพิ่่ม
� วชาญในงานเฉพาะด้้าน
� ทัักษะความเชี่่ย
และทัักษะการประสานงานกัับหน่่วยงานอื่่น
� ในธนาคาร
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8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการธนาคาร ในปีี 2564 ดัังนี้้�
หน่่วย : จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม

รายชื่่อ
� กรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร
ประชุุมรวม 12 ครั้้�ง

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564

1.

นายปิิติิ

สิิทธิิอำ�ำ นวย

12/12

1/1

2.

นายเดชา

ตุุลานัันท์์

11/12

1/1

3.

นางเกศิินีี

วิิฑููรชาติิ

12/12

1/1

รายชื่่อ
� กรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร
ประชุุมรวม 12 ครั้้�ง

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564

18. นายชาญศัักดิ์์�

เฟื่่�องฟูู

12/12

1/1

19. นายจรััมพร

โชติิกเสถีียร

12/12

1/1

20. นายบุุญส่่ง

บุุณยะสาระนัันท์์

11/12

1/1

21. นายทวีีลาภ

ฤทธาภิิรมย์์

12/12

1/1

หมายเหตุุ :

/1
/2

3/3

1/1

จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์/2

12/12

1/1

จิิรชวาลา

12/12

1/1

3/3

0/1

พรประภา

12/12

0/1

นิิลเจีียรสกุุล

12/12

1/1

4.

นายโกวิิทย์์

โปษยานนท์์/1

5.

นายศิิริิ

6.

นายอรุุณ

7.

หม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม ยุุคล/1

8.

นายพรเทพ

9.

นายโชคชััย

/3

/4
/5

นายโกวิิทย์์ โปษยานนท์์ และหม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม ยุุคล ครบวาระจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564
นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัันธ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ และนางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่อ
� วัันที่่� 12 เมษายน 2564
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564

ค่่าตอบแทนกรรมการในปีี 2564 มีี 3 ลัักษณะ ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทน (ต่่อเดืือน)
หน่่วย: บาท

10. นายชััชวิน
ิ

เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์/3

9/9

-

11. นายบััณฑิิต

เอื้้�ออาภรณ์์/4

9/9

-

ประธานกรรมการ

450,000

12. นางสาวพรรณสิิรีี

อมาตยกุุล/4

9/9

-

กรรมการธนาคาร

250,000

13. นายอมร

จัันทรสมบููรณ์์

11/12

1/1

14. นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�

11/12

1/1

15. นายพิิเชฐ

ดุุรงคเวโรจน์์/5

12/12

1/1

16. นายชาติิศิริิ ิ

โสภณพนิิช

12/12

1/1

17. นายสุุวรรณ

แทนสถิิตย์์

12/12

1/1
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการชุุดย่่อย
กรรมการบริิหาร

50,000

กรรมการตรวจสอบ

50,000

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

50,000

กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

50,000

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

50,000
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ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�เป็็นกรรมการชุด
ุ ย่่อยหลายคณะ จะได้้รัับค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อยเพีียงคณะเดีียว
และกรรมการที่่�เป็็นพนัักงานของธนาคารจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อย

รายชื่่อ
� กรรมการ
12. นายบััณฑิิต

เงิินบำำ�เหน็็จรางวััล (ต่่อปีี)
หน่่วย: บาท

ประธานกรรมการ

5,500,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4,000,000

กรรมการธนาคาร

3,520,000

ผลประโยชน์์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปีี 2564 และ ปีี 2563
หน่่วย : บาท

รายชื่่อ
� กรรมการ

2564

2563

11,500,000

11,500,000

1.

นายปิิติิ

สิิทธิิอำ�ำ นวย

2.

นายเดชา

ตุุลานัันท์์

6,520,000

6,520,000

3.	พลเรืือเอกประเจตต์์

ศิิริเิ ดช/1

-

7,600,000

4.

นางเกศิินีี

วิิฑููรชาติิ/2

7,600,000

7,120,000

5.

นายโกวิิทย์์

โปษยานนท์์/3

2,374,000

7,120,000

6.

นายศิิริิ

จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์/4

6,970,000

3,260,000

7.

นายอรุุณ

จิิรชวาลา

7,120,000

7,120,000

8.

หม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม

ยุุคล/3

2,374,000

7,120,000

9.

นายพรเทพ

พรประภา

7,120,000

7,120,000

10. นายโชคชััย

นิิลเจีียรสกุุล

7,120,000

7,120,000

11. นายชััชวิน
ิ

เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์/5

5,340,000

-
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2564

2563

เอื้้�ออาภรณ์์/6

4,890,000

-

13. นางสาวพรรณสิิรีี

อมาตยกุุล/6

4,890,000

-

14. นายอมร

จัันทรสมบููรณ์์

7,120,000

7,120,000

15. นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�

7,120,000

7,120,000

16. นายพิิเชฐ

ดุุรงคเวโรจน์์/7

6,970,000

3,260,000

17. นายชาติิศิริิ ิ

โสภณพนิิช

6,520,000

6,520,000

18. นายสุุวรรณ

แทนสถิิตย์์

6,520,000

6,520,000

19. นายชาญศัักดิ์์�

เฟื่่�องฟูู

6,520,000

6,520,000

20. นายจรััมพร

โชติิกเสถีียร

6,520,000

6,520,000

21. นายบุุญส่่ง

บุุณยะสาระนัันท์์

6,520,000

6,520,000

22. นายทวีีลาภ

ฤทธาภิิรมย์์

6,520,000

6,520,000
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ :

	พลเรืือเอกประเจตน์์ ศิิริเิ ดช ลาออกจากการเป็็นกรรมการธนาคาร เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
นางเกศิินีี วิิฑููรชาติิ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
/3
นายโกวิิทย์์ โปษยานนท์์ และหม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม ยุุคล ครบวาระจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564
/4
นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
/5
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
/6
นายบััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ และนางสาวพรรณสิิรีี อมาตยกุุล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่อ
� วัันที่่� 12 เมษายน 2564
/7
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
/1
/2
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8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ธนาคารได้้มอบหมายผู้้�บริิหารของธนาคารเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานของธนาคารที่่�ดููแลการลงทุุนในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน ซึ่่ง� การเสนอชื่่อ
� บุุคคล
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น จะต้้องพิิจารณาและอนุุมััติิผ่่านคณะกรรมการ
บริิหารของธนาคาร ให้้เป็็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับทิิศทางกลยุุทธ์์ ตลอดจนนโยบายของ
บริิษัท
ั และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย
� วข้้อง หลัังจากผู้้บ
� ริิหารเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัท
ั ย่่อยและ
บริิษััทร่่วมแล้้วนั้้�น ธนาคารมีีการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมผ่่านรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานรายปีีและเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ธนาคารให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิและการมีีหลัักปฏิิบััติิเพื่่�อควบคุุมดููแล และจััดการในเรื่่อ
� งที่่�มีีผล
ประโยชน์์ขััดแย้้งตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ทางการกำำ�หนด
ธนาคารกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย โดยแจ้้งข้้อมููลการ
ถืือหุ้้�นของตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ และการเป็็นกรรมการในกิิจการต่่าง ๆ ของ
ตนเองและคู่่�สมรส รวมทั้้�งข้้อมููลอื่่น
� เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนได้้เสีียของตน ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการควบคุุมดููแลการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างธนาคารกัับบุุคคลที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
ธนาคารมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งการรายงานข้้อมููลการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวในแบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์กำ
์ ำ�หนด ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�
คณะกรรมการธนาคารต้้องพิิจารณาเรื่่อ
� งที่่�เกิิดหรืืออาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการระหว่่างกััน กรรมการที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจะไม่่เข้้าร่่วมการพิิจารณาอนุุมััติิ
รายการนั้้�น และไม่่มีีการกำำ�หนดเงื่่อ
� นไขใดที่่�มีีลัักษณะพิิเศษไปจากปกติิเพื่่อ
� กรรมการที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้อง
(2) การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การดููแลและป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่อ
� แสวงหาประโยชน์์
ให้้กัับตนเอง หรืือผู้้�อื่น
่� ในทางมิิชอบ และเผยแพร่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานรัับทราบและ
ถืือปฏิิบััติิ เช่่น การห้้ามใช้้ข้้อมููลมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจดทะเบีียนที่่�ตน
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ได้้ล่่วงรู้้ม
� าและยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ ก่่อนที่่�จะมีีการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น
เป็็นการทั่่�วไป การห้้ามกรรมการ ผู้้บ
� ริิหาร และผู้้ที่
� ่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�งบการเงิิน ทำำ�การซื้้�อหรืือขาย
หรืือเสนอซื้้�อเสนอขาย หรืือชัักชวนให้้บุุคคลอื่่น
� ซื้้�อหรืือขาย หรืือเสนอซื้้�อหรืือเสนอขายหลัักทรััพย์์
ของธนาคารในช่่วงเวลา 1 เดืือน ก่่อนการประกาศงบการเงิินรายไตรมาสจนถึึงครบ 3 วัันหลัังจาก
การประกาศงบการเงิินรายไตรมาสนั้้�น เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ระดัับรองผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไป รวมทั้้�งผู้้�จัด
ั การสาย
การบััญชีีและการเงิิน ต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยธนาคารและสััญญา
ซื้้�อ ขายล่่ ว งหน้้าที่่� มีีปัั จ จััย อ้้างอิิง หุ้้�น สามัั ญ ของธนาคาร ทั้้� ง ของตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่� ยัั ง ไม่่
บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตามแบบ
การรายงาน และภายในระยะเวลาที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด และแจ้้งให้้เลขานุุการบริิษััททราบภายใน
3 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่� มีีการเปลี่่� ยนแปลงการถืือหลัั กทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่ วงหน้้าดัั งกล่่ าว
โดยเลขานุุการบริิษััทจะรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่อ
� ทราบ
(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
ธนาคารมุ่่�งหมายเป็็นองค์์กรที่่�โปร่่งใสและปราศจากการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน และจะไม่่ยอมรัับการทุุจริิต
คอร์์รัป
ั ชัันในทุุกรููปแบบ โดยธนาคารได้้กำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน โดยห้้ามกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของธนาคารเสนอ เรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับสิินบน หรืือผลประโยชน์์อื่น
่�
ใดโดยเจตนาทุุจริิตเพื่่อ
� ประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่น
่�
ธนาคารส่่งเสริิมค่่านิิยมเกี่่�ยวกัับความซื่่อ
� สััตย์์สุุจริิตและการมีีความรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่� และ
สนัับสนุุนการเสริิมสร้้างให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของธนาคารมีีความเข้้าใจ ตระหนัักรู้้ � และให้้ความร่่วมมืือในการ
อัันใดที่่�จะเป็็นประโยชน์์ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
ธนาคารได้้กำำ�หนดแนวทางต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน (Anti-Corruption Program) ขึ้้�น นอกจากนี้้�
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการตามกระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
และกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจาก
การทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน รวมทั้้�งดำำ�เนิินการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทางการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได้้จััดให้้มีีแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีีที่่�เหมาะสมสอดคล้้อง
กัับสภาพการณ์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนาคารได้้เผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันในเว็็บไซต์์ของธนาคาร และช่่องทางการสื่่อ
� สาร
ภายใน รวมถึึงระบบอิินทราเน็็ตและให้้ความรู้้แ
� ก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
ของธนาคาร มีีบทลงโทษสำำ�หรัับ ผู้้�ที่่�ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
ธนาคารมีีช่่องทางที่่�ปลอดภััยและสามารถให้้พนัักงานเข้้าถึึงได้้อย่่างมั่่�นใจ เมื่่�อพนัักงานต้้องการแจ้้ง
ข้้อมููลหรืือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่่�ยงต่่อผู้้�แจ้้งในภายหลััง ทั้้�งนี้้� พนัักงานสามารถแจ้้งข้้อมููล
หรืือเบาะแสต่่อผู้้�บริิหารที่่�ตนสัังกััด หรืือผู้้�รับ
ั ผิิดชอบหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล (Head of Compliance)
ในการนี้้� ธนาคารจะเปิิดรัับข้้อมููลอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส เอาใจใส่่ ให้้ความเป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย มีีระยะ
เวลาการสอบสวนอย่่างเหมาะสม มีีมาตรการรัักษาความลัับ รวมถึึงให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนไม่่ให้้
ถููกกลั่่�นแกล้้งทั้้�งในระหว่่างการสอบสวนและภายหลัังการสอบสวน
สำำ�หรัับคู่่�ค้้าหรืือสาธารณชนทั่่�วไปสามารถแจ้้งข้้อมููลหรืือเบาะแสเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือ
อาจขััดต่่อมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันต่่อเลขานุุการบริิษััท หรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ในการนี้้�
ธนาคารจะเปิิดรัับข้้อมููลอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส เอาใจใส่่ ให้้ความเป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย มีีระยะเวลาการ
สอบสวนอย่่างเหมาะสม มีีมาตรการรัักษาความลัับ รวมถึึงให้้คุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนไม่่ให้้ถููกกลั่่�นแกล้้ง
ทั้้�งในระหว่่างการสอบสวนและภายหลัังการสอบสวน
ธนาคารเชื่่อ
� มั่่�นว่่านโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน คืือ กรอบและทิิศทางของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
แนวทางต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน (Anti-Corruption Program) สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นและความ
ทุ่่ม
� เทที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ของการเป็็นองค์์กรที่่โ� ปร่่งใสและปราศจากการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน รวมทั้้�งไม่่มีีส่ว่ นเกี่่ย
� วข้้อง
กัับการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน โดยธนาคารมุ่่ง� หมายและมุ่่ง� หวัังให้้ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องให้้ความร่่วมมืือสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการด้้วยดีี
ทั้้� ง นี้้� ธนาคารได้้รัับการรัับรองเป็็น สมาชิิก ของแนวร่่วมปฏิิ บััติิข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้าน
การทุุจริิตจากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ซึ่่�งแสดง
เจตนารมณ์์ของธนาคารในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่อ
� สััตย์์สุุ จริิตและไม่่ยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันใน
ทุุกรููปแบบ
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(4) การแจ้้งเบาะแส
ธนาคารจััดให้้มีีช่่องทางให้้ผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีียสามารถส่่งเรื่่อ
� งร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการธนาคารได้้โดยตรง
เพื่่อ
� ให้้ผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแสเกี่่ย
� วกัับการทำำ�ผิด
ิ กฎหมาย ความถููกต้้องของรายงานทางการ
เงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณและจริิยธรรม โดยผ่่านช่่องทางที่่�
ธนาคารกำำ�หนดไว้้ โดยธนาคารได้้กำำ�หนดระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิในการแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing) ซึ่่ง�
ครอบคลุุมถึึงกระบวนการและช่่องทางในการรัับและจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการ
ให้้ความคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�แจ้้งเบาะแสและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ได้้รัับความเป็็นธรรมหรืือไม่่ถููกกลั่่�น
แกล้้ง ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถดููรายละเอีียดได้้ในเว็็บไซต์์ของธนาคาร

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
8.2.1 จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมของกรรมการตรวจสอบรายบุุคคล
หน่่วย : จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุม
ุ รวม 16 ครั้้�ง

รายชื่่อ
� กรรมการ

16/16

1. นางเกศิินีี

วิิฑููรชาติิ

2. หม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม

ยุุคล

3. นายอรุุณ

จิิรชวาลา

16/16

4. นายศิิริิ

จิิรพงษ์์พัน
ั ธ์์

13/13

หมายเหตุุ:

/1

2/3

หม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม ยุุคล ครบวาระจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564

8.2.2 ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีรายละเอีียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
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8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย
8.3.1 จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล
สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ของกรรมการในปีี 2564 ดัังนี้้�
หน่่วย: จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแล
กำำ�กัับ
สรรหาและ
บริิหาร
กิิจการ
ความเสี่่ย
� ง
กำำ�หนด
ประชุม
ุ รวม
ประชุุมรวม 4
ประชุุมรวม
ค่่าตอบแทน
99 ครั้้�ง
ครั้้�ง
12 ครั้้�ง
ประชุุมรวม 9
ครั้้�ง

รายชื่่อ
� กรรมการ

1.

นายปิิติิ

สิิทธิิอำ�ำ นวย

4/4

2.

นายเดชา

ตุุลานัันท์์

3.

นายโกวิิทย์์

โปษยานนท์์/1

3/3

4.

นายศิิริิ

จิิระพงษ์์พัน
ั ธ์์/2

6/6

5.

นายอรุุณ

จิิรชวาลา

6.

หม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม

ยุุคล

3/3

7.

นายพรเทพ

พรประภา

9/9

8.

นายโชคชััย

นิิลเจีียรสกุุล

9.

นายชััชวิน
ิ

เจริิญรัชต์
ั ภ
์ าคย์์/3

92/99

12/12

/1

12/12
6/6

10. นายอมร

จัันทรสมบููรณ์์

93/99

11. นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�

87/99

12. นายพิิเชฐ

ดุุรงคเวโรจน์์

13. นายชาติิศิริิ ิ

โสภณพนิิช

98/99

14. นายสุุวรรณ

แทนสถิิตย์์

96/99

15. นายชาญศัักดิ์์�

เฟื่่�องฟูู

90/99

16. นายจรััมพร

โชติิกเสถีียร

92/99

17. นายทวีีลาภ

ฤทธาภิิรมย์์

88/99

/4
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4/4

11/12

หมายเหตุุ :

/1
/2

/3
/4

นายโกวิิทย์์ โปษยานนท์์ และหม่่อมเจ้้ามงคลเฉลิิม ยุุคล ครบวาระจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564
นายศิิริิ จิิระพงษ์์พัันธ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
นายชััชวิน
ิ เจริิญรัชต์
ั ์ภาคย์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564
นายพิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564

คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยทั้้� ง หมด ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย
� ง และคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างครบถ้้วน โดยใช้้ความรู้้ค
� วาม
สามารถด้้วยหลัักของความรอบคอบ รอบด้้าน เป็็นอิิสระ และตรงไปตรงมาต่่อการเสนอแนะข้้อคิิดเห็็น
ต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� ประโยชน์์สูู งสุุดของธนาคาร โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดในการได้้รัับข้้อมููล ทรััพยากร
และความร่่วมมืือจากธนาคาร

8.3.2 ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว
ที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
ผลการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ข
� องคณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยมีีรายละเอีียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

69/70
11/12

4/4
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9. การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน

� ง
9.1 การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่ย

การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให้้ความสำำ�คัั ญต่่ อ ระบบการควบคุุม
ภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของธนาคารมีีความโปร่่งใส
กรรมการ ผู้้� บ ริิห าร และพนัั ก งานของธนาคาร ปฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่�
ด้้วยความระมััดระวััง ซื่่�อสััตย์์สุุ จริิต และรัับผิิดชอบต่่อประโยชน์์
สููงสุุดของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมิิ น ความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายในของธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และนำำ�
เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายในได้้กำำ�หนดกรอบพิิจารณาในด้้านต่่ าง ๆ
ไว้้ 5 องค์์ประกอบ คืือ (1) การควบคุุมภายในองค์์กร (Control
Environment) (2) การประเมิินความเสี่่ย
� ง (Risk Assessment)
(3) การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่่� อ สารข้้อมููล และ (5) ระบบการติิ ด ตาม
(Monitoring Activities)
สำำ�หรัับการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ในปีี 2564 คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุม
ภายในของธนาคารมีีความเพีียงพอ เหมาะสม และมีีพััฒนาการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีบุุคลากรเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบ
ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน ได้้แก่่ การพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2564 ของสายตรวจสอบและควบคุุม เพื่่อ
� ให้้ครอบคลุุมงาน/หน่่วยงานที่่�มีี
ความสำำ�คััญและมีีระดัับความเสี่่ย
� งสููง มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการตรวจสอบให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่ง� ขึ้้�น มีีอััตรากำำ�ลัังและงบประมาณที่่�เพีียงพอ และได้้พิิจารณาผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของสายตรวจสอบและ
ควบคุุมตามแผนที่่�กำำ�หนดเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน รวมทั้้�งพิิจารณาประเมิินผลงานและให้้ความเห็็นชอบ
ค่่าตอบแทนของผู้้�จัด
ั การสายตรวจสอบและควบคุุม การเข้้าร่่วมประชุม
ุ พิิจารณาสรุุปผลการตรวจสอบ
ประจำำ�ปีรี ะหว่่างสายตรวจสอบและควบคุุมกัับผู้้บ
� ริิหารของสายงานเพื่่อ
� ร่่วมกัันพิิจารณากำำ�หนดแนวทาง
ปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายในให้้มีีความเพีียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจ
สอบได้้พิิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่่งประเทศไทย ผู้้ส
� อบบััญชีี และทางการท้้องถิ่่น
�
ของสาขาธนาคารในต่่างประเทศ เพื่่อ
� ประเมิินสถานะของระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งมีีการติิดตาม
ผลการปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อบกพร่่องของหน่่วยงาน/สาขาเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการธนาคารได้้กำำ�หนดหลัักนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของ
ธนาคารและระดัั บความเสี่่�ยงที่่� ยอมรัับได้้โดยให้้มีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ธนาคารได้้วางกรอบ
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงหลัักที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมทั้้�งยัังพิิจารณาครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้านอื่่น
� ๆ ผ่่านกระบวนการประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process ) เพื่่อ
� ให้้ธนาคารสามารถบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างเหมาะสม และมีีระดัับเงิิน
กองทุุนเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้นำำ�หลัักแนว
ป้้องกััน 3 ชั้้�น (Three Lines of Defense) มาใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อ
� ให้้การกำำ�กัับดููแลความ
เสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงส่่งเสริิมให้้มีีกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�
เหมาะสม โดยแนวป้้องกัันชั้้�นแรก หน่่วยงานที่่ก่
� อ
่ ให้้เกิิดความเสี่่ย
� งต้้องมีีความเข้้าใจถึึงความเสี่่ย
� งที่่เ� กิิด
ขึ้้�นและมีีหน้้าที่่�ในการจััดการความเสี่่ย
� งให้้อยู่่�ในขอบเขตที่่�กำำ�หนด และสอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงโดยรวม แนวป้้องกัันชั้้�นที่่�สอง หน่่วยงานภายในที่่�มีีหน้้าที่่�ในการวััด ติิดตาม และควบคุุม
ความเสี่่�ยง ต้้องมีีการประเมิินและรายงานความเสี่่�ยงต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ�เสมอ ตลอดจนปรัับปรุุงกลไก
การบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีความเหมาะสมกัับลัักษณะและความซัับซ้้อนของโครงสร้้างและการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมถึึงดููแลรัับผิิดชอบให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และกฎเกณฑ์์ทางการ
และ แนวป้้องกัันชั้้�นที่่�สาม หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของหน่่วย
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งานต่่าง ๆ ของธนาคาร ต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพื่่อ
� ให้้แน่่ใจว่่าระบบการควบคุุมภายในมีีความรััดกุุม เพีียง
พอและเหมาะสม รวมถึึงมีีการแก้้ไขข้้อบกพร่่องต่่าง ๆ ภายในระยะเวลาอัันสมควร
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้จััดทำำ�แผนล่่วงหน้้ารองรัับการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงและแก้้ไขปััญหา (Recovery
Plan) เพื่่อ
� เตรีียมความพร้้อมในการแก้้ไขปััญหาด้้านเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ไว้้ล่่วงหน้้าอย่่างเป็็นระบบในขณะที่่�ธนาคารมีีความเข้้มแข็็ง ซึ่่ง� เป็็นการบููรณาการกรอบการบริิหารความ
เสี่่ย
� งในแต่่ละด้้านของธนาคารให้้สอดคล้้องกัันมากขึ้้�น อัันจะช่่วยให้้ธนาคารสามารถรัับมืือกัับภาวะวิิกฤต
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันการณ์์
หน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิหารความเสี่่ย
� ง มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดและทบทวนแนวทางการบริิหารความเสี่่ย
� ง
โดยรวมของธนาคาร และร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความ
เสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ รวมถึึงดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
บริิหารความเสี่่ย
� งที่่�กำำ�หนดไว้้ และรายงานสถานะความเสี่่ย
� งต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงและคณะกรรมการของ
ธนาคารอย่่างสม่ำำ�เสมอ นอกจากนี้้� ยัังมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนงานของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย
� งในการ
กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของธนาคาร
กำำ�กัับดููแล มีีหน้้าที่่�ให้้ความเห็็นและความชััดเจนเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ของทางการ กำำ�กัับ
ดููแลและสอบทานการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงาน รวมถึึงการจััดทำำ�นโยบายต่่าง ๆ ของธนาคารให้้เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายงานผลการกำำ�กัับดููแลต่่อผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรืือคณะกรรมการธนาคาร
สายตรวจสอบและควบคุุม มีีหน้้าที่่�ประเมิินความเพีียงพอและความเหมาะสมของธรรมาภิิบาล การ
บริิหารความเสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในของธนาคาร โดยครอบคลุุมถึึงการตรวจสอบระบบงาน
ข้้อมููล และการปฏิิบัติ
ั งิ านของหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบของทางการและของธนาคาร รวม
ทั้้�งตรวจสอบและสอบสวนในกรณีีเกิิดการทุุจริิต หรืือมีีการร้้องเรีียน นอกจากนี้้� ยัังมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิิบััติิงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่่างกััน
9.2.1 สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ภาระผููกพััน และรายการระหว่่างกัันอื่่น
�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับธนาคาร ประกอบด้้วย
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ ซึ่่ง� หมายถึึง กรรมการและพนัักงานชั้้�นบริิหารตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่ว่ ย
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่ขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิหารสำำ�คััญ หรืือกิิจการที่่�ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องมีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ

ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายการสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และภาระผููกพัันกัับบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

เงิินให้้
สิินเชื่่อ
� * สิินทรััพย์์อื่น
่�

เงิินรัับฝาก

31 ธัันวาคม 2563

เงิินกู้้�ยืืมและ
หนี้้�สิินอื่่น
�
ภาระผููกพััน

เงิินให้้
สิินเชื่่อ
� * สิินทรััพย์์อื่น
่�

เงิินรัับฝาก

กรรมการ / ผู้้�บริิหาร

เงิินกู้้�ยืืมและ
หนี้้�สิินอื่่น
�
ภาระผููกพััน

บริิษััทร่่วม
บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

-

3

171

6

-

-

3

99

4

- นายขจรวุุฒิิ ตยานุุกรณ์์
นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

-

-

135

22

1

-

-

105

16

1 นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด

-

28

1

-

-

-

17

32

-

- นายโชค ณ ระนอง

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

48

3

-

-

-

48

-

- นายกึึกก้้อง รัักเผ่่าพัันธุ์์�
นางเยาวดีี นาคะตะ

PT Sahabat Finansial Keluarga**

-

-

219

-

7

-

-

-

-

-

รวมบริิษััทร่่วม

-

31

574

31

8

-

20

284

20

1

639

8

7,761

14

4

20

6

9,100

16

3

639

39

8,335

45

12

20

26

9,384

36

4

บุุคคลและกิิจการอื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
*	สุุทธิิหลัังหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
**	ถืือหุ้้�นโดยธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค
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หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564

ชื่่อ
� บริิษัท
ั
เงิินฝาก เงิินลงทุุน

เงิินให้้ สิินทรััพย์์
อื่่น
�
สิินเชื่่อ
� *

31 ธัันวาคม 2563

เงิินกู้้�ยืืม
และ
เงิิน
�
รัับฝาก หนี้้�สิินอื่่น

ภาระ
ผููกพััน

เงิินฝาก เงิินลงทุุน

เงิินให้้ สิินทรััพย์์
สิินเชื่่อ
� *
อื่่น
�

เงิินกู้้�ยืืม
และ
เงิิน
�
รัับฝาก หนี้้�สิินอื่่น

กรรมการ / ผู้้�บริิหาร
ภาระ
ผููกพััน

บริิษััทย่่อย
บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน)
จำำ�กััด

-

-

-

-

817

-

-

-

-

-

-

733

-

- นายบุุญส่่ง บุุณยะสาระนัันท์์
นางพรนิิจ ตุุลย์์วัฒ
ั นจิิต
นายไชยฤทธิ์์� อนุุชิิตวรวงศ์์
นายสอาด ธีีรโรจนวงศ์์
นางณััฐพร เหลืืองสุุวรรณ

บางกอกแบงค์์ เบอร์์ฮาด

2,220

-

-

11

134

134

1,891

909

-

-

7

139

-

- นางสาวรััชดา ธีีรธราธร
นายไชยฤทธิ์์� อนุุชิิตวรวงศ์์

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี
จำำ�กััด

-

-

-

-

17

328

-

-

-

-

-

4

328

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การ
กองทุุนรวมบััวหลวง จำำ�กััด

-

-

-

392

84

-

-

-

-

-

343

84

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง
จำำ�กััด (มหาชน)

-

-

-

2

741

1

-

-

-

-

2

161

1

ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน)
จำำ�กััด

4

-

-

-

59

2,916

659

4

-

-

-

141

2,018

- นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์
นางสาวปิิยะดา สุุจริิตกุุล
นางสาวรััชดา ธีีรธราธร
- นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์***
นางสาวสุุญาณีี ภููริิปัญญ
ั
วานิิช
นายไพศาล เลิิศโกวิิทย์์
155 Mr. Chong Toh
นางเยาวดีี นาคะตะ
2,549 นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช
Mr. Chong Toh
นายไชยฤทธิ์์� อนุุชิิตวรวงศ์์
Mr. Lin Cheng Leo, Kung
นางสาวรััชดา ธีีรธราธร
นางสาวนิิรมาน ไหลสาธิิต
นายสุุวััชชัย
ั ทรงวานิิช****

* สุุทธิิหลัังหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
*** นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์ และนายวีีระศัักดิ์์� สุุตััณฑวิิบููลย์์ เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
**** นายสุุวััชชัย
ั ทรงวานิิช ลาออกจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2564
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งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564

ชื่่อ
� บริิษัท
ั
เงิินฝาก เงิินลงทุุน

เงิินให้้ สิินทรััพย์์
อื่่น
�
สิินเชื่่อ
� *

31 ธัันวาคม 2563

เงิินกู้้�ยืืม
และ
เงิิน
�
รัับฝาก หนี้้�สิินอื่่น

ภาระ
ผููกพััน

เงิินฝาก เงิินลงทุุน

เงิินให้้ สิินทรััพย์์
สิินเชื่่อ
� *
อื่่น
�

เงิินกู้้�ยืืม
และ
เงิิน
�
รัับฝาก หนี้้�สิินอื่่น

กรรมการ / ผู้้�บริิหาร
ภาระ
ผููกพััน

บริิษัท
ั บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กัด
ั

-

-

-

-

236

-

-

-

-

-

-

412

-

- นายสุุวรรณ แทนสถิิตย์์
นายวีีระศัักดิ์์� สุุตััณฑวิิบููลย์์***
นางสาวรััชดา ธีีรธราธร
นายธวััช ตรีีวรรณกุุล
นายศิิริเิ ดช เอื้้�องอุุดมสิิน

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การ
กองทุุน บางกอกแคปปิิตอล
จำำ�กััด**

-

-

-

-

264

-

-

-

-

-

-

273

-

- Mr. Chong Toh

ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค

5

23,394

-

9

72

2,005

399

23

21,246

-

32

13

-

- นายชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช
Mr. Chong Toh
นางสาวนิิรมาน ไหลสาธิิต
นายชลิิต เตชััสอนัันต์์
นายสุุวััชชัย
ั ทรงวานิิช

บริิษัท
ั บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กัด
ั

-

-

672

-

41

-

32

-

-

692

-

47

-

4 นายธวััช ตรีีวรรณกุุล
นายรชฏ เสกตระกููล

2,229

23,394

672

414

2,465

5,384

2,981

936

21,246

692

384

2,007

2,347

รวมบริิษััทย่่อย

2,708

* สุุทธิิหลัังหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
** ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
*** นายนริินทร์์ โอภามุุรธาวงศ์์ และนายวีีระศัักดิ์์� สุุตััณฑวิิบููลย์์ เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

การประกอบ
ธุรกิจ

เอกสารแนบ

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
31 ธัันวาคม 2564

31 ธัันวาคม 2563

ชื่่อ
� บริิษัท
ั
เงิินฝาก

เงิินลงทุุน

เงิินให้้
สิินเชื่่อ
� *

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

-

-

-

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์
จำำ�กััด

-

-

-

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์
จำำ�กัด
ั

-

-

-

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

รวมบริิษััทร่่วม

-

-

-

บุุคคลและกิิจการอื่่น
� ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน

-

-

2,229

23,394

สิินทรััพย์์
อื่่น
�

เงิิน
รัับฝาก

เงิินกู้้�ยืืม
และ
หนี้้�สิินอื่่น
�

ภาระ
ผููกพััน

เงิินฝาก

เงิิน
ลงทุุน

เงิินให้้
สิินเชื่่อ
� *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สิินทรััพย์์
อื่่น
�

เงิิน
รัับฝาก

เงิินกู้้�ยืืม
และ
หนี้้�สิินอื่่น
�

กรรมการ / ผู้้�บริิหาร
ภาระ
ผููกพััน

บริิษััทร่่วม

รวม

3
28
-

171

6

135

22

1

1

-

48

3

31

355

31

1

-

-

639

1

7,761

5

4

-

-

1,311

446

10,581

5,420

2,986

936

21,246

3
17
20
19

711

404

99

4

105

16

-

นายขจรวุุฒิิ ตยานุุกรณ์์
นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
1 นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

32

-

-

นายโชค ณ ระนอง

48

-

-

นายกึึกก้้อง รัักเผ่่าพัันธุ์์�
นางเยาวดีี นาคะตะ

284

20

1

9,100

8

3

11,391

2,375

2,712

* สุุทธิิหลัังหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ธนาคารและบริิษััทย่่อยคิิดดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� กัับบุุคคล
หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น ในอััตราร้้อยละ 0.75 ถึึง 5.88 ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของสิินเชื่่อ
�
และหลัักประกััน
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ธนาคารและบริิษััทย่่อยคิิดดอกเบี้้�ยเงิินให้้สิินเชื่่อ
� กัับบุุคคล
หรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น ในอััตราร้้อยละ 0.75 ถึึง 13.00 ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของสิินเชื่่อ
�
และหลัักประกััน
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

รายการเงิินลงทุุนในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารกัับบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทหลัักทรััพย์์ที่่�ลงทุุน

มููลค่่าเงิินลงทุุน

ร้้อยละของหลัักทรััพย์์
ที่่�ลงทุุนทางตรง
และทางอ้้อม (%)

วิิธีีราคาทุุน
(ล้้านบาท)

วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
(ล้้านบาท)

2564

2563

2564

2563

2564

2563

บริิษััทร่่วม
บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด*

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

33.33

69.08

262

362

81

26

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

30.00

30.00

15

15

470

457

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

22.17

22.17

118

118

82

95

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

12.55

14.26

12

13

382

333

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

28.79

-

314

-

314

-

721

508

1,329

911

(172)

(2)

-

-

549

506

1,329

911

PT Sahabat Finansial Keluarga**
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมสุุทธิิ

* ธนาคารมีีเพีียงอำำ�นาจในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารแต่่ไม่่ถึึงระดัับควบคุุม
**	ถืือหุ้้�นโดยธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค โดยในเดืือนธัันวาคม 2564 เปลี่่�ยนสถานะจากบริิษััทย่่อยเป็็นบริิษััทร่่วม
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

งบการเงิน

ประเภทธุุรกิิจ

เอกสารแนบ

ประเภท
หลัักทรััพย์์
ที่่�ลงทุุน

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ร้้อยละของหลัักทรััพย์์ที่่�ลงทุุนทางตรง
และทางอ้้อม (%)

มููลค่่าเงิินลงทุุนวิิธีีราคาทุุน
(ล้้านบาท)

2564

2563

2564

2563

บริิษััทย่่อย
บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

100.00

100.00

2

2

ธนาคาร

หุ้้�นสามััญ

100.00

100.00

9,261

9,261

บริิหารสิินทรััพย์์

หุ้้�นสามััญ

100.00

100.00

2,500

2,500

ธนาคาร

หุ้้�นสามััญ

100.00

100.00

19,585

19,585

ธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน

หุ้้�นสามััญ

100.00

100.00

1,500

1,500

ธนาคาร

หุ้้�นสามััญ

98.71

98.71

105,010

105,010

หลัักทรััพย์์

หุ้้�นสามััญ

99.91

99.91

4,772

4,772

บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด**

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

90.00

90.00

1,365

1,365

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด

ธุุรกิิจการเงิิน

หุ้้�นสามััญ

75.00

75.00

183

183

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด*

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

33.33

69.08

262

362

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

30.00

30.00

15

15

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

22.17

22.17

118

118

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

บริิการ

หุ้้�นสามััญ

12.55

14.26

12

13

144,585

144,686

(268)

(97)

144,317

144,589

บางกอกแบงค์์ เบอร์์ฮาด
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด
ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด
บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด
ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค
บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทร่่วม

รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมสุุทธิิ
* ธนาคารมีีเพีียงอำำ�นาจในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารแต่่ไม่่ถึึงระดัับควบคุุม
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

รายการทางบััญชีีที่่�สำ�คั
ำ ัญระหว่่างธนาคารกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บุุคคลและกิิจการอื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน มีีการกำำ�หนดราคาซื้้�อขายระหว่่างกััน การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย ค่่าธรรมเนีียมระหว่่างกัันและเงื่่อ
� นไขต่่าง ๆ
เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจและเป็็นเงื่่อ
� นไขการค้้าทั่่�วไป
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายกัับบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ชื่่อ
� บริิษัท
ั

รายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น
�

รายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย

ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น
�

บริิษััทร่่วม
บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด

-

-

-

-

5

-

-

-

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

-

9

1

8

-

19

1

6

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

-

56

-

207

-

31

-

144

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด

-

10

-

2

-

10

-

2

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

2

-

-

-

2

รวมบริิษััทร่่วม

-

75

1

219

5

60

1

154

15

97

24

187

1

67

43

198

15

172

25

406

6

127

44

352

บุุคคลและกิิจการอื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ชื่่อ
� บริิษัท
ั

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น
�

รายได้้ดอกเบี้้�ย รายได้้ที่่�มิิใช่่ดอกเบี้้�ย ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ย

ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น
�

บริิษััทย่่อย
บริิษััท บีีบีีแอล (เคแมน) จำำ�กััด

-

-

1

-

-

-

7

-

บางกอกแบงค์์ เบอร์์ฮาด

4

2

-

-

24

2

-

-

บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ทวีี จำำ�กััด

-

1

-

-

-

1

-

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด

-

3,361

1

-

-

3,075

1

-

บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

-

979

2

27

-

590

5

-

ธนาคารกรุุงเทพ (ประเทศจีีน) จำำ�กััด

-

167

5

-

1

124

4

-

บริิษััท บััวหลวงเวนเจอร์์ส จำำ�กััด

-

-

-

-

-

-

1

-

22

-

26

-

15

-

-

-

8

45

-

-

4

45

-

-

34

4,555

35

27

44

3,837

18

-

บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด

-

-

-

-

5

-

-

-

บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด

-

9

1

8

-

19

1

6

บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด

-

56

-

207

-

31

-

144

บริิษััท ไทย เพย์์เมนต์์ เน็็ตเวิิร์ก
์ จำำ�กััด

-

10

-

2

-

10

-

2

บริิษััท บีีซีีไอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

-

-

-

2

-

-

-

2

รวมบริิษััทร่่วม

-

75

1

219

5

60

1

154

15

1

24

112

1

-

43

129

49

4,631

60

358

50

3,897

62

283

ธนาคารพีีทีี เพอร์์มาตา ทีีบีีเค
บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด*
รวมบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม

บุุคคลและกิิจการอื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

* เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2563 บริิษััท บีีเอสแอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด เปลี่่�ยนสถานะจากบริิษััทร่่วมเป็็นบริิษััทย่่อยของธนาคาร
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การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะธนาคาร

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม

2564

2563

2564

2563

2,673

2,504

1,482

1,546

127

95

87

84

2,800

2,599

1,569

1,630

9.2.2 นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
ธนาคารอาจมีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคตตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป ซึ่่ง� ธนาคารมีีการกำำ�หนด
ขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบัติ
ั ิงานที่่�ชัด
ั เจนในการอนุุมััติิธุุรกรรมดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ตามแนวทางที่่�ทางการได้้กำำ�หนด
ให้้ธนาคารถืือปฏิิบััติิ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

154

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่่วนที่่� 3 —
งบการเงิิน
• รายงานความรัับผิิดชอบในรายงานทางการเงิิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
• รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรับ
ั อนุุญาต
• งบการเงิิน
• หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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งบการเงิน

เอกสารแนบ

รายงานความรัับผิิดชอบในรายงานทางการเงิินของ
คณะกรรมการธนาคาร

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบในงบการเงิินรวมของธนาคารและบริิษััทย่่อย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการของธนาคาร รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี โดยงบการเงิินดัังกล่่าวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุ ดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ได้้จััดทำำ�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และใช้้นโยบาย
การบััญชีีที่่�เหมาะสมซึ่่�งถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ�เสมอ และใช้้ดุุลพิินิิจและประมาณการตามความจำำ�เป็็นอย่่างรอบคอบและสมเหตุุสมผล รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ ทั้้� งนี้้� งบการเงิินดัั งกล่่ าวได้้ผ่่ านการตรวจสอบและให้้ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้� สอบบััญชีีรัับอนุุ ญาต
ที่่�เป็็นอิิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย กลยุุทธ์์และนโยบายของธนาคาร รวมทั้้�ง
ได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและระบบการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคาร
ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน เป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิิน และดููแลให้้มีีระบบการควบคุุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว ปรากฏไว้้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่ง� แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของธนาคารมีีความเพีียงพอและเหมาะสม สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผล
ต่่อความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินรวมของธนาคารและบริิษััทย่่อย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการของธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(ปิิติิ สิิทธิิอำ�ำ นวย)
ประธานกรรมการธนาคาร
24 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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รายงานของ
ผู้้ส
� อบบััญชีีรับ
ั อนุุญาต

เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (“ธนาคารและบริิษััทย่่อย”) และงบการเงิินเฉพาะธนาคารของธนาคาร
กรุุ ง เทพ จำำ�กัั ด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่่�ง ประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิิน รวมและเฉพาะธนาคาร ณ วััน ที่่� 31 ธััน วาคม 2564 และงบกำำ� ไรขาดทุุ น
และกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็จ อื่่�น รวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่่� ย นแปลงส่่ ว นของเจ้้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงิิน สดรวมและ
เฉพาะธนาคารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็น ว่่า งบการเงิิน รวมและงบการเงิิน เฉพาะธนาคารข้้างต้้นนี้้� แ สดงฐานะการเงิิน ของธนาคารกรุุ ง เทพ จำำ�กัั ด (มหาชน) และบริิษัั ท ย่่ อ ย และของ
ธนาคารกรุุ งเทพ จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุ ดวัันเดีียวกัั น โดยถููกต้้องตามที่่� ควร
ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากธนาคารและบริิษััทย่่อยตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่� กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิ บััติิ
ตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้
เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่อ
� งสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคารสำำ�หรัับงวดปััจจุุ บััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่ านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
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คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

เรื่่อ
� งสำำ�คััญในการตรวจสอบ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาว่่า ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่�
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�เป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญในการตรวจสอบ เนื่่�องจากมีีการใช้้สมมติิฐานและ
ดุุ ล ยพิิ นิิ จ หลายประการ รวมถึึงการคาดการณ์์ ส ภาวะ
เศรษฐกิิ จ ในอนาคตและการปรัับ ปรุุ ง โมเดลภายหลัั ง
การรัั บ รู้้ � ร ายการของค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้านเครดิิ ต
ที่่� ค าดว่่า จะเกิิ ด ขึ้้� น เป็็ น ไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และ
หลัั ก เกณฑ์์ ข องธนาคารแห่่ง ประเทศไทยที่่� เ กี่่� ย วข้้อง
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 ดัังกล่่าว
ได้้กำำ� หนดให้้ธนาคารและบริิษัั ท ย่่ อ ยรัับ รู้้ �ก ารด้้อยค่่ า
ต า ม ผ ล ข า ด ทุุ น ที่่� ค า ด ว่่ า จ ะ เ กิิ ด ขึ้้� น ข้้ า พ เ จ้้า ไ ด้้ ใ ห้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ การตรวจสอบบัั ญ ชีีค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น
ด้้านเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่า จะเกิิ ด ขึ้้� น สำำ� หรัับ เงิิน ให้้สิิ น เชื่่�อ แก่่
ลููกหนี้้�ในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
• การตีีความทางบััญชีีและสมมติิฐานสำำ�หรัับการจััดทำำ�
โมเดลของธนาคารที่่ใ� ช้้ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ซึ่่ง� กำำ�หนดความน่่าจะเป็็น
ของการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� (Probabilities of Default :
PD) ความเสีียหายที่่อ
� าจจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการผิิดนััดชำำ�ระ
(Loss Given Default : LGD) และฐานความเสี่่�ยง
เมื่่�อมีีการผิิดนััดชำำ�ระ (Exposure at Default : EAD)
• ความครบถ้้วนและความถููกต้้องของข้้อมููลที่่� ใ ช้้ใน
การคำำ� นวณค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ด้้านเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
• ข้้อมููลและสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการประมาณการผลกระทบ
จากสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�หลากหลาย
• การจััดชั้้�นเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�สำำ�หรัับชั้้�นที่่� 1 ชั้้�นที่่� 2
และชั้้�นที่่� 3 ตามข้้อกำำ�หนดซึ่่ง� เป็็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 และหลัั กเกณฑ์์ ของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

วิิธีีการตรวจสอบที่่�ใช้้เพื่่�อตอบสนอง
วิิธีีการตรวจสอบที่่�สำำ�คััญรวมถึึง
• สอบทานนโยบายที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรของผู้้�บริิหาร
ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้� เชี่่�ยวชาญของผู้้� บริิหาร
ของธนาคาร รวมถึึงวิิธีีการได้้มาซึ่่�งการประมาณการ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นรวมถึึง
พิิ จ ารณาว่่า นโยบายและวิิธีีการเพื่่� อ ให้้ได้้มาซึ่่�ง การ
ประมาณการนั้้� น เป็็ น ไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับที่่� 9 และได้้รัับการอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�บริิหาร
ที่่�มีีอำ�ำ นาจในระดัับที่่�เหมาะสม
• ทำำ� ความเข้้าใจและทดสอบการออกแบบและความ
มีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญ รวมถึึง
กระบวนการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ซึ่่ง� รวมถึึงการจััดชั้้�นหนี้้� ความถููกต้้อง
และความครบถ้้วนของข้้อมููลการติิ ด ตามข้้อมููล
ด้้านเครดิิต สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�หลากหลาย
และการสำำ�รองสำำ�หรัับลููกหนี้้�รายตััว
• ให้้ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญภายในของผู้้� ส อบบัั ญ ชีีมีีส่่ ว นร่่ ว ม
ในการพิิจารณาเอกสารประกอบโมเดลและรายงาน
การทดสอบความน่่าเชื่่�อถืือและประสิิทธิิภาพของโมเดล
ซึ่่ง� รวมถึึงการประเมิินความเหมาะสมของการออกแบบ
โมเดล สมมติิฐาน ข้้อมููลนำำ�เข้้า สููตรการคำำ�นวณที่่�ใช้้
และการปรัับปรุุงโมเดลในภายหลัั ง ข้้าพเจ้้าทดสอบ
ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยการกระทบยอดไปยัังระบบต้้นทาง
และสุ่่�มทดสอบการคำำ�นวณตามที่่�โมเดลกำำ�หนดไว้้
• ประเมิินข้้อมููลและข้้อสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�กำำ�หนด
โดยผู้้�บริิหารในแต่่ละขั้้�นตอนของการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยพิิจารณา
ว่่ามีีการใช้้ข้้อมููลและสมมติิฐานที่่�สมเหตุุสมผล โดยใช้้
ผลขาดทุุ น ในอดีีตปรัับ ปรุุ ง ด้้วยข้้อมููลที่่� สัั ง เกตได้้
ในปัั จ จุุ บัั น รวมถึึงพิิ จ ารณาว่่า สมมติิ ฐ านเหล่่ า นั้้� น
มีีความเกี่่� ยวข้้องกัั น และคำำ�นึึ งถึึงสภาวะการณ์์ ทาง
เศรษฐกิิ จในอนาคตโดยใช้้ข้้อมููลสนัับสนุุนที่่� มีีความ
สมเหตุุสมผล

เรื่่อ
� งสำำ�คััญในการตรวจสอบ

วิิธีีการตรวจสอบที่่�ใช้้เพื่่�อตอบสนอง

• ข้้อบ่่ ง ชี้้� ที่่� จ ะส่่ ง ผลต่่ อ การลดลงของความสามารถ
ในการชำำ� ระหนี้้� ห รืือ การเพิ่่�ม ขึ้้� น ของความเสี่่� ย งด้้าน
เครดิิ ตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้� งข้้อบ่่งชี้้�เชิิงปริิมาณและ
เชิิงคุุณภาพ ซึ่่ง� ครอบคลุุมทั้้�งเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว
และการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ไปข้้างหน้้า และ
• ความครบถ้้วนและการประเมิิ น การปรัับ ปรุุ ง โมเดล
ในภายหลััง

• ประเมิินระดัั บค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นในภาพรวม เพื่่�อประเมิินว่่าค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�จะเกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวมีีความสมเหตุุสมผล
โดยคำำ�นึึ งถึึงกลุ่่�มเงิิ น ให้้สิิ น เชื่่� อ ของธนาคารและ
บริิษัั ท ย่่ อ ย ลัั ก ษณะของความเสี่่� ย ง วิิธีีการจััด การ
ความเสี่่�ยง และตััวแปรทางเศรษฐกิิจมหภาค อีีกทั้้�ง
คำำ�นึึ งถึึงทิิ ศ ทางของเศรษฐกิิ จ และอุุ ต สาหกรรมที่่�
ธนาคารและบริิษััทย่่อยมีีความเสี่่�ยง
• พิิ จ ารณาข้้อกำำ� หนดที่่� ใ ช้้ในการจััด ชั้้�น เงิิน ให้้สิิ น เชื่่�อ
สำำ� หรัับ ชั้้�น ที่่� 1 ชั้้�น ที่่� 2 และชั้้�น ที่่� 3 ซึ่่�ง เป็็ น ไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัั บ ที่่� 9 และ
หลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และทดสอบสุ่่�มตัั ว อย่่ า งการจัั ด ชั้้� น หนี้้� ใ นชั้้� น ที่่� 1
ชั้้�นที่่� 2 และชั้้�นที่่� 3 เพื่่�อตรวจสอบว่่าเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ได้้ถููกจััดชั้้�นอย่่างเหมาะสม รวมถึึงพิิจารณาระบบที่่�ใช้้
ในการจััด ระดัั บ ความเสี่่� ย งด้้านสิิ น เชื่่� อ ภายในของ
ธนาคาร รวมถึึงระบบการจััดอัันดัั บความน่่ าเชื่่�อถืื อ
ด้้านเครดิิตของภายนอก
• พิิจารณาความเพีียงพอและเหมาะสมของการเปิิดเผย
ข้้อมููลตามมาตรฐานกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินและ
ประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทย

นโยบายการบััญชีีสำำ�หรัับค่่ าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ต
ที่่� ค าดว่่า จะเกิิ ด ขึ้้� น และรายละเอีียดค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น
ด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่าจะเกิิ ดขึ้้� น เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน ข้้อ 3.5 และ 6.9 ตามลำำ�ดัับ

ข้้อมููลอื่่น
�
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย ข้้อมููลซึ่่ง� รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีแ
ี ต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่ง� คาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภาย
หลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้า ไม่่ได้้ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร คืือ การอ่่านและ
พิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้ที่
� ่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า
ต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับฝ่่ายบริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขให้้เหมาะสมต่่อไป
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ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
ผู้้� บริิหารมีีหน้้าที่่� รัับผิิ ดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารเหล่่ านี้้� โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทย และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุ ม ภายในที่่� ผู้้� บ ริิห ารพิิ จ ารณาว่่า จำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้สามารถจััด ทำำ� งบการเงิิน รวมและงบการเงิิน เฉพาะธนาคาร
ที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของธนาคาร
และบริิษัั ท ย่่ อ ย และของธนาคารในการดำำ� เนิิ น งานต่่ อ เนื่่� อ ง การเปิิ ด เผยเรื่่�อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งานต่่ อ เนื่่� อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิก
ธนาคารและบริิษััทย่่อย และธนาคาร หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้มีี
� หน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับ
ั ดููแลมีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับ
ั ดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของธนาคารและบริิษััทย่่อย

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่ขั
� ด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั หรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่ง� รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือ
ความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติ
ั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบ
ข้้อมููลที่่ขั
� ด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ที่่มีี
� อยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่ขั
� ด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
และถืือว่่ามีีสาระสำำ�คัญ
ั เมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่ขั
� ด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกััน
จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย
� งผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย
� งจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัด
ั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะธนาคาร ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบ
สนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความ
เห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่า
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้ร่� ว่ มคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน
การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน

• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่า่ มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้
เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของธนาคารและบริิษััทย่่อย และธนาคารในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
หรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่า่ มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของ
ข้้าพเจ้้าโดยให้้สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่� ยนแปลงไป ข้้อสรุุ ปของข้้าพเจ้้าขึ้้� นอยู่่�กัั บหลัั กฐานการสอบบััญชีีที่่� ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้ธนาคาร
และบริิษััทย่่อย และธนาคารต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้าง และเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึงการ
เปิิ ด เผยข้้อมููลว่่า งบการเงิิน รวมและงบการเงิิน เฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุุ ก ารณ์์ ใ นรููปแบบที่่� ทำำ� ให้้มีี
การนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจภายในธนาคารและบริิษััทย่่อย เพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนด
แนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบธนาคารและบริิษััทย่่อย ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบแต่่เพีียง
ผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้มีี
� หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่สำ
� �คั
ำ ัญ ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้และประเด็็นที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ัญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ัญในระบบการควบคุุม
ภายใน หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ ผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิ บััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บ
ความเป็็นอิิสระและได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้า
เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่บุ
� ค
ุ คลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่ข้้
� าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากที่่�สุุดในการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะธนาคารในงวดปััจจุุบัน
ั และกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบาย
เรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว
หรืือในสถานการณ์์ ที่่�ยากที่่� จะเกิิ ดขึ้้� น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัั งกล่่ าวในรายงานของข้้าพเจ้้า เพราะ
การกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีีย
สาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

• ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของ
ธนาคารและบริิษััทย่่อย และธนาคาร
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่� ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
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่อทแก่
ลกู นหนีทีน่ว้และดอกเบี
้ยค้วายมู
สิทรันพสิทรันย์พทรั
ย์นุอพนุนั พธ์นั ธ์ ทธิ
สินย์พอรอการขายสุ
เงิ
นอาคารและอุ
ลงทุ
นสุนทสุธิทธิ ปกรณ์สทุ ธิ
ที่ดนเงิินลงทุ
เงิ
น
เงิ
ลงทุ
น
ลงทุ
นในบริ
ในบริ
ษัทษย่นัทอทรั
ย่ยและบริ
อพยและบริ
วัทมสุ
ร่วมสุ
ค่าความนิ
ยนมและสิ
ย์ไม่มษีตัทวษั ร่ตนอื
่นทสุธิททธิธิ

เงิ
ให้นพสให้ย์ินสภเชืินาษี
่อเชืแก่
ลได้
กู ลหนี
หนี
้และดอกเบี
สินนเงิทรั
เ่องินแก่
รกู อตั
ด้และดอกเบี
บัญชี ้ยค้ า้ยค้งรัาบงรัสุบทสุธิทธิ
ทรั
พ
ทรั
ย์
พ
ส
ย์
น
ิ
ส
รอการขายสุ
น
ิ
รอการขายสุ
ท
ธิ
ท
หลักประกันที่นาไปวางกับธิคูส่ ญ
ั ญาทางการเงิน
ทีสิน่ดทีทรั
ิน่ดอาคารและอุ
ปกรณ์
สทุ สธิทุ ธิ
พินย์อาคารและอุ
อื่นสุทธิ ปกรณ์
ค่าค่ความนิ
าความนิ
ยย์มและสิ
นทรันพทรัย์พไม่ย์มไม่ีตมวั ีตตนอื
วั ตนอื
่นสุ่นทสุธิทธิ
รวมสิ
นทรัยพมและสิ
สินสิทรันพทรัย์พภย์าษีภาษี
เงินเงิได้นรได้อตัรอตั
ดบัดญบัชีญชี

งบแสดง
งบแสดง
ฐานะการเงิ
ฐานะการเงิ
หมายเหตุ
2564 น น

2563

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2564
2564
6.2
6.4
หมายเหตุ
หมายเหตุ
6.5
6.6
6.26.2
6.7

6.46.4
6.8
6.56.5
6.9

6.66.6
6.10
6.76.7
6.11

6.86.8
6.12
6.96.9
6.13

6.10
6.10
6.11
6.11
6.12
6.12
6.13
6.13

หลัหลั
กประกั
กประกั
นทีน่นทีาไปวางกั
่นาไปวางกั
บคูบส่ คูญ
ั ส่ ญาทางการเงิ
ญ
ั ญาทางการเงิ
นน

62,551,767
73,886,309
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
801,212,497
519,036,028
2564
2564
2563
2563
84,341,349
57,936,242

57,854,239
หน่หน่
ว70,013,515
ยว:ยพั:นพับาท
นบาท
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
626,065,197
374,778,755
2564
2564
2563
2563
96,497,917
69,359,414

42,359,296
62,551,767
62,551,767
803,636,528
801,212,497
801,212,497
1,328,586

41,749,252
57,854,239
57,854,239
663,088,369
626,065,197
626,065,197
144,316,959

84,341,349
84,341,349
2,376,026,685
42,359,296
42,359,296
9,495,944

57,936,242
57,936,242
2,189,102,088
67,560,232
67,560,232
9,753,914

2,376,026,685
2,376,026,685
6,336,519
9,495,944
9,495,944
12,906,449

2,189,102,088
2,189,102,088
7,939,617
9,753,914
9,753,914
12,833,047

803,636,528
803,636,528
64,980,166
1,328,586
1,328,586
36,808,534

64,980,166
64,980,166
31,296,588
36,808,534
36,808,534
4,333,280,908
6,336,519
6,336,519
12,906,449
12,906,449

สินสิทรันพทรัย์พอย์ื่นอสุื่นทสุธิทธิ
รวมสิ
นทรั
พย์พย์
รวมสิ
นทรั

67,560,232
73,886,309
73,886,309
758,482,179
519,036,028
519,036,028
911,321

758,482,179
758,482,179
65,049,861
911,321
911,321
32,307,811

65,049,861
65,049,861
28,161,036
32,307,811
32,307,811
3,822,959,685
7,939,617
7,939,617
12,833,047
12,833,047

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุงงงเทพ
เทพ
เทพ จจจากั
ากั
ากัดดด (มหาชน)
(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริ
และบริษษษัทัทัทย่ย่ย่อออยยย
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
(ต่
(ต่อออ)))และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
นนน (ต่
น (ต่อ)
ณ
ณ วัวัวังบแสดงฐานะการเงิ
31
31 ธัธัธันนนวาคม
วาคม
วาคม 2564
2564
2564
ณ
นนนทีทีที่่ ่ 31
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ

66,143,443
70,013,515
70,013,515
670,444,629
374,778,755
374,778,755
144,589,329

96,497,917
96,497,917
2,025,671,183
41,749,252
41,749,252
8,498,534

69,359,414
69,359,414
1,896,205,127
66,143,443
66,143,443
7,754,245

8,498,534
8,498,534
12,779,785
54,181,783
54,181,783
19,016,792
1,579,427
1,579,427
3,753,832,224

7,754,245
7,754,245
12,699,962
55,460,373
55,460,373
13,977,916
1,451,391
1,451,391
3,384,960,983

663,088,369
663,088,369
54,181,783
144,316,959
144,316,959
1,579,427
2,025,671,183
2,025,671,183
2,532,787

2,532,787
2,532,787

12,779,785
12,779,785

670,444,629
670,444,629
55,460,373
144,589,329
144,589,329
1,451,391
1,896,205,127
1,896,205,127
2,082,884

2,082,884
2,082,884

12,699,962
12,699,962

31,296,588
31,296,588

28,161,036
28,161,036

19,016,792
19,016,792

13,977,916
13,977,916

4,333,280,908
4,333,280,908

3,822,959,685
3,822,959,685

3,753,832,224
3,753,832,224

3,384,960,983
3,384,960,983

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

งบการเงิ
งบการเงิ
นนนรวม
รวม
งบการเงิ
รวม
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ
งเทพจากั
จากั
ด ด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2564
2564 งบการเงินรวม
2563
2563
หมายเหตุ
2564
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น น(ต่(ต่
อ)อ) 2563
หนีจำำสส้้ �กั
ส้ ิินนินและส่
และส่
วววนของเจ้
นของเจ้
าาาของ
ของ ษััทย่่อย
หมายเหตุ
2564
2563
ธนาคารกรุุงเทพหนี
ัด
(มหาชน)
และบริิ
หนี
และส่
นของเจ้
ของ
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2564
2564
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
เงิ
บบบฝาก
ฝาก
หนี2564
ส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
6.14
6.14
3,156,939,789
3,156,939,789
2,810,862,624
2,810,862,624
เงิเงินนนรัรัรัณ
ฝาก
6.14
3,156,939,789
2,810,862,624
รายการระหว่
รายการระหว่
าาางธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงินนน
เงินรับฝาก
6.15
6.156.14
288,708,547
288,708,547
219,149,193
3,156,939,789 219,149,193
2,810,862,624
รายการระหว่
งธนาคารและตลาดเงิ
6.15
288,708,547
งบการเงิ
งบการเงิ
น219,149,193
รวม
นรวม
หนี
หนี้สิ้สิ้สิรายการระหว่
ยคื
ยคืนนนเมื
เมื
เมื่่ออ่อทวงถาม
ทวงถาม
าทวงถาม
งธนาคารและตลาดเงิน
8,112,863
8,112,863
7,257,360
7,257,360
6.15
288,708,547
219,149,193
หนี
นนนจ่จ่จ่าาายคื
7,257,360
หมายเหตุ
หมายเหตุ 8,112,863
2564
2564
2563
2563
หนี
หนี้สิ้สิ้สิหนี
ทางการเงิ
ทางการเงิ
ที่ว่ว่ว่ดดอัั ดั ทวงถาม
าด้ด้ด้วววยมู
ยมู
ยมูลลลค่ค่ค่าาายุยุยุตตติธิธิธรรมผ่
รรมผ่
รรมผ่าาานก
นก
นกาไรหรื
าไรหรื
าไรหรือออขาดทุ
ขาดทุ
ขาดทุนนน
้สินจ่ายคืนนนทีทีเมื
6.16
6.16
20,833,104
20,833,104
19,256,663
19,256,663
8,112,863
7,257,360
หนี
นนนทางการเงิ
มูมูมูลลลค่ค่ค่าาหนี
6.16
20,833,104
19,256,663
หนี
ส้ ินส้ และส่
ินและส่
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
หนี
หนี้สิ้สิ้สิหนี
นนอนุ
อนุ้สินพพทางการเงิ
นนัั นั ธ์ธ์ธ์
นที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
6.6
6.66.16
50,264,330
50,264,330
57,127,821
57,127,821
20,833,104
19,256,663
หนี
6.6
เงินอนุ
นเงิรับนพรัฝาก
บฝาก
6.14
6.14 50,264,330
3,156,939,789
3,156,939,789 57,127,821
2,810,862,624
2,810,862,624
ตราสารหนี
ตราสารหนี
้ที้ที้ที่อ่อ่อพอกและเงิ
อกและเงิ
หนี
้สิ
น
อนุ
นั ธ์ นนนกูกูกู้้ ยย้ ยืืมมืม
6.17
6.176.6
183,239,266
183,239,266
136,176,779
50,264,330 136,176,779
57,127,821
ตราสารหนี
อกและเงิ
6.17
183,239,266
136,176,779
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
นน
6.15
6.15
288,708,547
288,708,547
219,149,193
219,149,193
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิ
้สิ
น
น
ตราสารหนี
้ที
อ
่
อกและเงิ
น
กู
้
ย
ื
ม
6.21
6.21
25,814,558
25,814,558
27,305,660
27,305,660
6.17
183,239,266
136,176,779
ประมาณการหนี
6.21
25,814,558
หนีหนี
้สินจ่้สินายคื
จ่ายคื
น้สินเมืน่อเมืทวงถาม
่อทวงถาม
8,112,863
8,112,863 27,305,660
7,257,360
7,257,360
หนี
หนี้สิ้สิ้สิประมาณการหนี
ภาษี
ภาษีเเเงิงิงินนนได้
ได้ได้รรรอตั
อตั
อตัดด้สิดนบับับัญ
ญญชีชี
6.13
6.136.21
1,358,026
1,358,026
2,447,583
2,447,583
25,814,558
27,305,660
หนี
นนนภาษี
1,358,026
หนี
หนี
้สินทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นทีน่วทีดั ่วชีมูดั ลมูค่ลาค่ด้าวด้ยมูวยมู
ลค่ลาค่ยุาตยุิธตรรมผ่
ิธรรมผ่
านกานก
าไรหรื
าไรหรื
อขาดทุ
อขาดทุ
น น 6.136.16
6.16
20,833,104
20,833,104 2,447,583
19,256,663
19,256,663
หนี
หนี้สิ้สิ้สิหนี
เงินได้ รอตัดบัญชี
6.23
6.236.13
103,417,868
103,417,868
93,128,867
93,128,867
1,358,026
2,447,583
หนี
นนนอือือืหนี
่่นน้สิ้สิ่นนนภาษี
6.23
หนี
อนุ
้สินอนุ
พนั พธ์นั ธ์
6.66.6 103,417,868
50,264,330
50,264,330 93,128,867
57,127,821
57,127,821
รวมหนี
รวมหนี
หนี
้สินอื่น้สิ้สิ้สินนน
3,838,688,351
3,372,712,550
6.23 3,838,688,351
103,417,868 3,372,712,550
93,128,867
รวมหนี
3,838,688,351
3,372,712,550
ตราสารหนี
ตราสารหนี
้ที่ออกและเงิ
้ที่ออกและเงิ
นกูน้ ยกูืม้ ยืม
6.17
6.17
183,239,266
183,239,266
136,176,779
136,176,779
รวมหนี ้สิน
3,838,688,351
3,372,712,550
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สิน
6.21
6.21
25,814,558
25,814,558
27,305,660
27,305,660
ส่ส่ส่วววนของเจ้
นของเจ้
า
า
ของ
ของ
นของเจ้
หนีหนี
้สินาภาษี
้สิของ
นภาษี
เงินเงิได้นรได้อตัรอตั
ดบัดญบัชีญชี
6.13
6.13
1,358,026
1,358,026
2,447,583
2,447,583
นหุ
นหุ
้ น้ น าของ
นของเจ้
6.24
6.24
ทุทุทุนนนเรืเรืเรืส่หนี
อออวนหุ
6.24
หนี
้สิน้ นอื้สิน่ อื่น
6.23
6.23
103,417,868
103,417,868
93,128,867
93,128,867
จดทะเบี
จดทะเบี
ทุทุทุทุนนนนเรืจดทะเบี
อนหุ้น ยยยนนน
6.24
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สิน
3,838,688,351
3,838,688,351 3,372,712,550
3,372,712,550
บุบุบุรรริิ มมิ มสิสิสิทททธิธิยธิน1,655,000
1,655,000 หุหุหุ้้ นน้ น มูมูมูลลลค่ค่ค่าาาหุหุหุ้้ นน้ นละ
ละ 10
10 บาท
บาท
ทุหุหุหุน้้ นน้ นจดทะเบี
16,550
16,550
16,550
16,550
1,655,000
ละ
10
บาท
16,550
16,550
หุหุหุ้้ นน้ นสามั
สามั
ญ
ญ
3,998,345,000
3,998,345,000
หุ
หุ
้
น
้
น
มู
มู
ล
ล
ค่
ค่
า
า
หุ
หุ
้
น
้
น
ละ
ละ
10
10
บาท
บาท
หุ
้
น
บุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
1,655,000
หุ
้
น
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
ละ
10
บาท
39,983,450
39,983,450
39,983,450
39,983,450
16,550
16,550
สามั
ญ
3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
39,983,450
39,983,450
ส่วส่นของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
ทุทุทุนนนทีทีที่อ่อ่ออกและช
อกและช
าระแล้
าระแล้
ว
ว
หุ
้
น
สามั
ญ
3,998,345,000
หุ
้
น
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
ละ
10
บาท
39,983,450
39,983,450
อกและช
ทุนทุเรืนอเรืนหุ
อนหุ
้ น ้ น าระแล้ ว
6.24
6.24
สามั
สามั
ญญ 1,908,842,894
1,908,842,894
1,908,842,894
ละ
ละ 10
10
10 บาท
บาท
บาท
ทุหุหุหุน้้ นน้ นทีสามั
่ออกและช
าระแล้ ว หุหุหุ้้ นน้ น มูมูมูลลลค่ค่ค่าาาหุหุหุ้้ นน้ นละ
19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
ญ
19,088,429
19,088,429
ทุนทุจดทะเบี
นจดทะเบี
ยนยน
นเกิ
นเกินนนมูมูมูลลลค่ค่ค่าาาหุหุหุ้้ นน้ นสามั
สามั
ญญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สามัญ
56,346,232
56,346,232
56,346,232
56,346,232
19,088,429
19,088,429
ส่ส่ส่วววนเกิ
56,346,232
56,346,232
หุ้นหุบุ้ นริบุมรสิิ มทสิธิท1,655,000
ธิ 1,655,000
หุ้นหุมู้ นลมูค่ลาค่หุ้านหุละ
้ นละ
1010
บาทบาท
16,550
16,550
16,550
16,550
องค์
องค์ปปส่ประกอบอื
ของส่
วนของเจ้
นของเจ้
ของ
วระกอบอื
นเกินมู่่นนล่นค่ของส่
าหุ้นววสามั
ญ าาาของ
66,348,614
66,348,614
47,256,838
47,256,838
56,346,232
56,346,232
องค์
ระกอบอื
ของส่
นของเจ้
ของ
66,348,614
47,256,838
หุ้นหุสามั
้ นสามั
ญ ญ3,998,345,000
3,998,345,000
หุ้นหุมู้ นลมูค่ลาค่หุ้านหุละ
้ นละ
1010
บาทบาท
39,983,450
39,983,450
39,983,450
39,983,450
กกกาไรสะสม
าไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
66,348,614
47,256,838
าไรสะสม
ทุนทุทีน่อทีอกและช
่ออกและช
าระแล้
าระแล้
วว
สรรแล้
สรรแล้ววว
กจัจัจัาไรสะสม
6.26
6.26
,
,
6.27
6.27
ดดดสรรแล้
6.26 , 6.27
หุ้นหุสามั
้ นสามั
ญ ญ1,908,842,894
1,908,842,894
หุ้นหุมู้ นลมูค่ลาค่หุ้านหุละ
้ นละ
1010
บาทบาท
19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
สสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
จัทุทุทุดนนนสรรแล้
ว
26,000,000
26,000,000
25,000,000
25,000,000
6.26 , 6.27 26,000,000
ส่วส่นเกิ
วนเกิ
นมูสนลารองตามกฎหมาย
มูค่ลาค่หุ้านหุสามั
้ นสามั
ญญ
56,346,232
56,346,232 25,000,000
56,346,232
56,346,232
อือื่่นน่น ๆๆๆทุนสารองตามกฎหมาย
116,500,000
116,500,000
111,500,000
111,500,000
26,000,000 111,500,000
25,000,000
116,500,000
องค์องค์
ปอืระกอบอื
ประกอบอื
่นของส่
่นของส่
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
66,348,614
66,348,614
47,256,838
47,256,838
ยัยังงงไม่
ไม่ไไได้ด้ด้จจจดดัั อืดั สรร
่นสรรๆ
208,443,791
208,443,791
189,822,190
116,500,000 189,822,190
111,500,000
สรร
208,443,791
189,822,190
กยัาไรสะสม
กไม่าไรสะสม
รวมส่
รวมส่ยัวววงนของธนาคาร
นของธนาคาร
ไม่
ได้ จดั สรร
492,727,066
492,727,066
449,013,689
208,443,791 449,013,689
189,822,190
รวมส่
449,013,689
จัดนของธนาคาร
จัสรรแล้
ดสรรแล้
วว
6.26
6.26
, 6.27
, 6.27492,727,066
นได้
นได้เเเสีสีสียยรวมส่
ยทีทีที่ไ่ไ่ไม่ม่ม่มมวมนของธนาคาร
ีออีอานาจควบคุ
านาจควบคุ
านาจควบคุมมม
1,865,491
1,865,491
1,233,446
1,233,446
492,727,066
449,013,689
ส่ส่ส่วววนได้
ี
1,865,491
ทุนทุสนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
26,000,000
26,000,000 1,233,446
25,000,000
25,000,000
รวมส่
รวมส่
นของเจ้
ของ
ส่รวมส่
วนได้วววเนของเจ้
สีนของเจ้
ยที่ไม่มาาาของ
ีอของ
านาจควบคุม
494,592,557
494,592,557
450,247,135
450,247,135
1,865,491 450,247,135
1,233,446
494,592,557
อื่นอืๆ่น ๆ
116,500,000
116,500,000
111,500,000
111,500,000
รวมหนี
รวมหนีสส้้ ส้ รวมส่
ินินและส่
และส่
ววนของเจ้
นของเจ้
ของ
วนของเจ้
าของาาของ
4,333,280,908
4,333,280,908
3,822,959,685
3,822,959,685
494,592,557 3,822,959,685
450,247,135
รวมหนี
4,333,280,908
ยัินงและส่
ไม่
ยังไไม่ด้ จไวด้ดั นของเจ้
จสรร
ดั สรร าของ
208,443,791
208,443,791
189,822,190
189,822,190
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
4,333,280,908
3,822,959,685
รวมส่
รวมส่
วนของธนาคาร
วนของธนาคาร
492,727,066
492,727,066
449,013,689
449,013,689
ส่วส่นได้
วนได้
เสียเสีทีย่ไม่ทีม่ไม่ีอมานาจควบคุ
ีอานาจควบคุ
มม
รวมส่
รวมส่
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
รวมหนี
รวมหนี
ส้ ินส้ และส่
ินและส่
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
หมายเหตุ
หมายเหตุปปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนนเป็
เป็เป็นนนส่ส่ส่วววนหนึ
นหนึ
นหนึ่ง่ง่งของงบการเงิ
ของงบการเงิ
ของงบการเงินนนนีนีนี้้ ้
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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(นายชาติ
(นายชาติศศศิริริริิ ิ โสภณพนิ
โสภณพนิชชช)))
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
น(นายชาติ
เป็นนเป็ส่นวส่นหนึ
วนหนึ
่งโสภณพนิ
ของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี ้
กรรมการผู
กรรมการผู
การใหญ่
(นายชาติ
ิรการใหญ่
ิ โสภณพนิช)
กรรมการผู
้้ จจ้ จดดัั ศดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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หน่
หน่วววยยย ::: พั
บาท
หน่
พัพันนนบาท
บาท
งบการเงิ
งบการเงิ
น
น
เฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
หน่
ว
ย
:
งบการเงินเฉพาะธนาคาร พันบาท
2564
2564งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2563
2564
2563

2564
2563
2,665,646,333
2,665,646,333
2,485,596,798
2,485,596,798
2,665,646,333
2,485,596,798
หน่หน่
วยว:ยพั:นพับาท
นบาท
280,748,435
280,748,435
162,499,180
2,665,646,333 162,499,180
2,485,596,798
280,748,435
162,499,180
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
8,112,243
8,112,243
6,702,768
6,702,768
280,748,435
162,499,180
8,112,243
6,702,768
2564
2564
2563
2563
20,566,545
20,566,545
19,056,520
19,056,520
8,112,243
6,702,768
20,566,545
19,056,520
49,716,357
49,716,357
56,212,287
56,212,287
20,566,545
19,056,520
49,716,357
2,665,646,333
2,665,646,333 56,212,287
2,485,596,798
2,485,596,798
182,379,356
182,379,356
133,963,539
49,716,357 133,963,539
56,212,287
182,379,356
133,963,539
280,748,435
280,748,435
162,499,180
162,499,180
23,595,568
23,595,568
25,065,453
25,065,453
182,379,356
133,963,539
23,595,568
8,112,243
8,112,243 25,065,453
6,702,768
6,702,768
984,178
984,178
2,588,682
2,588,682
23,595,568
25,065,453
984,178
20,566,545
20,566,545 2,588,682
19,056,520
19,056,520
57,310,822
57,310,822
53,792,151
53,792,151
984,178
2,588,682
57,310,822
49,716,357
49,716,357 53,792,151
56,212,287
56,212,287
3,289,059,837
3,289,059,837
2,945,477,378
57,310,822 2,945,477,378
53,792,151
3,289,059,837
2,945,477,378
182,379,356
182,379,356
133,963,539
133,963,539
3,289,059,837
2,945,477,378
23,595,568
23,595,568
25,065,453
25,065,453
984,178
984,178

2,588,682
2,588,682

57,310,822
57,310,822

53,792,151
53,792,151

3,289,059,837
3,289,059,837
16,550
16,550
16,550
39,983,450
39,983,450
16,550
39,983,450
39,983,450
19,088,429
19,088,429
19,088,429

2,945,477,378
2,945,477,378
16,550
16,550
16,550
39,983,450
39,983,450
16,550
39,983,450
39,983,450
19,088,429
19,088,429
19,088,429

56,346,232
56,346,232
19,088,429
56,346,232
16,550
16,550
57,340,405
57,340,405
56,346,232
57,340,405
39,983,450
39,983,450
57,340,405

19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
26,000,000
26,000,000
25,000,000
25,000,000
26,000,000
56,346,232
56,346,232 25,000,000
56,346,232
56,346,232
116,500,000
116,500,000
111,500,000
26,000,000 111,500,000
25,000,000
116,500,000
57,340,405
57,340,405 111,500,000
52,849,874
52,849,874
189,497,321
189,497,321
174,699,070
116,500,000 174,699,070
111,500,000
189,497,321
174,699,070
464,772,387
464,772,387
439,483,605
189,497,321 439,483,605
174,699,070
464,772,387
439,483,605
----464,772,387
439,483,605
26,000,000
26,000,000
25,000,000
25,000,000
464,772,387
464,772,387 439,483,605
439,483,605 464,772,387
439,483,605
116,500,000
116,500,000
111,500,000
111,500,000
3,753,832,224
3,753,832,224
3,384,960,983
3,384,960,983
464,772,387 3,384,960,983
439,483,605
3,753,832,224
189,497,321
189,497,321
174,699,070
174,699,070
3,753,832,224
3,384,960,983
464,772,387
464,772,387
439,483,605
439,483,605

1,865,491
1,865,491

1,233,446
1,233,446

494,592,557
494,592,557

450,247,135
450,247,135

464,772,387
464,772,387
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439,483,605
439,483,605

4,333,280,908
4,333,280,908

3,822,959,685
3,822,959,685

3,753,832,224
3,753,832,224

3,384,960,983
3,384,960,983

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นนเป็ส่นวส่นหนึ
วนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี ้
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(นายสุ
(นายสุวววรรณ
รรณ แทนสถิ
แทนสถิตตตย์ย์ย์)))
(นายสุ
รรณ
แทนสถิ
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
การใหญ่
การใหญ่
(นายสุวรรณ
แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู
้้ จจ้ จดดัั ดั การใหญ่
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
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(นายชาติ
(นายชาติ
ศิริศโสภณพนิ
ิริ โสภณพนิ
ช) ช)
กรรมการผู
กรรมการผู
้ จดั ้ จการใหญ่
ดั การใหญ่

56,346,232
56,346,232
19,088,429
56,346,232
16,550
16,550
52,849,874
52,849,874
56,346,232
52,849,874
39,983,450
39,983,450
52,849,874

(นายสุ
(นายสุ
วรรณ
วรรณแทนสถิ
แทนสถิ
ตย์ต) ย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
้ จดั ้ จการใหญ่
ดั การใหญ่

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

งงเทพ
จจากั
ดดน
(มหาชน)
และบริ
ษษและบริ
ััททจ
ย่ย่ อออื่่
ยยและบริ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
เทพธนาคารกรุ
ากังเทพ
(มหาชน)
งจเบ็็
เทพ
ากัดด
จ(มหาชน)
ากั
และบริ
ด (มหาชน)
ษ� น
ัทย่ อษยัทย่ อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำธนาคารกรุ
�ไรขาดทุุ
เสร็็
งบก
นนงบก
และก
าไรขาดทุ
นนเบ็
เสร็
อือื่่ นนดเสร็
งบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
งบกาไรขาดทุ
และก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นและกนาไรขาดทุ
และก
เบ็ดดาไรขาดทุ
เสร็นจจเบ็
นเบ็จดอืเสร็
่ น จอื่น
าหรั บบปีปี สสิสิาหรั
31
วาคม
2564
สสาหรั
นน้้ สุสุดดบสวัวัปีาหรั
นนสิทีทีน้ ่่ บ31
สุปีดสิธัธัวันน้ สุวาคม
ทีด่ 31
วันธัที2564
น่ 31
วาคม
ธันวาคม
2564 2564

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

รายได้
้ย้ย ดรายได้
รายได้ ดดอกเบี
อกเบี
รายได้
อกเบี ้ยดอกเบี ้ย
ใช้ จจาา่่ ยดอกเบี
ยดอกเบี
ค่ค่าาใช้
ค่าใช้ จ้ย้ยา่ ค่ยดอกเบี
าใช้ จา่ ยดอกเบี
้ย
้ย

หน่
หน่ ววยย :: พั
พันนหน่บาท
บาท
วย :หน่พันวยบาท
: พันบาท
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินนงบการเงิ
รวม งบการเงิ
นรวม นรวม
งบการเงินนงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ
2564
หมายเหตุ หมายเหตุ
หมายเหตุ
2564 2564 25642563
2563 2563 25632564
2564 2564 25642563
2563 2563 2563
6.35
114,312,544
112,523,517
83,284,576
94,695,292
6.35
6.35114,312,544
6.35 114,312,544
114,312,544
112,523,517
112,523,517
112,523,517
83,284,57683,284,576
83,284,576
94,695,29294,695,292
94,695,292
6.36
35,477,057
21,273,916
27,805,781
6.36
6.3632,156,484
32,156,484
35,477,05735,477,057
21,273,91621,273,916
27,805,78127,805,781
6.36 32,156,484
32,156,484
35,477,057
21,273,916
27,805,781

รายได้
้ยสุ
รายได้ ดดอกเบี
อกเบี
รายได้
้ยสุททดธิธิรายได้
อกเบี ้ยสุ
ดอกเบี
ทธิ ้ยสุทธิ
รายได้
6.37
รายได้ คคาา่่ ธรรมเนี
ธรรมเนี
รายได้ยยคมและบริ
มและบริ
รายได้
า่ ธรรมเนี
คา่ กกธรรมเนี
ยาร
ารมและบริ
ยมและบริ
การ การ
6.37
ใช้ จจาา่่ ยค่
ยยาใช้
มและบริ
6.37
ค่ค่าาใช้
ยค่ค่าาธรรมเนี
ธรรมเนี
าใช้ จา่ ค่ยค่
มและบริ
าธรรมเนี
จา่ ยค่ากกธรรมเนี
ยาร
ารมและบริ
ยมและบริ
การ การ
6.37
รายได้
ททธิธิยมและบริ
รายได้ คคาา่่ ธรรมเนี
ธรรมเนี
รายได้ยยคมและบริ
มและบริ
รายได้
า่ ธรรมเนี
คา่ กกธรรมเนี
ยารสุ
ารสุ
มและบริ
การสุทธิการสุทธิ
กกาไรสุ
ทางการเงิ
ทีที่ อวว่่ งมื
ดดัั มูมูอลลทางการเงิ
ค่ค่าานด้ด้ทีววว่ ยยดั มูนลทีค่วา่ ดด้ั มูวยลค่าด้ วย
าไรสุททธิธิจจากเครื
ากเครื
กาไรสุ่่ ออทงมื
งมื
กธิาไรสุ
จออากเครื
ทางการเงิ
ทธิจ่ อากเครื
งมือนนทางการเงิ
รรมผ่
นกมูติธลาไรหรื
าไรหรื
ขาดทุ
6.38
มูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมผ่
มูลค่าายุนก
รรมผ่
ค่ายุตออาิธขาดทุ
นก
รรมผ่
าไรหรื
นนานกอาไรหรื
ขาดทุนอขาดทุน
6.38
กกาไรสุ
นนลงทุ
6.39
าไรสุททธิธิจจากเงิ
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(ขาดทุ
น) ดจากการวั
มูมูลลค่ค่าายุยุตตดดิธิธมูมูรรมเครื
ลค่ค่าายุยุต่่ ออติธงมื
ออทีทีใใ่่ ช้ช้ ่สสอ่ อาหรั
งมื
อบบทีทีใ่ ใ่ ช้ช้สสาหรั
บ
กการป้
าไร (ขาดทุ
นความเสี
) จากการวั
กงกักาไร
าไร
(ขาดทุ
ด(ขาดทุ
มูลค่นาย่ นยุ)งในกระแสเงิ
)จากการวั
ตนจากการวั
ิธสด
รรมเครืด่ อดมูนงมื
มูลสด
ลค่อค่าทียุาใ่ ยุตช้ตสิธรรมเครื
ิธาหรั
รรมเครื
บ ่ อ่ องมืงมืออทีทีใ่ ช้ใ่ สช้ สาหรั
าหรับบ (506,394)(506,394) 260,583 260,583 (506,394)(506,394) 260,583 260,583
อ
งกั
น
การป้
อ
ย
่
น
งในกระแสเงิ
ความเสี
(506,394)(506,394) 260,583 260,583 (506,394)(506,394) 260,583 260,583
การป้องกันการป้
ความเสี
องกัย่ นงในกระแสเงิ
ความเสีย่ งในกระแสเงิ
นสด นสด
(506,394)
(506,394)
260,583
260,583
(506,394)
(506,394)
260,583
260,583
การป้
อองกังกัจากการด
นนความเสี
ความเสี
ย่ จากการด
ย่งในกระแสเงิ
งในกระแสเงิ
นงาน
สดสด
(506,394)
260,583
(506,394)
260,583
การป้อกงกัาไรจากการแปลงค่
นความเสี
ย่ การป้
งในกระแสเงิ
นสดนาเนิ
กกาไรจากการแปลงค่
าางบการเงิ
งบการเงิ
นนงาน
าเนินนนงาน
าไรจากการแปลงค่
กาไรจากการแปลงค่
งบการเงิานนางบการเงิ
จากการด
นาเนิ
จากการด
งาน าเนิ
ก
ก
าไรจากการแปลงค่
าไรจากการแปลงค่
า
งบการเงิ
า
งบการเงิ
น
น
จากการด
จากการด
าเนิ
าเนิ
น
น
งาน
งาน
กในต่
าไรจากการแปลงค่
า
งบการเงิ
น
จากการด
าเนิ
น
งาน
20,196,245
20,196,245 4,115,474
4,115,4744,115,474
4,115,474 6,033,617
6,033,6176,033,617
6,033,617 4,671,025
4,671,0254,671,025
4,671,025
งประเทศ
ในต่าางประเทศ
งประเทศ
20,196,245
20,196,245
ในต่าางประเทศ
ในต่
20,196,245
20,196,245
20,196,245
4,115,474
4,115,474
4,115,474
6,033,617
6,033,617
6,033,617
4,671,025
4,671,025
4,671,025
ในต่างประเทศ
ในต่
ในต่วกั
างประเทศ
างประเทศ
ภาษี
ภาษี
ททเเี่ี่ กีกี่่เยยเงิงิวกั
บบองค์
ระกอบของก
องค์ปประกอบของก
ระกอบของก
าไร
าไร
นน)) (ขาดทุ
(ขาดทุนน))
ภาษี เเงิงินนได้
ได้ภาษี
วกั
นนได้ได้
องค์
ททเี่ เี่ กีกี่ยปป่ยวกั
ระกอบของก
บบองค์
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุาไร
เงิเปนงิระกอบของก
นได้ได้ททเี่ กีเี่ กี่ย่ยวกัวกับบองค์
องค์(ขาดทุ
ปประกอบของก
ระกอบของก
าไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )
ภาษี
เเสร็
งินได้
ท่นเบ็เี่ กีด่ยเสร็
วกัภาษี
บจภาษี
องค์
าไร
น) าไร
1,671,185
1,671,185
(231,478)
(231,478)
1,648,107
1,648,107
15,270
15,270
เบ็
ด
จ
อื
อื
น
่
1,671,1851,671,185 (231,478)(231,478) 1,648,1071,648,107 15,270 15,270
เบ็ดเสร็ จอืเบ็
่น ดเสร็ จอื่น
1,671,185
1,671,185
(231,478)
(231,478)
1,648,107
1,648,107
15,270
15,270
เบ็เบ็ดดเสร็เสร็จเอืจข้อื่นา่นไปไว้ ในก
1,671,185
(231,478)
1,648,107
15,270
ดจเสร็
จอื่นไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่
รายการทีเบ็ไไ่่ รายการที
ประเภทรายการใหม่
าไรหรื
าไปไว้
ไปไว้ใออในก
นก
ขาดทุ
าไรหรื
ขาดทุนน
รายการที
ม่ม่รายการที
จดดัั ประเภทรายการใหม่
ไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในก
เเข้ข้าาไรหรื
ขาดทุ
าไรหรื
นน ออขาดทุ
รายการที
ไ
่
ม่
จ
ด
ั
ประเภทรายการใหม่
รายการที
รายการที
ไ
่
ม่
ไ
่
ม่
จ
ด
จ
ั
ด
ั
ประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่
เ
ข้
า
ไปไว้
ใ
นก
าไรหรื
เ
อ
ข้
เ
ขาดทุ
า
ข้
ไปไว้
า
ไปไว้
น
ใ
นก
ใ
นก
าไรหรื
าไรหรื
อ
อ
ขาดทุ
ขาดทุ
น
น
ในภายหลัในภายหลั
ในภายหลั
งงในภายหลังง
ในภายหลั
ง ง วนเกินทุนรจากการตี
ในภายหลั
งการเปลีในภายหลั
643,545
643,54514,524,289
14,524,289
13,987,474
การเปลี
นแปลงในส่
ววนเกิ
าคาสิ
พพาคาสิ
ย์ย์ นนทรั
ทรัพพย์ย์
-643,545 643,545
14,524,289
14,524,289
13,987,474
13,987,474
การเปลียย่่ นแปลงในส่
นแปลงในส่
การเปลีย่ ย่ นแปลงในส่
นเกินนทุทุนนวจากการตี
จากการตี
นเกินทุนรจากการตี
าคาสินนทรั
ทรัรราคาสิ
-- 13,987,474
643,545
643,545
14,524,289
14,524,289 13,987,474
13,987,474
การเปลี
การเปลี
ย่ ในตราสารทุ
วนรนเกิ
วนเกิ
นนทุนทุนทรั
นจากการตี
จากการตี
ราคาสิ
ราคาสินนทรัทรัพพย์ย์
-643,545
14,524,289
13,987,474
ย่ กกนแปลงในส่
นเกิ
ทุย่นแปลงในส่
นนแปลงในส่
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุ
าไร
จากเงิ
(ขาดทุ
ลงทุ
จากเงิ
ลงทุนนในตราสารทุ
ในตราสารทุ
าหนดให้
าหนดให้
กกการเปลี
าไร
าไร
นน)) จากเงิ
(ขาดทุ
นนนวนลงทุ
)) จากเงิ
นนนในตราสารทุ
นนจากการตี
ลงทุ
นทีทีาคาสิ
กก่่ าหนดให้
นนทีพทีก่ ก่ย์าหนดให้
กกาไร
าไร
(ขาดทุ
(ขาดทุ
นนก
น) )จากเงิ
จากเงิ
ลงทุ
นนในตราสารทุ
ในตราสารทุ
นเสร็
นทีทีก่ จกาหนดให้
่ าหนดให้
กวัาไร
(ขาดทุนยมู
)มูจากเงิ
นลงทุ
นในตราสารทุ
ทีลงทุ
ก่ าไรขาดทุ
าหนดให้
10,599,899
10,599,899 (6,067,116)
(6,067,116)
(6,067,116) 10,539,297
10,539,297
10,539,297 (5,340,383)
(5,340,383)
(5,340,383)
ยมู
รรมผ่
าไรขาดทุ
รรมผ่นาานนนก
นก
เบ็
เสร็ จจนอือืนเบ็
10,599,899
10,599,899
(6,067,116)
10,539,297
(5,340,383)
วัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้วัวววัดดยมู
มูลลลค่ค่ค่าาาด้ยุยุด้วตตวยมู
ิธิธรรมผ่
ลลค่ค่าาาายุยุนก
ตติธิธาไรขาดทุ
รรมผ่
นนาไรขาดทุ
เบ็
ดดเสร็
่น่นเบ็ดดเสร็
จอือื่น่น
10,599,899
10,599,899
(6,067,116)
(6,067,116)
(6,067,116)
10,539,297
10,539,297
10,539,297
(5,340,383)
(5,340,383)
(5,340,383)
ลค่ค่าด้าด้วายมู
วนกยมูลาไรขาดทุ
ลค่ค่ายุายุตติธรรมผ่
ิธนรรมผ่
าเสร็
นก
านกจาไรขาดทุ
วัดมูลค่กาาไร
ยมู
ลค่าวันยุ้สิดวัน)ตดมูจากหนี
ิธมูลรรมผ่
เบ็ดั ดาหนดให้
อืาไรขาดทุ
่น นนเบ็เบ็ดดเสร็เสร็จอืจอื่น่น 10,599,899
กกาไร
นนด้))วจากหนี
(ขาดทุ
ทางการเงิ
นนทางการเงิ
ทีทีกก่่ าหนดให้
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุ
กาไร
จากหนี
(ขาดทุ
น้สิ)นจากหนี
ทางการเงิ
้สิ้สินนทางการเงิ
าหนดให้
นนทีทีก่ ววก่ าหนดให้
ดั มูมูลลค่ค่าา ววดั ดั มูมูลลค่ค่าา
ก
ก
าไร
าไร
(ขาดทุ
(ขาดทุ
น
น
)
)
จากหนี
จากหนี
้สิ
น
้สิ
น
ทางการเงิ
ทางการเงิ
น
น
ที
ที
ก
่
ก
าหนดให้
่
าหนดให้
ว
ด
ั
ว
ด
มู
ั
มู
ล
ล
ค่
ค่
า
า
กด้าไร
(ขาดทุ
น
)
จากหนี
้สิ
น
ทางการเงิ
น
ที
ก
่
าหนดให้
ว
ด
ั
มู
ล
ค่
า
ยมูลลค่ค่าาด้ยุยุด้วตตวยมู
ยมู
รรมผ่
นก
าไรหรื
รรมผ่าาออนก
นก
ขาดทุ
าไรหรื
ขาดทุ
เนื่อ่องมาจาก
งมาจาก
งมาจาก
ด้ ววยมู
ิธิธรรมผ่
ลลค่ค่าาาายุยุนก
ตติธิธาไรหรื
รรมผ่
ขาดทุ
าไรหรื
นนอัอัอนนอขาดทุ
เนื
นนอัอันนเนืเนื่อ่องมาจาก
ด้ วยมูลค่ความเสี
ายุาตนเครดิ
ิธรรมผ่
ด้งด้
ยมูลาไรหรื
ลค่ค่ายุาตยุตอติธขาดทุ
รรมผ่
ิธรรมผ่
นาอันก
านนก
เนื
าไรหรื
าไรหรื
่องมาจาก
ออขาดทุ
ขาดทุนนอัอันนเนืเนื่อ่องมาจาก
งมาจาก (567,419)(567,419) 958,884 958,884 (567,419)(567,419) 958,884 958,884
ความเสี
ตตด้วาายมู
าวนก
นเครดิ
(567,419)(567,419) 958,884 958,884 (567,419)(567,419) 958,884 958,884
ความเสียย่่ งด้
งด้
ความเสี
านเครดิ
ย่ ย่ งด้
นเครดิ
ต
(567,419)
(567,419)
958,884
958,884
(567,419)
(567,419)
958,884
958,884
ความเสี
ความเสี
ย
่
ย
่
งด้
งด้
า
นเครดิ
า
นเครดิ
ต
ต
(567,419)
958,884
(567,419)
958,884
ความเสี
ย
่
งด้
า
นเครดิ
ต
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุ
าไร
จากการประมาณการตามหลั
(ขาดทุนน)) จากการประมาณการตามหลั
จากการประมาณการตามหลั
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์
กกาไร
กกาไร
นน)) จากการประมาณการตามหลั
(ขาดทุ
กกคณิ
กกคณิ
ก
ก
าไร
าไร
(ขาดทุ
(ขาดทุ
น
น
)
)
จากการประมาณการตามหลั
จากการประมาณการตามหลั
ก
ก
คณิ
คณิ
ต
ต
ศาสตร์
ศาสตร์
กประกั
าไร (ขาดทุ
น
)
จากการประมาณการตามหลั
ก
คณิ
ต
ศาสตร์
986,754 986,754
986,754 (428,401)
(428,401)(428,401)
(428,401) 935,437
935,437 935,437
935,437 (284,680)
(284,680)(284,680)
(284,680)
าหรันบบนภัโครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์
ภัยยสสาหรั
าหรับบโครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์
องพนักกงาน
งาน
องพนักกงาน
งาน
986,754
ประกันนภัภัยยประกั
สสประกั
าหรั
ขของพนั
ขของพนั
986,754
986,754
(428,401)
(428,401)
935,437
935,437
935,437
(284,680)
(284,680)
(284,680)
ประกันส่ภัวยนแบ่
สาหรังกบาไร
ประกั
นนภัภัยยสสาหรั
บเสร็
บโครงการผลประโยชน์
ของพนักกงาน
งาน
(2,466)
(2,466)986,754
1,962
1,962(428,401)
ส่ส่ววนแบ่
(ขาดทุ
นนโครงการผลประโยชน์
)) ประกั
เบ็
(ขาดทุ
ดดเสร็
่น่นเบ็าหรั
ในบริ
ษษจโครงการผลประโยชน์
จขอืััททอืองพนั
ววในบริ
มม กษงาน
ษัทัทร่ร่ววมม ของพนั
--(2,466) (2,466)
1,962 1,962
นแบ่งงกกส่าไร
าไร
วนแบ่
(ขาดทุ
งกาไร
เบ็
(ขาดทุ
เสร็นนจจ)อือื) เบ็
ในบริ
ดดเสร็
่นร่ร่่นในบริ
--(2,466)
(2,466)
1,962
1,962 ส่องค์
ส่วนนแบ่
วกี)นแบ่
งดกงเสร็
กาไร
าไร
นน)ษ(ขาดทุ
)เบ็
จ) อืจ(ขาดทุ
อื่น่นในบริ
ในบริ
ษ)ษัทัทร่วร่มวม
-- -(2,466)
1,962
ส่วนแบ่
งกภาษี
าไร
(ขาดทุ
เบ็วกั
จ(ขาดทุ
อืป(ขาดทุ
่นระกอบของก
ในบริ
ัทเบ็ร่ดวดเสร็
มเสร็
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ท
เ
่
ี
กี
่
ย
เ
งิ
วกั
น
ได้
บ
ท
เ
่
ี
ป
่
ย
ระกอบของก
บ
องค์
าไร
าไร
น
น
ภาษี เงินได้ภาษี
ทเี่ กี่เยงิวกั
นได้บองค์
ทเี่ กี่ยปวกั
ระกอบของก
บองค์ประกอบของก
าไร (ขาดทุาไร
น) (ขาดทุน)
นได้ได้ททเี่ กีเี่ กี่ย่ยวกัวกับบองค์
องค์(ขาดทุ
ปประกอบของก
ระกอบของก
าไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )
ภาษี
งินได้
ท่นเบ็เี่ กีด่ยเสร็
วกัภาษี
บภาษี
องค์เงิเปนงิระกอบของก
าไร
น) าไร
(2,279,082)
(2,279,082)(3,233,984)
(3,233,984)
(3,233,984) (2,155,609)
(2,155,609)
(2,155,609)(3,324,295)
(3,324,295)
(3,324,295)
เบ็ดดเเสร็
เสร็
(2,279,082)
(2,279,082)
(3,233,984)
(2,155,609)
(3,324,295)
เบ็
จจอือืเบ็
่น ดเสร็ จจอือื่น่น
(2,279,082)
(2,279,082)
(2,279,082)
(3,233,984)
(3,233,984)
(3,233,984)
(2,155,609)
(2,155,609)
(2,155,609)
(3,324,295)
(3,324,295)
(3,324,295)
เบ็ดเสร็ จอืรวมก
ดเสร็
ดเสร็
จอืจอื่น่น
รวมก
ดด่นเสร็
าไรเบ็
จจอือื่น่นเบ็สุสุเบ็
ธิธิเสร็
24,000,038
24,000,038
12,864,971
12,864,971
9,318,582
9,318,582
12,782,978
12,782,978
รวมกาไรเบ็
าไรเบ็รวมก
เสร็าไรเบ็
ดดททเสร็
จจอือื่น่นสุสุททธิธิ
24,000,038
24,000,038
12,864,971
12,864,971
9,318,5829,318,582
12,782,978
12,782,978
าไรเบ็ดดเสร็เสร็จอืจอื่น่นสุสุททธิ ธิ
24,000,038
24,000,038
12,864,971
12,864,971
9,318,582
9,318,582
12,782,978
12,782,978
รวมก
าไรเบ็
ดจเสร็
จอืรวมก
่นรวมก
สุทธิาไรเบ็
24,000,038
12,864,971
9,318,582
12,782,978
กกาไรเบ็
ด
เสร็
ก
าไรเบ็
จ
รวม
ด
เสร็
รวม
50,952,153
50,952,15330,409,707
30,409,707
30,409,707 31,969,046
31,969,046
31,969,04628,421,017
28,421,017
28,421,017
าไรเบ็ดกเสร็
าไรเบ็
จรวมดเสร็จรวม
50,952,153
50,952,153
30,409,707
31,969,046
28,421,017
กกาไรเบ็
าไรเบ็
ดดเสร็
เสร็จจรวม
รวม
50,952,153
50,952,153
30,409,707
30,409,707
31,969,046
31,969,046
28,421,017
28,421,017
กาไรเบ็งปัดการแบ่
เสร็าไรสุ
จรวม
50,952,153
30,409,707
31,969,046
28,421,017
การแบ่
าไรสุ
การแบ่
งปัการแบ่
นนกกาไรสุ
งงปัปัททนนธิธิกกาไรสุ
ททธิธิ
การแบ่
ง
ปั
น
ก
าไรสุ
การแบ่
ท
การแบ่
ธิ
ง
ปั
ง
ปั
น
น
ก
ก
าไรสุ
าไรสุ
ท
ท
ธิ
ธิ
ส่ส่ววนที
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
26,507,040
26,507,040
17,180,582
17,180,582
22,650,464
22,650,464
15,638,039
15,638,039
นทีเ่ ป็ นส่ของธนาคาร
วนทีเ่ ป็ นของธนาคาร
26,507,040
26,507,040 17,180,582
17,180,582 22,650,464
22,650,464 15,638,039
15,638,039
วยนที
เ่ ป็เ่นได้
26,507,040
26,507,040
17,180,582
17,180,582
22,650,464
22,650,464
15,638,039
15,638,039
วนทีเ่ ป็ นส่ของธนาคาร
26,507,040
17,180,582
22,650,464
15,638,039
ส่ส่ส่ววนที
นทีววเ่ เ่ ป็นได้
ป็นนส่ของส่
ของส่
เเส่วสีสีนที
ม่ม่ป็นมมนของธนาคาร
ีีออเของธนาคาร
เสีานาจควบคุ
สียยทีทีไ่ ไ่ ม่ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุ
มม
445,075
445,075
364,154
364,154
--นทีเเ่่ ป็ป็ นนส่ของส่
ของส่
ววนที
นได้
ยทีทีววไไ่่ นได้
านาจควบคุ
มม
445,075 445,075
364,154 364,154
--ส่ส่วเนที
วสีนที
วนได้
วนได้เสีเสียยทีมทีไ่ ม่ไ่ ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุมม
445,075
445,075
364,154
364,154
-ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้
ยเ่ ทีป็เ่ ไ่ ป็นม่นของส่
มของส่
ีอานาจควบคุ
445,075
364,154
-15,638,039
26,952,115
26,952,11517,544,736
17,544,736
17,544,736 22,650,464
22,650,464
22,650,46415,638,039
15,638,039
26,952,115
26,952,115
17,544,736
22,650,464
15,638,039
26,952,115
26,952,115
26,952,115
17,544,736
17,544,736
17,544,736
22,650,464
22,650,464
22,650,464
15,638,039
15,638,039
15,638,039
การแบ่
ง
ปั
การแบ่
น
ก
าไรเบ็
ง
ปั
ด
น
เสร็
ก
าไรเบ็
จ
รวม
ด
เสร็
จ
รวม
การแบ่ งปัการแบ่
นกาไรเบ็
งปั นดกเสร็
าไรเบ็
จรวมดเสร็จรวม
การแบ่
งจปังรวม
ปันนกกาไรเบ็
าไรเบ็ดดเสร็
เสร็จจรวม
รวม
การแบ่
งปั นกส่าไรเบ็
ดเสร็
50,393,641
50,393,64130,056,376
30,056,376 31,969,046
31,969,04628,421,017
28,421,017
ส่ส่ววนที
นทีการแบ่
ของธนาคาร
50,393,641
50,393,641
30,056,376
30,056,376
31,969,046
31,969,046
28,421,017
28,421,017
นทีเเ่่ ป็ป็ นนส่ของธนาคาร
ของธนาคาร
ววนที
เ่ เ่ ป็ป็นนของธนาคาร
50,393,641
50,393,641
30,056,376
30,056,376
31,969,046
31,969,046
28,421,017
28,421,017
ส่
ส่
ว
นที
วนทีเ่ ป็เ่นได้
ป็นนของธนาคาร
ของธนาคาร
50,393,641
30,056,376
31,969,046
28,421,017
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
นทีเเ่่ ป็ป็ นนส่ของส่
ของส่
ส่ววนที
นทีววเ่ เ่ ป็นได้
นได้
ป็นนของส่
ของส่
านาจควบคุ
สียยทีทีไ่ ไ่ ม่ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุ
558,512 558,512
558,512
353,331 353,331
353,331
ส่ส่ววนที
เเสีสียยทีทีววไไ่่ นได้
ม่ม่มมีีออเเสีานาจควบคุ
มม
มม
558,512
353,331
----ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้
ส่ส่วเนที
วสีนที
ยเ่ ทีป็เ่ ไ่ ป็นม่นของส่
มของส่
ีอานาจควบคุ
วนได้
วนได้เสีเสียยทีมทีไ่ ม่ไ่ ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุมม
558,512
558,512
558,512
353,331
353,331
353,331 -31,969,04628,421,017
- - -28,421,017
-50,952,153
50,952,153
30,409,707
30,409,707
31,969,046
50,952,153
50,952,153 30,409,707
30,409,707 31,969,046
31,969,046 28,421,017
28,421,017
50,952,153
50,952,153
30,409,707
30,409,707
31,969,046
31,969,046
28,421,017
28,421,017
50,952,153
30,409,707
31,969,046
28,421,017
13.89
13.89
9.00
9.00
11.87
11.87
8.19
8.19
กกาไรต่
อ
หุ
ก
้
น
าไรต่
ขั
น
้
พื
อ
น
้
หุ
ฐาน
้
น
ขั
น
้
(บาท)
พื
น
้
ฐาน
(บาท)
13.89 13.89
9.00 9.00
11.87 11.87
8.19 8.19
าไรต่ อหุก้ นาไรต่
ขัน้ พือน้ หุฐาน
้ นขัน้ (บาท)
พืน้ ฐาน (บาท)
13.89
13.89
9.00
9.00
11.87
11.87
8.19
กาไรต่
าไรต่
ออหุหุ้ นงน
้ นเฉลี
ขัาขัน้ ้ หนั
น้ พื่ ยพืน้ถ่กน้ฐาน
ฐาน
(บาท)
(บาท)(พันหุ้น)
13.89
9.00
11.87
8.19
กานวนหุ
าไรต่ อ้ นหุจสามั
้ นานวนหุ
ขัน้ ญพืถัน้ ก้ นวฐาน
(บาท)
เฉลี
สามั
วเฉลี
งน
(พัานน้ า้ หนั
หนั
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843 8.19
จจานวนหุ
้ นจสามั
านวนหุ
ญถั้ นวสามั
เฉลี
่่ ยยญญถ่ถ่ถัถัวววงน
า้ หนั
่ ยถ่กววงน
(พั
หุหุ้้ นนกก)) (พั
นหุ้น)
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
จานวนหุ้นสามัญจถัจานวนหุ
วานวนหุ
เฉลี่ยถ่้ นว้ นสามั
งน
สามั
า้ ญ
หนั
ญถักถัวเฉลี
ว(พั
เฉลี
น่ ยหุ่ ยถ่้ นถ่วงน
ว) งนา้ หนั
า้ หนักก(พั(พันนหุหุ้ น้ น) )
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
หมายเหตุหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
เป็ นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ
ของงบการเงิ
นส่ส่ววนหนึ
นหนึง่ ง่ ของงบการเงิ
ของงบการเงิ
หมายเหตุ
ปปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ปประกอบงบการเงิ
นนเป็
นนเป็เป็งง่่ นของงบการเงิ
นนนีนี ้้
นนนีนี้ ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
นปเป็ประกอบงบการเงิ
นระกอบงบการเงิ
ส่วนหนึง่ ของงบการเงิ
นนเป็เป็นนส่ส่วนหนึ
วนนหนึ
นี ้ ง่ ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงินนนีนี้ ้

(นายชาติ
(นายชาติ
ิริริิ โสภณพนิ
โสภณพนิ
))
(นายชาติศศ(นายชาติ
โสภณพนิ
ศศิริริ ิ ชชโสภณพนิ
ชช))
(นายชาติ
(นายชาติ
โสภณพนิช)ช)
(นายชาติ
ิริ โสภณพนิ
ชการใหญ่
) ศศิริ ิริโสภณพนิ
กรรมการผูศกรรมการผู
กรรมการผู
การใหญ่
กรรมการผู
้้ จจดดัั การใหญ่
้ จ้ จดั ดั การใหญ่
10 -กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู
กรรมการผู้ จ้ ดจั ดัการใหญ่
การใหญ่ -- 10
10 -- -- 10

- 10 -

- -1010- -

(นายสุ
(นายสุ
แทนสถิ
รรณตตย์ย์แทนสถิ
แทนสถิ
))
(นายสุววรรณ
รรณ
(นายสุ
แทนสถิ
ววรรณ
ตตย์ย์))
(นายสุ
(นายสุ
รรณ
วรรณแทนสถิ
แทนสถิตตย์ย์) )
(นายสุวรรณ
แทนสถิ
ต้ จย์ดั )วการใหญ่
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
การใหญ่
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
้้ จจดดัั การใหญ่
้ จดั การใหญ่
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู้ จ้ ดจั ดัการใหญ่
การใหญ่
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุงเทพ
งเทพจจากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี่ ย่ ยนแปลงส่
นแปลงส่วนของเจ้
วนของเจ้าของ
าของ
สสาหรั
าหรับบปี ปีสิสิน้ น้ สุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2564
2564
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ทุทุนนทีที่ อ่ ออกอก

ส่ วส่นเกิ
วนเกินน

และชาระแล้
าระแล้ว ว
และช

มูมูลลค่ าค่ า

สามัญญ
หุ้หุน้ นสามั

องค์ปประกอบอื
ระกอบอื่ น่ นของส่
ของส่วนของเจ้
วนของเจ้าของ
าของ
องค์

วนเกินนทุทุนน
ส่ วส่นเกิ

วนเกินนทุทุนน
ส่ วส่นเกิ

วนเกินนทุทุนน
ส่ วส่นเกิ

สารองสาหรั
าหรับบ
เงิเงินนสารองส

ผลสะสมจากการ
ผลสะสมจากการ

ผลต่างาง
ผลต่

กาไรสะสม
กาไรสะสม

56,346,232
56,346,232

16,824,012
16,824,012

5,600,324
5,600,324

29,178,279
29,178,279

356,384
356,384

(2,196,285)
(2,196,285)

ทางการเงินที่กาหนด

สารอง
ทุทุนนสารอง

รวมส่
รวมส่วนของ
วนของ
งไม่ได้ได้จัดจัดสรร
สรร
ยังยัไม่

อื่อืน่ นๆๆ

ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย

จากการ

ทุนสารอง

แปลงค่ า

ตามกฎหมาย

ส่ วส่นได้
วนได้เสีเยสีย
หน่ วย : พันบาท

รวม
รวม

อี านาจ
ทีที่ ไม่่ ไม่มมอี านาจ
ควบคุมม
ควบคุ

กาไรสะสม

จัดสรรแล้ ว

ผลต่ าง

ธนาคาร
ธนาคาร

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร
อื่น ๆ

งบการเงิน

ให้ วัดมูลค่ ายุติธรรม

ยงด้านเครดิ
านเครดิตต
เสีเสี่ ย่ งด้
19,088,429
19,088,429

สรรแล้ว ว
จัดจัดสรรแล้

อื่อืน่ นๆๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สามัญญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้อองกังกันน
เปลี่ ย่ นแปลงมู
ยนแปลงมูลลค่ าค่ า
จากการ
หุ้หุน้ นสามั
จากการ
จากการ
จากการ
การป้
เปลี
จากการ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
ราคาที่ ด่ ดินิน
ราคาอาคาร
เปลี่ ย่ นแปลง
ยนแปลง
ความเสี่ ย่ งใน
ยงใน
ิธรรมของหนีส้ ินส้ ิน
แปลงค่า า
ตีตีราคาที
ตีตีราคาอาคาร
เปลี
ความเสี
ยุตยุติธรรมของหนี
แปลงค่
และชาระแล้ ว
มูลค่ า
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
เงินสารองสาหรับ ผลสะสมจากการ
ลงทุนน
กระแสเงินนสดสด ทางการเงิ
ทางการเงินนทีที่ ก่าหนด
กาหนด งบการเงิ
งบการเงินน
มูมูลลค่ าค่เงิาเงินนลงทุ
กระแสเงิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ องกัน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ า
ให้ให้วัดวัดมูมูลลค่ าค่ยุาตยุติธรรม
ิธรรม
ตีราคาที่ดิน
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยผ่นแปลง
ความเสี
่
ย
งใน
ยุ
ติธรรมของหนีส้ ิน
านกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนน
าผ่นก
มูลค่ าเงิ
ลงทุ
นงมาจากความ
กระแสเงินสด
เนื่ อ่ องมาจากความ
อันอันนเนื

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออณณวันวันทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2563
2563

หน่หน่วยวย: พั: พันนบาท
บาท

ผ่ านกาไรหรื อขาดทุ
น
(16,089,996)
(16,089,996)
2,045
2,045

24,000,000
24,000,000

106,500,000
106,500,000

190,298,981
190,298,981

429,908,405
429,908,405

366,420
366,420

430,274,825
430,274,825

-500,000
500,000
(9,987,545)

--24,000,000

(9,544,214)
(9,544,214)
(500,000)
(500,000)
106,500,000

(9,544,214)
(9,544,214)
-175,421,823

(175,469)
(175,469)
-420,777,456

(9,719,683)
(9,719,683)
--

4,671,025
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
(5,316,520)

--500,000
5,000,000
5,000,000
-500,000
--- 111,500,000
111,500,000
111,500,000
111,500,000
25,000,000

-(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
15,395,329
15,395,329
1,078,972
1,078,972
5,000,000
(1,406,878)
(1,406,878)

189,822,190
189,822,190
111,500,000

-(9,544,214)
-(500,000)
-30,056,376
30,056,376
(500,000)
-(5,000,000)
(1,406,878)
(1,406,878)
13,958,525
449,013,689
449,013,689
1,033,590
(170,654)
449,013,689
449,013,689
174,699,070

(187,503)
(187,503)
(9,544,214)
--353,331
353,331
-876,667
876,667
28,421,017
1,233,446
1,233,446
(170,654)
1,233,446
1,233,446
439,483,605

(187,503)
(187,503)
--30,409,707
30,409,707
-(530,211)
(530,211)

-500,000
500,000
(5,316,520)

--25,000,000

(4,771,811)
(4,771,811)
(500,000)
(500,000)
111,500,000

(4,771,811)
(4,771,811)
-174,699,070

(181,964)
(181,964)
-439,483,605

(4,953,775)
(4,953,775)
--

-- -500,000
5,000,000
5,000,000
-- -500,000
-- 116,500,000
116,500,000
-

(1,908,453)
(1,908,453)
(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
27,316,462
27,316,462
3,985,403
3,985,403
-5,000,000

(1,908,453)
(1,908,453)
(4,771,811)
-(500,000)
-50,393,641
50,393,641
(1,908,453)
-(500,000)
-(5,000,000)

(200,004)
(200,004)
(4,771,811)
- --558,512
558,512
(1,908,453)
- -455,501
455,501
1,865,491
1,865,491
31,969,046

(2,108,457)
(2,108,457)
--50,952,153
50,952,153
-455,501
455,501

อันเนื่องมาจากความ

การจั
การจัดสรรก
ดสรรกาไรของปี
าไรของปีก่อกน่อน
เงิเงินปันนปัผลจ่
นผลจ่ายาย
ทุนทุสนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การจั
การจัดสรรก
ดสรรกาไรของปี
าไรของปีปัจปจุั จบจุนบั นั
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
เงิเงินปันนปัผลจ่
นผลจ่ายาย
เงินปั นผลจ่าย
ทุนทุสนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื
สารองอื่น่นๆ ๆ
การจัดสรรกาไรของปี ปัจจุบนั
กาไรเบ็
กาไรเบ็ดเสร็
ดเสร็จรวม
จรวม
ทุนสารองตามกฎหมาย
โอนไปก
โอนไปกาไรสะสม
าไรสะสม
อื่นอื่นๆสๆารองอื่น ๆ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออณณวันวันทีที่ 31
่ 31ธันธันวาคม
วาคม2563
2563
โอนไปกาไรสะสม
อื่น ๆ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออณณวันวันทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2564
2564
ยอดคงเหลื
อ ณ วักน่อกนที่อน่ 31 ธันวาคม 2563
การจั
การจั
ดสรรก
ดสรรกาไรของปี
าไรของปี

6.27
6.27
6.26
6.26, 6.27
, 6.27

เงิเงินปันนปัผลจ่
นผลจ่ายาย
ทุนทุสนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การจั
การจั
ดสรรก
ดดสรรก
าไรของปี
าไรของปี
ปัจปกจุั จบ่อจุนนบั นั
การจั
สรรก
าไรของปี
เงิเงิเงินปันนนปัปัผลจ่
นนผลจ่
ายาายย
ผลจ่
ทุนทุทุสนนารองตามกฎหมาย
สสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
สารองอื
สารองอื
่น่นๆาไรของปี
ๆ
การจั
ดสรรก
ปัจจุบนั
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดนเสร็
จรวม
จรวม
เงินดปัเสร็
ผลจ่
าย
โอนไปก
โอนไปก
าไรสะสม
ทุนสาไรสะสม
ารองตามกฎหมาย
อื่นอื่นๆสๆารองอื่น ๆ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ออจณรวม
ณวันวันทีที่ 31
่ 31ธันธันวาคม
วาคม2564
2564
กาไรเบ็ดเสร็

6.27
6.27
6.26
6.26, 6.27
, 6.27

---

-- -19,088,429

6.27
6.27
6.26
6.26, 6.27
, 6.27
6.26
6.26, 6.27
, 6.27

- - 6.27
- - 6.26 , 6.27
-- - 6.27
- - 6.26 , 6.27
- - 6.26 , 6.27

-------

6.26
6.26, 6.27
, 6.27
6.26
6.26, 6.27
, 6.27

---

-- -19,088,429

-6.27
-6.26 , 6.27
--6.27
-- - 6.26 , 6.27

-------

19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429

19,088,429
19,088,429

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-- - 56,346,232

-

-

-

-- - 56,346,232
---152,310
152,310
(24,804)
(24,804)
--

23,201,759
- 23,201,759
-

19,088,429

---5,386,899
5,386,899
-(1,024,698)
(1,024,698)
--

---(2,088,913)
(2,088,913)
- (54,274)
(54,274)
--

5,574,824

-- - 28,913,728

-

--- - 22,804,480 - -

---381,216
- 381,216
(1,065,740)
-(1,065,740)
--

-

9,278,001
- 9,278,001
-

56,346,232

---3,314,168
- 3,314,168
(2,894,859)
-(2,894,859)
--

-

27,454,401
-27,454,401

22,804,480

---208,466
208,466
---

---

-

9,740,769

-

-- - 26,485,473

---(405,115)
- (405,115)
---

-

---767,107
767,107
---

- -เสี่ยงด้ านเครดิต - 356,384 - (2,196,285)- -

---1,570
1,570
- -- -6,044,614
5,145,365
(2,374,085)
208,466
767,107
56,346,232
56,346,232
23,074,253
23,074,253
9,962,525
9,962,525
27,035,092
27,035,092
564,850
564,850
(1,429,178)
(1,429,178)
(11,954,319)
(11,954,319)
3,615
3,615
(979,420)
(54,170)
56,346,232
56,346,232
23,074,253
23,074,253
9,962,525
9,962,525
27,035,092
27,035,092
564,850
564,850
(1,429,178)
(1,429,178)
(11,954,319)
(11,954,319)
3,615
3,615
19,088,429
56,346,232
22,804,480
9,740,769
26,485,473
564,850
(1,429,178)

56,346,232
56,346,232

---6,250,241
6,250,241
---

--- - 16,759,866 - -

---

---(453,935)
- (453,935)
---

-

---4,135,677
4,135,677
---

-

-564,850 - ---20,090,508
-20,090,508
---

-

159,735 3,374,117(1,883,113)
(1,883,113) (405,115)
8,136,189
8,136,189
- 159,735
(997,678)
(3,060,475)
-

8,743,091

26,799,115

159,735

-(1,429,178)- -

- -- --(1,973)
-(1,973)
- -- -1,642
1,642
(453,935)
(1,883,113)

-500,000
500,000
-------

--500,000
500,000
--------

26,000,000
26,000,000
6,033,617
-

717,097

26,000,000

189,822,190
189,822,190

208,443,791
208,443,791
-

116,500,000

492,727,066
492,727,066
23,420,362

4,058,153
189,497,321

450,247,135
450,247,135
450,247,135
450,247,135

494,592,557
494,592,557

464,772,387

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินเป็
นเป็นส่นวส่นหนึ
วนหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงินนีนนี้ ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

- - 1111- 162

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

(นายชาติศริ ิ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

- 12 -

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การจัดดสรรก
สรรกาไรของปี
าไรของปี กก่อ่อนน
การจั
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกราคม
อ ณ 2563
วันที่ 1 มกราคม
2563
เงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่
เงิ
าายย
เงินปั นผลจ่าย
ารองตามกฎหมาย
การจั
าไรของปี
การจั
ก่อดนสรรกาไรของปี ก่อน ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ทุนดสสรรก
ารองตามกฎหมาย
การจัดดสรรก
สรรกาไรของปี
าไรของปี ปปัั จจจุจุบบนนัั
การจั
เงินดปัสรรก
นผลจ่าไรของปี
าย ปเงิั จนจุปับนนั ผลจ่าย
การจั
ารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ารองอื่น่น ๆๆ
การจั
ดสรรก่นาไรของปี
ปัจดจุสรรก
บนั าไรของปี ปัจจุบนั สสารองอื
สารองอื
ๆ การจั
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็
ดเสร็ จรวม ทุนสารองตามกฎหมายกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
โอนไปกาไรสะสม
าไรสะสม
โอนไปก
สารองอื
่น ๆ
สารองอื่น ๆ
โอนไปก
าไรสะสม
อือื่น่น ๆๆ
อืก่นาไรเบ็
ๆ ดเสร็ จรวม กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โอนไปก
าไรสะสม
ยอดคงเหลื
อ ณ วัโอนไปก
นที่ 31 าไรสะสม
ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อื่น ๆ
อื่น ๆ
ยอดคงเหลื
ณ วัวันนทีที่่ 11 มกราคม
มกราคม 2564
2564
ณ
ยอดคงเหลื
นนทีที่่ 131มกราคม
ธันวาคม
อ ณ 2564
วั2563
นที่ 31ยอดคงเหลื
ธันวาคม ออ2563
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวัยอดคงเหลื
การจั
ดดสรรก
าไรของปี
กก่อ่อนน
การจั
สรรก
าไรของปี
การจัดสรรกาไรของปี ก่อน
เงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่
เงิ
าายย
ยอดคงเหลื
นที่ 1 มกราคม
อ ณ 2564
วันที่ 1 มกราคม
2564
เงินปั นผลจ่อาณ
ย วัยอดคงเหลื
การจั
าไรของปี
การจั
ก่อดนสรรกาไรของปี ก่อน ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนดสสรรก
ารองตามกฎหมาย
การจัดดสรรก
สรรกาไรของปี
าไรของปี ปปัั จจจุจุบบนนัั
การจั
เงินดปัสรรก
นผลจ่าไรของปี
าย ปเงิั จนจุปับนนั ผลจ่าย
การจั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสปัารองตามกฎหมาย
เงิ
นผลจ่าย ทุนสารองตามกฎหมาย เงินปันผลจ่าย
ารองตามกฎหมาย
การจั
าไรของปี
การจั
ปัจดจุสรรก
บนั าไรของปี ปัจจุบนั ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ทุนดสสรรก
ารองตามกฎหมาย
ารองอื่น่น ๆๆ
สสารองอื
นปั นผลจ่
สเงิารองอื
่น ๆาย เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็
ดเสร็ จรวม ทุนสารองตามกฎหมายกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
โอนไปกาไรสะสม
าไรสะสม
โอนไปก
ส
ารองอื
น
่
ๆ
ส
ารองอื
น
่
ๆ
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2564
2564
ยอดคงเหลื
กยอดคงเหลื
าไรเบ็ดเสร็ จอรวม
ก
าไรเบ็
ด
เสร็
จ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โอนไปกาไรสะสม โอนไปกาไรสะสม

เอกสารแนบ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ธนาคารกรุ งเทพธนาคารกรุ
จากัด (มหาชน)
งเทพ จและบริ
ากัด (มหาชน)
ัทย่ อบยปีและบริ
สษาหรั
สิน้ สุดวัษนัททีย่่ อ31ย ธันวาคม 2564
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงการเปลีงบแสดงการเปลี
่ ยนแปลงส่ วนของเจ้
่ ยนแปลงส่
าของ ว(ต่นของเจ้
อ) าของ (ต่อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดสวัาหรั
นที่ 31
บปี ธัสิน้ วาคม
สุดวันที2564
่ 31 ธันวาคม 2564

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่กกวาไรสะสม
ย : พันบาท หน่ วย : พันบาท
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
าไรสะสม
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิ
น
รวม
งบการเงิ
จัดดสรรแล้
สรรแล้ วว
และชาระแล้
าระแล้ วว
มูลลค่ค่ าา
ส่ ววนเกิ
นเกินนทุทุนน
ส่ ววนเกิ
นเกิ
นทุทุนน นเฉพาะธนาคาร
ส่งบการเงิ
วนเกิ
นเกินนทุทุนนนเฉพาะธนาคาร
เงินนสสารองส
ารองสาหรั
าหรับบ ผลสะสมจากการ
ผลสะสมจากการ
ผลต่ าางง
ไม่ ไได้ด้ จจัดัดสรร
สรร
จั
ยังงไม่
และช
มู
ส่
ส่
น
ส่
ว
เงิ
ผลต่
จัดสรรแล้ ว
และชาระแล้ ว
มูลค่ า
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
เงินสารองสาหรั บ ผลสะสมจากการ
ผลต่ าง
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค์ ปวจากการ
ระกอบอื
ของส่ วนของเจ้
าของ
กาไรสะสม
องค์
ประกอบอื่นของส่
นของเจ้ า่ นของ
กจากการ
าไรสะสม
ทุหมายเหตุ
นที่ออก
ทุนทีส่่อวอก
นเกิน
ส่ วหุหุนเกิ
นญ
รวม
้ นนสามั
สามั
ญ
หุ้้ นนสามั
สามัญ
ญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ อองกั
งกันน
เปลี่่ ยยนแปลงมู
นแปลงมูลลค่ค่ าา
จากการ
ทุนนสสารอง
ารอง
อืรวม
่ นน ๆ
ๆ
้
หุ
จากการ
จากการ
การป้
เปลี
ทุ
อื
่
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ องกัน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ า
จากการ
ทุนสารอง
อื่น ๆ
และชาระแล้ ว และชาระแล้
มูลค่ าว
ส่ วนเกิ
ส่รรวาคาที
นเกิ
นรราคาอาคาร
สารองส
ผลสะสมจากการ
ผลต่
าง
งไม่ ได้ จัดสรร ยังไม่ ได้ จัดสรร
มูส่ลวค่นเกิ
า นทุน
ส่ วนเกิ
นทุน ทุน
ส่ วตีตีนเกิ
นทุน่่ดดทุินินน
ส่เงิ
วตีตีนเกิ
นทุน าหรั บเงินสเปลี
ารองส
าหรั บ ผลสะสมจากการ
าง จัสส้้ ดินินสรรแล้ วแปลงค่
าคาที
าคาอาคาร
เปลี
่ ยนแปลง
นแปลง
ความเสี
งใน
รรมของหนี
แปลงค่จัดาา สรรแล้ วยัตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
่่ ยยงใน
ยุยุตติธิธผลต่
รรมของหนี
ตีราคาที่ดิน
ตีราคาอาคาร
เปลี
่ ยนแปลง
ความเสี่ยงใน
ยุติธ่ ยรรมของหนี
ส้ ิน ความเสี
แปลงค่
า
ตามกฎหมาย
หุ้นสามัญ
หุ้นสามั
จากการ
จากการ
จากการ
การป้ องกัน
า กระแสเงิ
จากการ
ทุนนนสทีทีารอง
อื่น ๆ นน
หุ้นสามั
ญญ
หุ้นสามั
ญ
จากการ
จากการ
จากการ
การป้
งกั
น นน ลค่เปลี
่ ยนแปลงมู
ลค่ า ทางการเงิ
จากการ
สารอง
อื่น ๆ
มูเปลี
ลค่ค่ าา่ ยอเงิ
เงินแปลงมู
นลงทุ
ลงทุ
กระแสเงิ
นสด
สด
ทางการเงิ
่กกาหนด
าหนด ทุนงบการเงิ
งบการเงิ
มู
ล
น
น
่
มูลค่ าเงินลงทุน
กระแสเงินสด ทางการเงินที่กาหนด
งบการเงิน
ตีราคาที่ดิน
ราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลง เปลี่ความเสี
ยุติธรรมของหนี
แปลงค่ส้ าิน ให้
ตีรตีาคาที
่ดิน
ตีราคาอาคาร
ยนแปลง่ ยงใน ความเสี
่ ยงใน ส้ ยุินติธรรมของหนี
ให้ ววแปลงค่
ัดดตามกฎหมาย
มูลลค่ค่ าาายุยุตติธิธรรม
รรม ตามกฎหมาย
ั
มู
ให้ วัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ าเงินลงทุน มูลค่ ากระแสเงิ
ทางการเงิ
นที่กาหนด
น ผ่ผ่ าานก
เงินลงทุน สด กระแสเงิ
นสด
ทางการเงิงบการเงิ
นที่กาหนด
งบการเงิ
นก
าไรหรืออนขาดทุ
ขาดทุนน
าไรหรื
ผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
ให้ วัดมูลค่ ายุติธรรม
ให้ วัดมูลค่ ายุติธรรม อัอันนเนื
เนื่่ อองมาจากความ
งมาจากความ
อันเนื่องมาจากความ
ผ่ านกาไรหรื อขาดทุ
ผ่ านนกาไรหรือขาดทุน เสี
เสี่่ ยยงด้
งด้ าานเครดิ
นเครดิตต
เสี่ยงด้ านเครดิต
่ องมาจากความ
อันเนื่องมาจากความ
19,088,429
16,759,866
5,574,824 อันเนื28,913,728
28,913,728
356,384
(2,196,285)
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
175,421,823
56,346,232
19,088,429
16,759,866
5,574,824
356,384
(2,196,285)
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
175,421,823
19,088,429
56,346,232
16,759,866
5,574,824
28,913,728
356,384
(2,196,285)
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
175,421,823
420,777,456
เสี่ยงด้ านเครดิต เสี่ยงด้ านเครดิต

420,777,45
420,777,45

6.26 , 6.27-6.26 , 6.27--19,088,429
19,088,429
19,088,429

19,088,429
56,346,232
56,346,232

56,346,232
16,759,866
----- - ------ --6,044,614
- ---6,044,614
- --19,088,429
19,088,429
- 22,804,480
- 19,088,429
19,088,429
56,346,232
22,804,480
22,804,480

6.27
6.26 , 6.27
6.27
6.266.27
, 6.27

19,088,429
6.27 6.26 , 6.27-

6.27
6.27
19,088,429
56,346,232
6.26 , 6.27
-

--56,346,232
22,804,480
--

--22,804,480
9,740,769
--

--9,740,769
26,485,473
--

-- 26,485,473
564,850
- -

-- 564,850
(1,429,178)
- -

-- (1,429,178)
(5,316,520)
- -

--(5,316,520)
25,000,000
500,000

--25,000,000
111,500,000
--

-111,500,000
174,699,070
(4,771,811)
500,000
(500,000)

-174,699,070
439,483,605
(4,771,811)
--

(4,771,811)
(4,771,811)
439,483,605
(500,000)

(4,771,81
(4,771,81
-

6.26 , 6.27
6.266.27
, 6.27
6.26 , 6.27
6.26 , 6.27

6.27 6.26 , 6.27-6.26 , 6.27-19,088,429
-

- 6.27
-6.27
6.26
6.26 ,, 6.27
6.27
6.26- ,, 6.27
6.27
6.26
- -- -- 56,346,232
- -

- - ---- --- --- ---19,088,429
19,088,429
- 22,804,480
- -

- - ---- --- --- --(997,678)
56,346,232
56,346,232
- 8,743,091
(997,678)
-

- - ---- --- -3,374,117
- --(3,060,475)
22,804,480
22,804,480
3,374,117
26,799,115
(997,678)
(3,060,475)

- - - -- -- - - (405,115)
(997,678)
(997,678)
- -8,743,091
8,743,091
3,374,117
(405,115)
159,735
(3,060,475) -

- - -- -- -- 3,374,117
3,374,117
- (453,935)
(3,060,475)
(3,060,475)
- -26,799,115
26,799,115
(405,115)
(453,935)
(1,883,113)
- -

- - -- -- -- (405,115)
(405,115)
- 6,033,617
- -- -159,735
159,735
(453,935)
6,033,617
717,097
- -

- 500,000
- ---500,000
- --(453,935)
(453,935)
500,000
- - ---(1,883,113)
(1,883,113)
6,033,617
26,000,000
- -

- 500,000---- --5,000,000
6,033,617
6,033,617
500,000
-5,000,000
- --717,097
717,097
- 116,500,000
- -

(4,771,811)
(500,000)
- -(1,908,453)
500,000
500,000
(500,000)
(1,908,453)
- -(5,000,000)
(500,000)
- -23,420,362
-5,000,000
(5,000,000)
4,058,153
26,000,000
26,000,000
23,420,362
189,497,321
4,058,153
-

(4,771,811)
(4,771,811)
(500,000)
--(1,908,453)
-5,000,000
5,000,000
(1,908,453)
(1,908,453)
(500,000)
--31,969,046
(5,000,000)---116,500,000
116,500,000
23,420,362
31,969,046
464,772,387
4,058,153-

(4,771,811)
(1,908,453)
(1,908,453)
(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
(1,908,453)
23,420,362
23,420,362
4,058,153
4,058,153
-

(1,908,45
(1,908,45
--31,969,04
31,969,04
--

56,346,232
22,804,480

22,804,480
8,743,091

8,743,091
26,799,115

26,799,115
159,735

159,735
(1,883,113)

(1,883,113)
717,097

717,097
26,000,000

26,000,000
116,500,000

116,500,000
189,497,321

189,497,321
464,772,387

6.26 , 6.27
6.26 , 6.27
6.26 , 6.27

ยอดคงเหลือ ณ วัยอดคงเหลื
นที่ 31 ธันวาคม
อ ณ วั2564
นที่ 31 ธันวาคม 2564

19,088,429

19,088,429
56,346,232

16,759,866
5,574,824
----- - ------ --5,145,365
- --(979,420)
-6,044,614
5,145,365
56,346,232
56,346,232
(979,420)
9,740,769
- 56,346,232
56,346,232
22,804,480
9,740,769
9,740,769

5,574,824
28,913,728
----- - -----6,044,614
6,044,614
- (2,374,085)
- --(54,170)
-5,145,365
(2,374,085)
22,804,480
22,804,480
(979,420)
(54,170)
26,485,473
- 22,804,480
22,804,480
9,740,769
26,485,473
26,485,473

28,913,728
356,384
-- -- - - -- --- 5,145,365
5,145,365
-208,466
(979,420)
(979,420)
- --(2,374,085)
208,466
9,740,7699,740,769
(54,170)
564,850
- 9,740,769
9,740,769
26,485,473
564,850
564,850

356,384
(2,196,285)
-- -- - - -- --- (2,374,085)
(2,374,085)
-767,107
(54,170)
(54,170)
- --208,466
767,107
26,485,473
26,485,473
(1,429,178)
- 26,485,473
26,485,473
564,850
(1,429,178)
(1,429,178)

(2,196,285)
(9,987,545)
-- -- - - -- --- 208,466
208,466
- 4,671,025
- -- --767,107
4,671,025
564,850
564,850
(5,316,520)
- 564,850
564,850
(1,429,178)
(5,316,520)
(5,316,520)

(9,987,545)
24,000,000
---500,000
- 500,000
- -500,000
--767,107
767,107
500,000
- - ---4,671,025---(1,429,178)
(1,429,178)
- 25,000,000
- (1,429,178)
(1,429,178)
(5,316,520)
25,000,000
25,000,000

24,000,000
106,500,000
----- 500,000---5,000,000
4,671,025
4,671,025
500,000
-5,000,000
- --- --(5,316,520)
(5,316,520)
- 111,500,000
- (5,316,520)
(5,316,520)
25,000,000
111,500,000
111,500,000

106,500,000
175,421,823
-(9,544,214)
500,000
500,000
(500,000)
(9,544,214)
500,000
500,000
(500,000)
(500,000)
-(5,000,000)
(500,000)
- -13,958,525
-5,000,000
(5,000,000)
1,033,590
13,958,525
- -(170,654)
25,000,000
25,000,000
1,033,590
174,699,070
(170,654)
25,000,000
25,000,000
111,500,000
174,699,070
174,699,070

175,421,823
420,777,456
-(9,544,214)
-(9,544,214)
(9,544,214)
(500,000)---5,000,000
5,000,000
(500,000)
--28,421,017
(5,000,000)----13,958,525
28,421,017
(170,654)
111,500,000
111,500,000
1,033,590
439,483,605
(170,654)
(170,654)
111,500,000
111,500,000
174,699,070
439,483,605
439,483,605

420,777,456
(9,544,214)
(9,544,214)
(500,000)
(500,000)

(9,544,21
(9,544,21
--

(9,544,214)
(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
13,958,525
13,958,525
1,033,590
1,033,590
(170,654)
(170,654)
28,421,017

--28,421,01
28,421,01
-(170,65
(170,65

174,699,070
174,699,070
(170,654)
174,699,070
174,699,070
439,483,605

439,483,60
439,483,60

189,497,321
189,497,321
31,969,046
464,772,387

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็ นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ง่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี ้้
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นเป็ นส่วนนหนึ
นี ้ ่งของงบการเงินนี ้

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

รวม

19,088,429
56,346,232
6.27
6.27
6.26 ,, 6.27
6.27
6.26
- 6.26- ,, 6.27
6.27
6.26
-6.26 ,, 6.27
6.27
6.26
- -- -- -- 56,346,232
- -

6.27
6.26 , 6.27
6.27
6.26 ,, 6.27
6.27
6.26

19,088,429
6.27 6.26 , 6.27--

หน่ ววยย :: พั
พันนบา
บา
หน่

(นายชาติ
(นายชาติศศรริิ ิิ โสภณพนิ
โสภณพนิชช))
(นายชาติศริ ิ โสภณพนิช)
กรรมการผู้้ จจดดัั การใหญ่
การใหญ่
กรรมการผู
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(นายชาติศริ ิ โสภณพนิ
(นายชาติ
ช) ศริ ิ โสภณพนิช)
- 12 กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่

- 12 -

- 12 - 12 -

(นายสุ
(นายสุววรรณ
รรณ แทนสถิตย์)
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้้ จจดดัั การใหญ่
การใหญ่
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิ
(นายสุ
ตย์) วรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

163

439,483,60
439,483,60

464,772,38
464,772,38

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรธนาคารกรุ
กิจ
งเทพ

การกำ�กับดูแล

งบการเงิน

กิจการ และบริ ษัทย่ อย
จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส
าหรั
บ
ปี
สิ
น
้
ดวัดจนากั
ทีจ(มหาชน)
่ ด31ด(มหาชน)
ธั(มหาชน)
นวาคม
2564
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพงเทพ
งจสุเทพ
ากั
ากั
และบริ
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทษยย่ัทอย่ยอย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสดนสด
นสด
รวม
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สาหรัสบาหรั
สปีาหรั
สิบน้ ปีบสุสิปีดน้ สิวัสุน้ ดทีสุวั่ ด31
นวัทีนธั่ ที31
น่ 31
วาคม
ธันงบการเงิ
ธัวาคม
นวาคม
2564น2564
2564

เอกสารแนบ

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุ

2564

2563

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564

หน่ วย2563
หน่:หน่
พั
วยนวบาท
ย: พั: นพับาท
นบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
33,141,335
21,558,355
27,482,199
19,056,394
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ 25642564
2564
25632563
2563
25642564
2564
25632563
2563
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ เป็ น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นบสดจากกิ
นจากกิ
สดจากกิ
จกรรมด
จกรรมด
จาเนิ
กรรมด
นาเนิ
งาน
นงาน
นงาน
เงินกระแสเงิ
สดรั
(จ่านย)สดจากกิ
จกรรมด
าเนิ
นาเนิ
งาน
กาไรจากการด
กเสืาไรจากการด
าเนินงานก่
าเนิาเนิ
นงานก่
อนนภาษี
งานก่
อนภาษี
นญได้ชีเงินเงิได้นได้
33,141,335
33,141,335
33,141,335 21,558,355
21,558,355
21,558,355 27,482,199
27,482,199
27,482,199 19,056,394
19,056,394
19,056,394
ค่กาาไรจากการด
อ่ มราคาและรายจ่
ายตั
ดอเงิบันภาษี
6,225,102
5,545,356
4,631,946
4,494,384
รายการปรั
รายการปรั
รายการปรั
บกระทบก
บนเครดิ
กระทบก
าไรจากการด
นงานก่
าเนิ
อนนภาษี
งานก่
อนภาษี
อเงินภาษี
นได้เเงิป็นเนงิได้นได้
เป็ เนป็ น
ผลขาดทุ
นด้บากระทบก
ตาไรจากการด
ทีค่ าไรจากการด
าดว่าาเนิ
จะเกิ
ดาเนิ
ขึน้นงานก่
34,133,611
31,195,868
26,011,719
27,888,515
เงิน(กสดรั
เงินบเงิสดรั
นขาดทุ
(จ่สดรั
าบย)(จ่
บนจากกิ
า(จ่ย)าย)จากกิ
จกรรมด
จากกิ
จกรรมด
จาเนิ
กรรมด
าเนิ
นงาน
าไร)
จากการแปลงค่
าเงินนงาน
กูาเนิ
้ ยนืมงาน
ระยะยาว
14,775,566
(830,663)
14,618,074
(830,663)
ค่ส่วานเกิ
เสือ่ ค่มราคาและรายจ่
านค่เสื
า
อ
่
เสื
มราคาและรายจ่
อ
่
มราคาและรายจ่
า
ยตั
ด
า
บั
ยตั
ญ
า
ยตั
ด
ชี
บั
ด
ญ
บั
ชี
ญ
6,225,102
6,225,102
6,225,102 5,545,356
5,545,356
5,545,356 4,631,946
4,631,946
4,631,946 4,494,384
4,494,384
4,494,384
มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้ตัดจชีาหน่าย
1,435,037
1,199,165
1,400,517
1,140,896
ผลขาดทุ
ผลขาดทุ
นด้ านนเครดิ
นทีด้ย่ นางั ด้นเครดิ
ตค่ าทีาดว่
จะเกิ
ค่ าดว่
าดจะเกิ
าขึดจะเกิ
้นมูดลขึค่ด้นาขึเครื
้น ่ องมือทางการเงิน
34,133,611
34,133,611
34,133,611 31,195,868
31,195,868
31,195,868 26,011,719
26,011,719
26,011,719 27,888,515
27,888,515
27,888,515
(กาไร)ผลขาดทุ
ขาดทุ
ไม่าตนเครดิ
เทีกิค่ ดาดว่
ขึตที้นจากการวั
(กาไร)
าไร)
(กลาไร)
ขาดทุ
นจากการแปลงค่
นจากการแปลงค่
าเงิอนขาดทุ
กูา้ ยเงิืมานเงิระยะยาว
กูนน้ ยกูืม้ ยระยะยาว
ืมระยะยาว
14,775,566
14,775,566
14,775,566 4,938,476
(830,663)
(830,663)
(830,663) 14,618,074
14,618,074
14,618,074 6,242,749
(830,663)
(830,663)
(830,663)
ด้ ว(ก
ยมูขาดทุ
ค่าขาดทุ
ยุนตจากการแปลงค่
ิธรรมผ่
านกาไรหรื
(7,643,607)
(7,045,959)
ส่กาไรสุ
วนเกิส่ทนวส่ธินเกิ
มูวจลนเกิ
ค่นามูเงินลนมูนค่ลงทุ
ลลงทุ
าค่เงิานนนเงิลงทุ
ในตราสารหนี
นลงทุ
นในตราสารหนี
นในตราสารหนี
้ตัดจาหน่
้ตัด้ตัจาดาหน่
ยจาหน่
ายาย
1,435,037
1,435,037
1,435,037 (2,512,154)
1,199,165
1,199,165
1,199,165 1,400,517
1,400,517
1,400,517 (2,177,491)
1,140,896
1,140,896
1,140,896
ากเงิ
(1,225,150)
(156,139)
(ก
(กขาดทุ
(ก(กาไร)
ขาดทุ
นทีขาดทุ
ย่ ขาดทุ
งั นไม่ทีนเย่ กินทีงั ดจากเงิ
ย่ ไม่ขึงั ไม่
เ้นจากการวั
กิดเกินขึดลงทุ
้นจากการวั
ขึ ้นจากการวั
ดมูลค่ดธามูีสเครื
ดลว่ มูนได้
ค่่ลอาค่งมื
เครื
่ยอทางการเงิ
งมื
่ องมื
อทางการเงิ
อทางการเงิ
น นน
ส่วาไร)
นแบ่
งาไร)
าไร)
นตามวิ
เาสีอเครื
(208,855)
14,492
ด้ วยมู
ด้ลวค่ด้ยมู
าวยุยมู
ลตค่ิธลาอรรมผ่
ค่ยุยค่
าตยุิธาตรรมผ่
าของทรั
ิธนก
รรมผ่
าไรหรื
านก
าไรหรื
าไรหรื
อขาดทุ
นอขาดทุ
นน
(7,643,607)
(7,643,607)
(7,643,607) 1,124,720
4,938,476
4,938,476
4,938,476 (7,045,959)
(7,045,959)
(7,045,959) 1,061,250
6,242,749
6,242,749
6,242,749
ขาดทุ
นจากการด้
พาย์นก
สอินขาดทุ
รอการขาย
611,745
311,298
กกาไรสุ
กทาไรสุ
กธิาไรสุ
จากเงิ
ทธิทาหน่
จนธิากเงิ
ลงทุ
จากเงิ
นนลงทุ
นด่ ลงทุ
น และอุปกรณ์
(1,225,150)
(1,225,150)
(1,225,150) (2,512,154)
(2,512,154)
(2,512,154) (156,139)
(156,139)
(156,139) (2,177,491)
(2,177,491)
(2,177,491)
าไรจากการจ
ายที
ิน นอาคาร
(11,521)
(356,255)
(4,107)
(356,493)
วนแบ่
ส่วงส่นแบ่
ว(กนแบ่
าไร)
ง ร(กงาคาที
ขาดทุ
าไร)
(กาไร)
นินจากเงิ
ขาดทุ
นจากเงิ
นลงทุ
จากเงิ
นนลงทุ
ตามวิ
นลงทุ
นตามวิ
ธนีสตามวิ
ว่ นได้
ธีสธว่เีสีสนได้
ยว่ นได้
เสียเสีย
(208,855)
(208,855)
14,492
14,492
14,492
- - กส่าไรจากการตี
ด่ ขาดทุ
และอาคาร
- (208,855) (196,180)
-- - (196,180)
ขาดทุ
นนจากการด้
ขาดทุ
นจากการด้
นจากการด้
ออยค่
ยค่
อยค่
าของทรั
ของทรั
ย์พสินย์พรอการขาย
ินรอการขาย
611,745
611,745
611,745 1,124,720
1,124,720
1,124,720
311,298
311,298
311,298 1,061,250
1,061,250
1,061,250
ขาดทุขาดทุ
จากการด้
ยค่าาอของทรั
ของสิ
นาพทรั
อย์พื่นสย์ินสรอการขาย
256,080
368,892
265,558
254,704
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่าาหน่
ยทีาหน่
ด่ าินยที
าอาคาร
ยที
ด่ ินด่ อาคาร
ิน และอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
และอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
(11,521)
(11,521)
(11,521) (356,255)
(356,255)
(356,255)
(4,107)
(4,107)
(4,107) (356,493)
(356,493)
(356,493)
ค่าใช้ จ่ายจากประมาณการหนี ้สิน
935,403
1,392,950
899,593
752,667
กาไรจากการตี
กาไรจากการตี
กาไรจากการตี
ราคาทีราคาที
ด่ รินาคาที
และอาคาร
ด่ ินด่ และอาคาร
ินและอาคาร
- - (196,180)
(196,180)
(196,180)
- - (196,180)
(196,180)
(196,180)
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
(82,156,060)
(77,046,460)
(62,010,660)
(66,889,511)
ขาดทุขาดทุ
นจากการด้
ขาดทุ
นจากการด้
นจากการด้
อยค่าอของสิ
ยค่
อยค่
าของสิ
นาทรั
ของสิ
พนย์ทรั
อนื่นทรั
พย์พอย์ื่นอื่น
256,080
256,080
256,080
368,892
368,892
368,892
265,558
265,558
265,558
254,704
254,704
254,704
รายได้ เงินปั นผล
(2,251,676)
(2,039,396)
(4,236,874)
(3,597,669)
ค่เงิานใช้สดรั
จค่่าบค่ยจากประมาณการหนี
ใช้ดอกเบี
าใช้
จ่าจยจากประมาณการหนี
่ายจากประมาณการหนี
้สิ
น
้สิ
น
้สิ
น
935,403
935,403
935,403
1,392,950
1,392,950
1,392,950
899,593
899,593
899,593
752,667
752,667
้ย
114,987,412
111,778,327
82,580,136
93,345,665752,667
รายได้
รายได้
ดรายได้
อกเบี
ดอกเบี
้ยสุ
ดอกเบี
ทธิ้ย้ยสุ้ยสุ
ทธิทธิ
(82,156,060)
(82,156,060)
(82,156,060) (77,046,460)
(77,046,460)
(77,046,460) (62,010,660)
(62,010,660)
(62,010,660) (66,889,511)
(66,889,511)
(66,889,511)
เงินสดจ่
ายดอกเบี
(31,988,705)
(40,860,836)
(21,715,629)
(33,042,463)
รายได้
รายได้
เ
งิ
รายได้
น
ปั
น
เ
งิ
ผล
น
เ
งิ
ปั
น
น
ปั
ผล
น
ผล
(2,251,676)
(2,251,676)
(2,251,676)
(2,039,396)
(2,039,396)
(2,039,396)
(4,236,874)
(4,236,874)
(4,236,874)
(3,597,669)
(3,597,669)
(3,597,669)
เงินสดรับเงินปั นผล
2,251,677
2,039,396
2,177,630
1,899,134
เงิ
เงินบเงิาสดรั
ดอกเบี
นสดรั
บดอกเบี
บเงิ้ยดอกเบี
114,987,412
114,987,412
114,987,412 111,778,327
111,778,327
111,778,327 82,580,136
82,580,136
82,580,136 93,345,665
93,345,665
93,345,665
เงินนสดรั
สดจ่
ยภาษี
นได้ ้ย ้ย
(7,561,485)
(6,566,399)
(6,775,973)
(5,638,459)
เงิ
นสดจ่
เงิคนเงิ้ าาสดจ่
ยดอกเบี
นสดจ่
ยดอกเบี
้ย ม่ ขึ ้ย้น) ้ยลดลง
(31,988,705)
(31,988,705)
(31,988,705) (40,860,836)
(40,860,836)
(40,860,836) (21,715,629)
(21,715,629)
(21,715,629) (33,042,463)
(33,042,463)
(33,042,463)
รายได้
งรั
บอืายดอกเบี
่นา(เพิ
(380,735)
(4,054)
(225,408)
31,380
เงิ
น
สดรั
เงิ
น
บ
เงิ
สดรั
เงิ
น
น
สดรั
ปั
บ
น
เงิ
บ
ผล
น
เงิ
ปั
น
น
ปั
ผล
น
ผล
2,251,677
2,251,677
2,251,677
2,039,396
2,039,396
2,039,396
2,177,630
2,177,630
2,177,630
1,899,134
1,899,134
1,899,134
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่นเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
1,007,799
1,289,301
(359,452)
417,606
เงินสดจ่
เงินเงิาสดจ่
ยภาษี
นสดจ่
ายภาษี
เางิยภาษี
นได้เงินเงิได้นได้
(7,561,485)
(7,561,485)
(7,561,485) (6,566,399)
(6,566,399)
(6,566,399) (6,775,973)
(6,775,973)
(6,775,973) (5,638,459)
(5,638,459)
(5,638,459)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
รายได้รายได้
ครายได้
้ างรับค้อืาคงรั
่น้ าบ(เพิ
งรัอืบ่นมอืขึ(เพิ
่น้น)(เพิ
ม่ ลดลง
ขึม่ ้น)ขึ ้น)ลดลง
ลดลง
(380,735)
(380,735)
(380,735)
(4,054)
(4,054)
(4,054) (225,408)
(225,408)
(225,408)
31,380
31,380
31,380
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
76,332,973
52,032,901
57,848,469
43,856,415
ค่าใช้ จค่่าค่ยค้
ใช้าใช้
จา่างจ่
จยค้่าายค้
ยอื
างจ่า่นงจ่
าเพิยอืาม่ ยอื
่นขึเพิ
้น่น(ลดลง)
เพิ
ม่ ขึม่ ้นขึ(ลดลง)
้น (ลดลง)
1,007,799
1,007,799
1,007,799 1,289,301
1,289,301
1,289,301
(359,452)
(359,452)
(359,452) 417,606
417,606
417,606
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง
กาไรจากการด
กาไรจากการด
กาไรจากการด
าเนินงานก่
าเนิาเนิ
นงานก่
อนนการเปลี
งานก่
อนการเปลี
อนการเปลี
ย่ นแปลง
ย่ นแปลง
ย่ นแปลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(284,587,885)
21,975,455
(251,601,772)
68,282,173
ในสิ
น
ในสิ
ทรั
ในสิ
พ
น
ย์
ทรั
แ
น
ละหนี
ทรั
พ
ย์
พ
แ
ย์
ละหนี
แ
้สิ
น
ละหนี
ด
าเนิ
้สิ
น
้สิ
น
ด
น
งาน
าเนิ
ด
าเนิ
น
งาน
น
งาน
76,332,973
76,332,973
76,332,973 52,032,901
52,032,901
52,032,901 (19,902,342)
57,848,469
57,848,469
57,848,469 (25,396,647)
43,856,415
43,856,415
43,856,415
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(18,571,329)
(6,058,883)
สินทรัเงิสิพนนย์สิทรั
ดนาเนิ
ทรั
ดย์งาน
าเนิ
าเนิ
น(เพิ
นกู งาน
มหนี
่ ขึ(เพิ
้น)้ (เพิ
ม่ ลดลง
ขึม่ ้น)ขึ ้น)ลดลง
ลดลง
ให้
สพินย์พนเชื
่อดแก่
ลงาน
(231,969,593)
(91,771,656)
(158,776,479)
(76,751,199)
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น นน
(284,587,885)
(284,587,885)
(284,587,885) 21,975,455
21,975,455
21,975,455 (251,601,772)
(251,601,772)
(251,601,772) 68,282,173
68,282,173
68,282,173
ทรัพย์รายการระหว่
สินรายการระหว่
รอการขาย
2,134,269
642,208
741,890
719,896
ทรัสิพพนย์ย์สิทรั
ทรั
พย์พทย์างการเงิ
ทางการเงิ
นทีว่ ดั นมูทีลนว่ ค่ทีดั าว่ มูด้ดั ลวมูค่ยมู
ลาค่ด้ลาวค่ด้ยมู
าวยุยมู
ลตค่ิธลารรมผ่
ค่ยุาตยุิธตรรมผ่
าิธนก
รรมผ่
าไรหรื
านก
านก
าไรหรื
อขาดทุ
าไรหรื
อขาดทุ
นอขาดทุ
นน
(18,571,329)
(18,571,329)
(18,571,329) (16,147,080)
(6,058,883)
(6,058,883)
(6,058,883) (19,902,342)
(19,902,342)
(19,902,342) (25,396,647)
(25,396,647)
(25,396,647)
สิสินนทรั
อทนื่นางการเงิ
16,213,260
17,184,559
(9,835,598)
เงินให้เงิสนินเงิให้
เชืนให้
่อสแก่
ินสเชืินล่อเชื
กู แก่
หนี
่อแก่
ล้ กู ลหนี
กู หนี
้ ้
(231,969,593)
(231,969,593)
(231,969,593) (91,771,656)
(91,771,656)
(91,771,656) (158,776,479)
(158,776,479)
(158,776,479) (76,751,199)
(76,751,199)
(76,751,199)
ทรัพย์ทรั
สินทรั
พรอการขาย
ย์พสย์ินสรอการขาย
ินรอการขาย
2,134,269
2,134,269
2,134,269
642,208
642,208
642,208
741,890
741,890
741,890
719,896
719,896
719,896
สินทรัสิพนย์สิทรั
อนื่นทรั
พย์พอย์ื่นอื่น
16,213,260
16,213,260
16,213,260 (16,147,080)
(16,147,080)
(16,147,080) 17,184,559
17,184,559
17,184,559 (9,835,598)
(9,835,598)
(9,835,598)

ธนาคารกรุ
ษษััททย่ย่ ออยย
ธนาคารกรุ งงเทพ
เทพ จจากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริ
งบการเงิ
นรวม
งบกระแสเงิ
น
สด
(ต่
อ
)
งบกระแสเงิ
)
หมายเหตุนสด (ต่อ2564
2563
าหรับบปีปี สิสินน้้ สุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2564
2564
สสาหรั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพงงเทพ
เทพ
จากัดจจากั
ากั
(มหาชน)
ดด (มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
และบริ
และบริ
ษัทย่ษษอัทยัทย่ย่ออยย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
21,558,355
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสดน33,141,335
น(ต่
สด
สด
อ)(ต่
(ต่ออ))
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
รายการปรับกระทบก
าเนินงานก่
อนภาษี
ธนาคารกรุุ
งเทพ จำำาไรจากการด
�กััด (มหาชน)
และบริิ
ษััทย่่เงิอนยได้ เป็ น
สาหรัสสบาหรั
าหรั
ปี สิบบน้ ปีปีสุสิดสิน้ นวั้ สุนสุดทีดวั่ วั31
นน2564
ทีทีธั่ ่ 31
น31วาคม
ธัธันนวาคม
วาคม
25642564
2564
หมายเหตุ
2563
สำำ�หรัั
ปีีสิ้้บ�น(จ่สุุาดย)วััน
ที่่� 31
ธัันวาคม
2564
เงินบสดรั
จากกิ
จกรรมด
าเนินงาน

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
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หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
ปจำระกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่เป็
วนนหนึ
เป็
นส่|นวง่ ส่นหนึ
ของงบการเงิ
วนหนึ
ง่ ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
นOne
นี ้ นนีReport
น้ นี ้
ธนาคารกรุ
งเทพ
�กั ด (มหาชน)
แบบ
56-1
ปี 2564

- 13 - 13
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2564

2563

หน่ววยย ::19,056,394
บาท
พัพันนบาท
27,482,199 หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
หมายเหตุ
2564
2563
2564
2563
หน่
: วพัวยนย บาท
:: พัพันนบาท
บาท
กระแสเงิค่นนาสดจากกิ
สดจากกิ
กรรมดาเนิ
าเนิ
(ต่
เสื
อ่ มราคาและรายจ่
ายตั
ดงาน
บัญ(ต่
ชี ออ))
6,225,102
5,545,356
4,631,946 หน่ วยหน่
4,494,384
กระแสเงิ
จจกรรมด
นนงาน
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนน31,195,868
รวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
หนี
้สิ
น
ด
าเนิ
น
งานเพิ
ม
่
ขึ
้น
(ลดลง)
ผลขาดทุ
น
ด้
า
นเครดิ
ต
ที
ค
่
าดว่
า
จะเกิ
ด
ขึ
้น
34,133,611
26,011,719
27,888,515
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
25642564
2564 193,025,477
2563
2563
2563
25642564
2564 169,562,191
2563
2563
2563
เงินนรัรั(กบบาไร)
ฝาก ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว
346,077,165
193,025,477
180,049,535
169,562,191
14,775,566
(830,663)
14,618,074
(830,663)
เงิ
ฝาก
346,077,165
180,049,535
กระแสเงิ
กระแสเงิ
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
น
น
สดจากกิ
สดจากกิ
จ
กรรมด
จ
จ
กรรมด
กรรมด
าเนิ
น
าเนิ
งาน
าเนิ
น
น
(ต่
งาน
งาน
อ
)
(ต่
(ต่
อ
อ
)
)
รายการระหว่
า
งธนาคารและตลาดเงิ
น
69,559,354
32,197,568
118,249,255
33,221,906
ส่
ว
นเกิ
น
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตราสารหนี
้ตั
ด
จ
าหน่
า
ย
1,435,037
1,199,165
1,400,517
1,140,896
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
69,559,354
32,197,568
118,249,255
33,221,906
หนีหนี
หนี
หนี
าเนิ
นดดขาดทุ
งานเพิ
าเนิ
งานเพิ
ม่ ทีขึย่ งั้นไม่ม(ลดลง)
่ ม่ ขึเขึกิ้นด้น (ลดลง)
หนี้สิน้สิ้สิ(ก
ยคื
เมืนน่อ่อนงานเพิ
ทวงถาม
855,503
1,168,013
1,409,475
1,214,364
ขึ(ลดลง)
้นจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
นนดาไร)
จ่จ่้สิาา้สินนยคื
นนาเนิ
เมื
ทวงถาม
855,503
1,168,013
1,409,475
1,214,364
เงิยมู
เงิฝาก
นนลรัรับค่บฝาก
346,077,165
346,077,165
346,077,165 193,025,477
193,025,477
193,025,477 180,049,535
180,049,535
180,049,535
169,562,191
169,562,191
169,562,191
เงิ
(53,824)
(677,549)
-(8,086)
า้น้นฝาก
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(7,643,607)
4,938,476
(7,045,959)
6,242,749
เงินนกูกูเงิ้้ ยยนด้ืมืมรัวบระยะสั
ระยะสั
(53,824)
(677,549)
(8,086)
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
าางธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงิ
น นน
69,559,354
69,559,354
69,559,354 30,075,396
32,197,568
32,197,568
32,197,568 3,815,459
118,249,255
118,249,255
118,249,255 17,747,643
33,221,906
33,221,906
33,221,906
หนี รายการระหว่
24,550,144
30,075,396
3,815,459
17,747,643
หนี
้สิ้สิกนนาไรสุ
อือื่น่นรายการระหว่
24,550,144
ทธิจากเงิ
นลงทุ
น
(1,225,150)
(2,512,154)
(156,139)
(2,177,491)
หนี
หนี
หนี
จ่งา้สิยคื
้สิททนนธิธิจ่าไร)
นจ่จจาาเมื
ยคื
ยคื
่อขาดทุ
นทวงถาม
นจจเมืเมื
่อ่อนทวงถาม
ทวงถาม
855,503
855,503
855,503216,461,850
1,168,013
1,168,013
1,168,013 (50,981,951)
1,409,475
1,409,475
1,409,475
1,214,364
1,214,364
1,214,364
นน้สินสดสุ
ากกิ
กรรมด
าเนิ
งาน
540,037
222,613,058
เงิวนแบ่
สดสุ
ากกิ
กรรมด
าเนินนลงทุ
งาน นตามวิธีสว่ นได้ เสีย
540,037
216,461,850
(50,981,951)
222,613,058
ส่เงิ
(ก
จากเงิ
(208,855)
14,492
กู้ยเงิเงินืมนจากการด้
นระยะสั
กูกู้ ย้ ยืมืมจจระยะสั
ระยะสั
้น อยค่้น้นาของทรั
(53,824)
(53,824)
(53,824) 1,124,720
(677,549)
(677,549)
(677,549)
- -(8,086)
(8,086)
(8,086)
กระแสเงิเงิขาดทุ
สดจากกิ
กรรมลงทุ
611,745
311,298
1,061,250
กระแสเงิ
นนนสดจากกิ
กรรมลงทุ
นน พย์สินรอการขาย
หนี
้สิาานหนี
หนี
อื่น้สิ้สินนอือื่น่นาหน่
24,550,144
24,550,144
24,550,144 30,075,396
30,075,396
30,075,396
3,815,459
3,815,459
3,815,459 17,747,643
17,747,643
17,747,643
เงิ
ยในการซื
้อเงิ
วว่่ ดดัั มูมูลลค่ค่และอุ
าาด้ด้ ววยมู
ลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
กาไรจากการจ
ยทีด่ นนินทีทีอาคาร
ปกรณ์
(11,521)
(356,255)
(4,107)
(356,493)
เงินนสดจ่
สดจ่
ยในการซื
้อเงินนาลงทุ
ลงทุ
ยมู
รรม
เงินสดสุ
เงิเงินนทสดสุ
จากกิ
ธิธิจด่ จากกิ
ากกิ
กรรมด
าเนินงาน
าเนิ
าเนินนงาน
งาน
540,037
540,037
216,461,850
216,461,850
216,461,850(384,578,512)
(50,981,951)
(50,981,951)
(50,981,951)
222,613,058
222,613,058
222,613,058
นกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
เบ็
เสร็
(471,115,594)
(473,224,079)
(384,578,512)
(445,490,013)
ผ่ผ่กาาาไรจากการตี
นก
นนสดสุ
ดดททเสร็
อือืและอาคาร
่น่นจจกรรมด
(471,115,594)
(445,490,013)
รธิเบ็
าคาที
ินจจกรรมด
-540,037(473,224,079)
(196,180)
(196,180)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นนสดจากกิ
สดจากกิ
จอกรรมลงทุ
จาจกรรมลงทุ
กรรมลงทุ
นนทรั
เงิ
บบนจากการจ
าหน่
าายเงิ
นนลงทุ
นนทีทีพววน่่ นย์ดดัั อมูมูื่นลลค่ค่าาด้ด้ ววยมู
เงินนสดรั
สดรั
จากการจ
าหน่
ยเงิ
ลงทุ
ยมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม
ขาดทุ
นสดจากกิ
จากการด้
ยค่
ของสิ
256,080
368,892
265,558
254,704
สดจ่
เงิเงินนาสดจ่
ยในการซื
สดจ่าานนยในการซื
ยในการซื
ทีลงทุ
ว่ ดั นนมูทีทีลว่ ว่ค่ดั ดั ามูมูด้ลลวค่ยมู
ค่าาด้ด้ลววค่ยมู
ยมู
ายุลตลค่ิธค่ารรม
ายุยุตติธิธรรม
รรม
ผ่ผ่เงิค่าาานนก
เบ็
เสร็
อื้อเงิ
่น่นนนลงทุ
452,401,696
394,980,371
นก
าไรขาดทุ
เบ็ดด้อเงิ
เสร็นจจลงทุ
อื้อเงิ
452,401,696
369,398,464
394,980,371
343,276,461
ใช้าไรขาดทุ
จ่ายจากประมาณการหนี
้สิน
935,403 369,398,464
1,392,950
899,593 343,276,461
752,667
ผ่าาานก
ผ่าไรขาดทุ
ผ่าานก
นกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็ลงทุ
ดนเสร็
นนเบ็
่นมูมูจลลจอืค่ค่อื่นา่นาด้ด้ววยราคาทุ
(471,115,594)
(471,115,594)
(471,115,594)
(473,224,079)
(473,224,079)
(473,224,079) (384,578,512)
(384,578,512)
(384,578,512)(20,846,462)
(445,490,013)
(445,490,013)
(445,490,013)
สดจ่
ยในการซื
้อเงิ
นเบ็ทีทีจดดว่ว่ อืเสร็
ยราคาทุนนตัตัดดจจาหน่
าหน่าายย
(75,342,523)
(108,871,614)
(836,973)
เงิเงินนสดจ่
ยในการซื
ดัดัเสร็
(75,342,523)
(836,973)
รายได้
ดอกเบี ้ยสุ้อเงิ
ทธินนลงทุ
(82,156,060) (108,871,614)
(77,046,460)
(62,010,660) (20,846,462)
(66,889,511)
เงิ
น
สดรั
เงิ
เงิ
น
บ
น
สดรั
จากการจ
สดรั
บ
บ
จากการจ
จากการจ
าหน่
า
าหน่
ยเงิ
าหน่
น
า
า
ลงทุ
ยเงิ
ยเงิ
น
น
ลงทุ
ที
ลงทุ
ว
่
ด
ั
น
น
มู
ที
ที
ล
่
ว
่
ค่
ด
ั
ด
ั
า
มู
มู
ด้
ล
ล
ว
ค่
ยมู
ค่
า
า
ด้
ด้
ล
ว
ว
ค่
ยมู
ยมู
า
ยุ
ล
ต
ล
ค่
ธ
ิ
ค่
า
รรม
า
ยุ
ยุ
ต
ต
ธ
ิ
ธ
ิ
รรม
รรม
เงิ
น
สดรั
บ
จากการไถ่
ถ
อนเงิ
น
ลงทุ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
า
ด้
ว
ยราคาทุ
น
ตั
ด
จ
าหน่
า
ย
58,977,765
105,105,900
1,593,558
28,323,094
เงินสดรั
บจากการไถ่
58,977,765
1,593,558
28,323,094
รายได้
เงินปั นผลถอนเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(2,251,676) 105,105,900
(2,039,396)
(4,236,874)
(3,597,669)
ผ่าาานก
ผ่าไรขาดทุ
ผ่าานก
นกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
ดนเสร็
นนนเบ็เบ็ในบริ
จดดอืเสร็
เสร็
่น ษษจจัทัทอือืย่ย่่น่นออยและบริ
452,401,696
452,401,696
452,401,696
369,398,464
369,398,464
369,398,464 394,980,371
394,980,371
394,980,371
343,276,461
343,276,461
343,276,461
เงินนสดจ่
สดจ่
ยในการซื
้อเงิ้ยนนนเบ็ลงทุ
ลงทุ
ในบริ
ยและบริษษัทัทร่ร่ววมม
(77,195,676)
(105,263,739)
เงิ
ยในการซื
-(77,195,676)
-(105,263,739)
เงินสดรั
บดอกเบี้อเงิ
114,987,412
111,778,327
82,580,136
93,345,665
เงิ
น
สดจ่
เงิ
เงิ
น
น
า
สดจ่
ยในการซื
สดจ่
า
า
ยในการซื
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
้อเงิ
้อเงิ
น
น
ลงทุ
ที
ลงทุ
ว
่
ด
ั
น
น
มู
ที
ที
ล
ว
่
ว
่
ค่
ด
ั
ด
ั
า
มู
มู
ด้
ล
ล
ว
ค่
ยราคาทุ
ค่
า
า
ด้
ด้
ว
ว
ยราคาทุ
ยราคาทุ
น
ตั
ด
จ
น
น
าหน่
ตั
ตั
ด
ด
จ
า
จ
าหน่
ย
าหน่
า
า
ย
ย
(75,342,523)
(75,342,523)
(75,342,523)
(108,871,614)
(108,871,614)
(108,871,614)
(836,973)
(836,973)
(836,973)
(20,846,462)
(20,846,462)
(20,846,462)
เงิ
น
สดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยและบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
622,985
56,212
-เงินสดรั
บจากการจ
าหน่้ย ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
622,985
56,212
เงินสดจ่
ายดอกเบี
(31,988,705)
(40,860,836)
(21,715,629)
(33,042,463)
เงินสดรั
เงินบนสดรั
จากการไถ่
สดรันนบปัปับจากการไถ่
อนเงิ
อนเงิ
ลงทุนนลงทุ
วัทัท่ ดั ย่ย่นนมูออทีทีลยและบริ
ว่ ว่ค่ดั ดั ามูมูด้ลลวค่ยราคาทุ
ค่าษษาด้ัทัทด้วร่ร่วยราคาทุ
ตัตัดดจาจาหน่
ยาหน่าายย
58,977,765
58,977,765
58,977,765 105,105,900
105,105,900
105,105,900 2,059,245
1,593,558
1,593,558
1,593,558 1,698,535
28,323,094
28,323,094
28,323,094
เงินนสดรั
สดรั
บเงิจากเงิ
จากเงิ
นจากการไถ่
ผลทีถอนเงิ
ไ่่ ด้ด้ รรับับถถนจากบริ
จากบริ
ษทีลงทุ
ยและบริ
วยราคาทุ
มนตัดจนนาหน่
62,180
41,512
2,059,245
1,698,535
เงิ
บ
น
ผลที
ไ
ษ
ว
ม
62,180
41,512
เงินสดรับเงินปั นผล
2,251,677
2,039,396
2,177,630
1,899,134
เงิ
น
สดจ่
เงิ
เงิ
น
น
า
สดจ่
ยในการซื
สดจ่
า
า
ยในการซื
ยในการซื
้อเงิ
น
ลงทุ
้อเงิ
้อเงิ
น
น
ลงทุ
ในบริ
ลงทุ
น
น
ในบริ
ษ
ในบริ
ท
ั
ย่
อ
ษ
ษ
ยและบริ
ท
ั
ท
ั
ย่
ย่
อ
อ
ยและบริ
ยและบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ษ
ม
ษ
ท
ั
ท
ั
ร่
ร่
ว
ว
ม
ม
(77,195,676)
(77,195,676)
(77,195,676)
(105,263,739)
(105,263,739)
(105,263,739)
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
้ออาคาร
และอุ
ป
กรณ์
(3,153,421)
(2,308,393)
(635,279)
(925,775)
เงินสดจ่
ายในการซื
(3,153,421)
(2,308,393)
(635,279)
(925,775)
เงินสดจ่
ายภาษีเ้ออาคาร
งินได้ และอุปกรณ์
(7,561,485)
(6,566,399)
(6,775,973)
(5,638,459)
เงินสดรั
เงินบนสดรั
จากการจ
สดรับบจากการจ
จากการจ
าหน่
าาลงทุ
ยเงิ
ยเงินนลงทุ
ในบริ
ลงทุ
นนในบริ
ษปปในบริ
ัทกรณ์
ย่อษษยและบริ
ัทัทย่ย่ออยและบริ
ยและบริ
ษัทร่วษมษัทัทร่ร่ววมม
622,985
622,985
622,985 753,477
56,212
56,212
56,212 537,155
เงินนสดรั
สดรั
จากการจ
าหน่าหน่
ายทีาาหน่
ด่ ยเงิ
ิน นอาคาร
อาคาร
และอุ
กรณ์
1,791,934
753,477- -7,925
537,155- -เงิ
บบเงิจากการจ
และอุ
1,791,934
7,925
รายได้
ค้างรับอื่นาหน่
(เพิาม่ ยที
ขึ ้น)ด่ ินลดลง
(380,735)
(4,054)
(225,408)
31,380
เงิเงิ
นนสดรั
เงิเงินบนสดรั
จากเงิ
สดรั
จากเงิ
จากเงิ
นปัจนกรรมลงทุ
ผลที
นนปัปันนไ่ ผลที
ด้ผลที
รับนนจากบริ
ไ่ ไ่ ด้ด้รรับับจากบริ
จากบริ
ษัทย่อษษยและบริ
ัทัทย่ย่ออยและบริ
ยและบริ
ษัทร่วษมษัทัทร่ร่ววมม
62,180
62,180
62,180(186,300,409)
41,512
41,512
41,512 12,646,547
2,059,245
2,059,245
2,059,245(198,690,744)
1,698,535
1,698,535
1,698,535
สดสุ
ทธิจจบบากกิ
(35,754,978)
ากกิ
(35,754,978)
12,646,547
ค่เงิาใช้นสดสุ
จ่ายค้ทธิางจ่
ายอืจ่นกรรมลงทุ
เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
1,007,799 (186,300,409)
1,289,301
(359,452) (198,690,744)
417,606
สดจ่
เงิเงินนาสดจ่
ยในการซื
สดจ่จจาากรรมจั
ยในการซื
ยในการซื
้ออาคาร
้ออาคาร
้ออาคาร
และอุ
ปและอุ
กรณ์ปปกรณ์
กรณ์
(3,153,421)
(3,153,421)
(3,153,421) (2,308,393)
(2,308,393)
(2,308,393)
(635,279)
(635,279)
(635,279)
(925,775)
(925,775)
(925,775)
กระแสเงิเงินนนสดจากกิ
สดจากกิ
กรรมจั
ดหาเงิ
หาเงิ
น และอุ
กระแสเงิ
ด
น
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
เงินสดรั
เงินบนสดรั
จากการจ
สดรับบจากการจ
จากการจ
าหน่
าหน่
ด่ าททินายที
ยที
ด่ ด่ ินิน อาคาร
อาคาร
และอุและอุ
ปและอุ
กรณ์ปปกรณ์
กรณ์
1,791,934
1,791,934
1,791,934 23,755,703
753,477
753,477
753,477 33,930,916
7,9257,925
7,925 23,755,703
537,155
537,155
537,155
เงิ
บบเงิจากการออกหุ
้้ นนกูกู้้ ดดาาหน่
้้ ออยที
ยสิ
ธิธิอาคาร
6.3
33,930,916
เงินนสดรั
สดรั
จากการออกหุ
ยสิ
6.3
33,930,916
23,755,703
33,930,916
23,755,703
ย์ททแธิธิละหนี
้สินกรรมลงทุ
ดาเนิ
นงาน
76,332,973
52,032,901
57,848,469
43,856,415
นในสิ
สดสุ
เงิเงินนนททรั
สดสุ
สดสุ
ธิจถถพากกิ
จจ้้ นนากกิ
กรรมลงทุ
ากกิ
น มมีีหหลัลักกประกั
(35,754,978)
(35,754,978)
(35,754,978)(25,620,963)
(186,300,409)
(186,300,409)
(186,300,409) 12,646,547
12,646,547(24,964,624)
(198,690,744)
(198,690,744)
(198,690,744)
เงินนสดจ่
สดจ่าาเงิยในการไถ่
ยในการไถ่
อนหุ
ยสินททธิธิแแนละไม่
ละไม่
ประกันน
6.3
(1,414,830)
(25,620,963)
(24,964,624)
เงิ
อนหุ
กูกู้้ ไไม่ม่จจดดกรรมลงทุ
้้ ออยสิ
6.3
(1,414,830)
--12,646,547
สินทรักระแสเงิ
พย์ดนาเนิ
นนนงาน
(เพิ
ม่ ขึจจ้น)กรรมจั
ลดลง
กระแสเงิ
สดจากกิ
สดจากกิ
สดจากกิ
จกรรมจั
กรรมจั
ดหาเงิดดนหาเงิ
หาเงินน
เงิ
้้ ยยืมืมระยะยาวลดลง
6.3
(202,865)
(1,363,569)
(159,865)
(107,063)
เงินนกูกูกระแสเงิ
ระยะยาวลดลง
6.3
(202,865)
(1,363,569)
(159,865)
(107,063)
รายการระหว่
า
งธนาคารและตลาดเงิ
น ททธิธิ
(284,587,885)
21,975,455
(251,601,772)
68,282,173
เงินสดรั
เงินบนาระหนี
สดรั
จากการออกหุ
สดรับบจากการออกหุ
จากการออกหุ
กู้ดญาเช่
้ อ้ น้ นยสิ
กูกู้ ด้ ดทาา้ อ้ อธิยสิ
ยสิ
6.3 6.3
6.3 (1,475,819)
33,930,916
33,930,916
33,930,916 (1,275,888)
23,755,703
23,755,703
23,755,703 (1,017,228)
33,930,916
33,930,916
33,930,916 (1,106,844)
23,755,703
23,755,703
23,755,703
เงินนสดจ่
สดจ่
ยช
าระหนี
ตามสั้ นญ
ญ
ญาเช่
(1,475,819)
(1,275,888)
(1,017,228)
(1,106,844)
เงิ
าาเงิยช
้สิ้สินนตามสั
สินนทรั
พนย์นาสดจ่
ทยยในการไถ่
างการเงิ
นถทีอนหุ
ว่ ดั มูถถ้ นอนหุ
ลอนหุ
ค่้ ไาม่ด้้ นด้ นวกู้ อกูยมู
ลดท้ อค่้ อธิยสิ
ายสิ
ยุละไม่
ตททิธธิธิรรมผ่
ากนก
าไรหรื
อขาดทุ
น 6.3 6.3
(18,571,329)
(6,058,883)
(19,902,342)
(25,396,647)
เงิ
สดจ่
เงิ
เงิ
สดจ่
า
า
ยในการไถ่
ยในการไถ่
กู
้
ไ
ยสิ
้
ไ
ม่
ม่
ด
แ
แ
แ
ละไม่
ม
ละไม่
ี
ห
ลั
ม
ม
ประกั
ี
ห
ี
ห
ลั
ลั
ก
ก
ประกั
น
ประกั
น
น
6.3
(1,414,830)
(1,414,830)
(1,414,830)
(25,620,963)
(25,620,963)
(25,620,963)
(24,964,624)
(24,964,624)
(24,964,624)
เงิ
น
ปั
ผลจ่
(6,680,264)
(9,544,214)
(6,680,264)
(9,544,214)
เงินปั นผลจ่าย
(6,680,264)
(9,544,214)
(6,680,264)
(9,544,214)
เชื
หนี ้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
(91,771,656)
กูให้้ ยเงิเงิสืมนินานาระยะยาวลดลง
กูยให้
กู้ ย้ ย่อืมืมแก่
ระยะยาวลดลง
6.3 6.3
6.3 (231,969,593)
(202,865)
(202,865)
(202,865) (362,972)
(1,363,569)
(1,363,569)
(1,363,569) (158,776,479)
(159,865)
(159,865) (76,751,199)
(107,063)
(107,063)
เงิเงินนปัเงิปัเงินนนผลจ่
แแระยะยาวลดลง
ก่ก่ลสสกูว่ว่ นได้
(381,968)
-- (159,865)
-- (107,063)
ผลจ่
ยให้
นได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
(381,968)
(362,972)
รอการขาย
2,134,269
642,208
741,890
719,896
เงิทรัเงิเงินพนสดจ่
เงิเงิสนินนาสดจ่
ยช
สดจ่
ยช
ยชาระหนี
าระหนี
นตามสั
้สิ้สินดนดตามสั
ตามสั
ญ
ญาเช่
ญ
ญ
ญาเช่
า
ญาเช่
า
า
(1,475,819)
(1,475,819)
(1,475,819)
(1,275,888)
(1,275,888)
(1,275,888)
(1,017,228)
(1,017,228)
(1,017,228)
(1,106,844)
(1,106,844)
(1,106,844)
นย์สดสุ
สดสุ
ททธิธิาระหนี
จจาาากกิ
ากกิ
จจ้สิกรรมจั
กรรมจั
หาเงิ
น
23,775,170
(14,411,903)
26,073,559
(11,967,042)
หาเงิน
23,775,170
(14,411,903)
26,073,559
(11,967,042)
พผลจ่
16,213,260
17,184,559
(9,835,598)
เงิสินนทรั
ปั นเงิเงิ
นย์นปัอปันื่นนาผลจ่
ยผลจ่
าายย
(6,680,264)
(6,680,264)
(6,680,264) (16,147,080)
(9,544,214)
(9,544,214)
(9,544,214) 102,569
(6,680,264)
(6,680,264)
(6,680,264) (9,544,214)
(9,544,214)
(9,544,214)
ผลกระทบจากการเปลี
ยย่่ นแปลงของอั
ตตราแลกเปลี
105,229
46,659
45,682
ผลกระทบจากการเปลี
นแปลงของอั
ราแลกเปลียย่่ นที
นทีมม่่ ีีตตออ่่ เงิ
เงินนสด
สด
105,229
46,659
102,569
45,682
เงิ
น
ปั
น
เงิ
เงิ
ผลจ่
น
น
ปั
ปั
น
น
า
ผลจ่
ยให้
ผลจ่
า
แ
า
ยให้
ก่
ยให้
ส
ว
่
แ
นได้
แ
ก่
ก่
ส
ส
ว
่
เ
ว
่
สี
นได้
นได้
ย
ที
ไ
เ
่
เ
สี
ม่
สี
ย
ม
ย
ที
ี
อ
ที
ไ
่
านาจควบคุ
ไ
่
ม่
ม่
ม
ม
ี
อ
ี
อ
านาจควบคุ
านาจควบคุ
ม
ม
ม
(381,968)
(381,968)
(381,968)
(362,972)
(362,972)
(362,972)
เงินนสดเพิ
สดเพิมม่่ ขึขึ ้น้น (ลดลง)
(ลดลง) สุสุททธิธิ
(11,334,542)
15,796,197
(12,159,276)
12,000,954- -เงิ
(11,334,542)
15,796,197
(12,159,276)
12,000,954
เงิเงินนทสดสุ
สดสุ
ธิจากกิ
ททธิธิจจากกิ
กรรมจั
ากกิจจกรรมจั
กรรมจั
ดหาเงิดดนหาเงิ
หาเงินน
23,775,170
23,775,170
23,775,170 58,090,112
(14,411,903)
(14,411,903)
(14,411,903) 70,013,515
26,073,559
26,073,559
26,073,559 58,012,561
(11,967,042)
(11,967,042)
(11,967,042)
เงิ
มกราคม
73,886,309
เงินนสด
สด ณ
ณ วัวันนทีทีเงิ่่ 11นสดสุ
มกราคม
73,886,309
58,090,112
70,013,515
58,012,561
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นแปลงของอั
ย่ ย่ นแปลงของอั
นแปลงของอั
ตราแลกเปลี
ตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี
ย่ นทีม่ ย่ ย่ ีตนที
นที
อ่ เงิม่ ม่ นีตีตสด
อ่ อ่ เงิเงินนสด
สด
105,229
105,229
105,229 73,886,309
46,659
46,659
46,659 57,854,239
102,569
102,569
102,569 70,013,515
45,682
45,682
45,682
เงินนผลกระทบจากการเปลี
สด ณ
ณผลกระทบจากการเปลี
31 ธัธันนวาคม
วาคม
62,551,767
73,886,309
57,854,239
70,013,515
เงิ
สด
วัวันนทีที่่ 31
62,551,767
เงินสดเพิ
เงิเงินนสดเพิ
ม่ สดเพิ
ขึ ้น ม(ลดลง)
่ ม่ ขึขึ้น้น (ลดลง)
(ลดลง)
สุทธิ สุสุททธิธิ
(11,334,542)
(11,334,542)
(11,334,542) 15,796,197
15,796,197
15,796,197 (12,159,276)
(12,159,276)
(12,159,276) 12,000,954
12,000,954
12,000,954
เงินสดเงิเงินณนสด
สด
วันณทีณ่ 1วัวันมกราคม
นทีที่ ่11มกราคม
มกราคม
73,886,309
73,886,309
73,886,309 58,090,112
58,090,112
58,090,112 70,013,515
70,013,515
70,013,515 58,012,561
58,012,561
58,012,561
เงินสด
เงิเงิปปนนณ
สด
สด
วันณณ
ที่ วั31
วันนทีทีธั่ ่ น31
31
62,551,767
62,551,767
62,551,767 73,886,309
73,886,309
73,886,309 57,854,239
57,854,239
57,854,239 70,013,515
70,013,515
70,013,515
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นนวาคม
เป็
ส่ส่วาคม
ววนหนึ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
เป็ธัธันนนวาคม
นหนึงง่่ ของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี ้้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่นเป็
วเป็นหนึ
นนส่ส่ววง่ นหนึ
ของงบการเงิ
นหนึง่ ง่ ของงบการเงิ
ของงบการเงิ
นนี ้ นนนีนี้ ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายชาติ
(นายชาติศศิริริิ โสภณพนิ
โสภณพนิชช))
กรรมการผู้้ จจดดัั การใหญ่
การใหญ่
กรรมการผู
(นายชาติ
(นายชาติ
(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ศศิริริ ิ โสภณพนิ
โสภณพนิ
ช) ชช))
กรรมการผู
กรรมการผู
กรรมการผู
้ จดั การใหญ่
้ จ้ จดั ดั การใหญ่
การใหญ่

- 13 -

14 --- 14
- 14 -- 14
14 --

(นายสุ
(นายสุววรรณ
รรณ แทนสถิ
แทนสถิตตย์ย์))
กรรมการรองผู้้ จจดดัั การใหญ่
การใหญ่
กรรมการรองผู
(นายสุ(นายสุ
(นายสุ
วรรณววรรณ
แทนสถิ
รรณ แทนสถิ
แทนสถิ
ตย์) ตตย์ย์))
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
้ จดั การใหญ่
้ จ้ จดั ดั การใหญ่
การใหญ่

164

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

หมายเหตุุ
ปงระกอบงบการเงิิ
นษัทย่ อย
ธนาคารกรุ
เทพ จากัด (มหาชน) และบริ

หมายเหตุุ
ปงระกอบงบการเงิิ
นษัทย่ อย
ธนาคารกรุ
เทพ จากัด (มหาชน) และบริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้ส
ดวัันบ
ที่่� ปี31สิธัั
�นสุุาหรั
น้ นสุวาคม
ดวัน2564
ที่ 31 ธันวาคม 2564

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

เรื่อง
หมายเหตุข้อ
1. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4. กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
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เอกสารแนบ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
กำรจัด ทำงบกำรเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ธนำคำรใช้ ดุล พิ นิ จ ในกำรประมำณและ
ตั ้งข้ อ สมมติฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ง อำจมีผลกระทบต่อ จำนวนเงิน ที่เกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิน และกำรเปิ ด เผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ ดลุ พินิจและกำรประมำณกำรที่
สำคัญ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้ อ มูลเพิ่ม เติมเกี่ ย วกับวิธีก ำรและข้ อ สมมติฐ ำนสำคัญ ที่ ใช้ ได้ ระบุไว้ ใน
หมำยเหตุตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อกาหนดของทางราชการ
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็ นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยูท่ วั่ ทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก
ตำมที่ธ นำคำรต้ อ งปฏิบ ัติต ำมข้ อ กำหนดต่ำ ง ๆ ของธนำคำรแห่ง ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ ย วกับ กำรดำรงเงิ น กองทุน
ซึ่ง ตำมแนวทำงปฏิบตั ิเหล่ำนี ้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ได้ อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้ องใช้ มำตรกำร
ในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี ้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
กำหนด นอกจำกนัน้ จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ ้นอยู่กบั ควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ
น ้ำหนักของควำมเสี่ยง และปั จ จัยอื่น ๆ ด้ วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรได้ ปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้ วนแล้ ว อย่ำงไรก็ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน และข้ อกำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็ น ฉบับ ภำษำไทย และได้ จัด ทำขึ น้ ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้ โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย รวมถึ ง กฎระเบี ย บและประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้ อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้ จดั ทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
และข้ อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท. เรื่ อง กำรจัดทำและกำรประกำศงบกำรเงิน
ของธนำคำรพำณิชย์และบริ ษัทโฮลดิ ้งที่เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2561
งบกำรเงินนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนเดิม ยกเว้ นตำมที่ได้ เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชี

2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรื อปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนำคำรและบริ ษัท ย่อยได้ นำมำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีค วำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ หรื อที่ปรับ ปรุ งใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ได้ ออกประกำศและลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ ถือปฏิบตั ิกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ นต้ นไป มำถื อปฏิบ ตั ิแ ล้ ว ไม่มีผ ลกระทบต่อ งบกำรเงิน ของธนำคำรและ
บริ ษัทย่อยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึง่ ได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ไ ด้ อ อกประกำศเกี่ ย วกับ กำรปรั บ ปรุ ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS 7) ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16
เรื่ อ ง สัญ ญำเช่ำ (TFRS 16) อัน เป็ นผลมำจำกกำรปรั บ ปรุ ง เรื่ องกำรปฏิรูป อัต รำดอกเบี ย้ อ้ ำ งอิง -ระยะที่ 2
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญ ชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้ นไป โดยอนุญำตให้ ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ กำรปรับปรุ งรวมถึง
TFRS 9 ให้ ข้อ ผ่อนปรนเพื่อไม่ต้องยกเลิกกำรบัญ ชีป ้องกันควำมเสี่ย งสำหรับควำมสัม พัน ธ์ ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิง และเมื่อมีกำรเปลีย่ นเแปลงกระแสเงินสด
ตำมสัญญำของเครื่ องมือทำงกำรเงินอันเป็ นผลมำจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงให้ ปรับอัตรำดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ งเพื่อสะท้ อนกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงใหม่โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุน TFRS 7
เพิ่ม กำรเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ควำมเสี่ย งที่เ กิ ด จำกกำรปฏิรู ป และวิธี ก ำรบริ ห ำรจัด กำรเพื่อเปลี่ยนไปใช้
อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงใหม่ และ TFRS 16 เพิ่มข้ อยกเว้ นชั่วครำวที่เกิดขึ ้นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิง
ให้ สะท้ อนอัตรำดอกเบี ้ยใหม่ที่เกิดจำกกำรปฏิรูปเข้ ำไปในสัญญำเช่ำโดยตรง กำรปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบ
ต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริ ษัทย่อยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
นอกจำกนี ้ สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ได้ ออกประกำศเกี่ ย วกับ แนวปฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี เรื่ อง แนวทำงกำรให้ ค วำม
ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี ท้ ี่ ได้ รั บ ผลกระทบจำกโรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนำ 2019 แนวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี ฉ บั บ นี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับกิจกำร ที่ให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบ
จำกโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีกำรให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้ดังกล่ำวระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2566 หรื อจนกว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงและให้ ถือปฏิบตั ิตำม
กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว

- 17 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

- 18 166

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ทังนี
้ ้ ในส่วนของกำรนำแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีมำถือปฏิบตั ิ ได้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุข้อ 6.42 กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
2.3

3. นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
3.1

งบกำรเงินรวม สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้ รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และสำขำ
ธนำคำรทั ้งหมดและบริ ษัทย่อย โดยได้ ตดั รำยกำรค้ ำและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงกันออก และได้ รวมส่วนได้ เสีย
ในบริ ษัท ร่ ว ม บริ ษัท ย่อ ยดังกล่ำวประกอบด้ ว ย บริ ษัท บีบีแ อล (เคแมน) จำกัด บำงกอกแบงค์ เบอร์ ฮ ำด บริ ษัท
บริ หำรสินทรัพย์ทวี จำกัด บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด บริ ษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จำกัด ธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค ซึ่งธนำคำรได้ เข้ ำซื ้อหุ้น
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 และมีสถำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของธนำคำร และบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งได้ เปลี่ยน
สถำนะจำก บริ ษัทร่วมมำเป็ นบริ ษัทย่อย เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563

ธนาคารค านวณรายได้ ดอกเบี ย้ โดยใช้ อัต ราดอกเบีย้ ที่ แท้ จ ริ งกับ มูลค่าตามบัญ ชี ของสิน ทรัพ ย์ ทางการเงิ น ยกเว้ น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่าด้ อยค่าด้ านเครดิต ธนาคาร
คานวณรายได้ ดอกเบี ้ยโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งกับมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ด้วยค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน หากสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่ด้อยค่าด้ านเครดิตแล้ ว ธนาคารจะคานวณรายได้ ดอกเบี ้ยบนมูลค่าตามบัญชีดงั เดิม

นอกจำกนัน้ งบกำรเงินรวม สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้ รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ ฮำด
ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ ฮำด ถือ หุ้ นในอัต รำร้ อยละ 100 และบริ ษัท หลัก ทรัพ ย์จัด กำรกองทุน บำงกอกแคปปิ ต อล
จำกัด ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 100

สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื ้อหรื อเมื่อเกิดรายการ (Purchased or Originated CreditImpaired: POCI) ธนาคารคานวณรายได้ ดอกเบี ้ยโดยคานวณหาอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต
(Credit-Adjusted EIR) และใช้ อตั รานั ้นกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งปรับด้ วยความเสี่ยง
ด้ านเครดิต คือ อัตราดอกเบี ้ย ณ วันแรกที่รับรู้รายการ ที่ใช้ คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (รวมผลขาดทุน
ด้ านเครดิต) เพื่อให้ ได้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื ้อหรื อเมื่อเกิดรายการ

งบกำรเงินรวม สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้ รวม บริ ษัท PT Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนำคำร พีที
เพอร์ มำตำ ทีบีเค ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 99.99
บริ ษัทย่อยของธนำคำรเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทังหมด
้
ยกเว้ น บริ ษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด จดทะเบียน
เป็ น บริ ษั ทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ ฮำด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท ในประเทศมำเลเซีย ธนำคำรกรุ งเทพ
(ประเทศจีน) จำกัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค ซึง่ จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับบริ ษัทร่วมของธนำคำรเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทังหมด
้
2.4

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้ รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรทังหมด
้
และบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมโดยใช้ วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยด้ วยวิธีอตั ราดอกเบีย้ ที่ แท้ จริ ง (Effective Interest Rate: EIR) อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง คือ
อัตราที่ใช้ คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ ของเครื่ องมือทางการเงิน หรื อในช่วงเวลาที่สนกว่
ั้ า
แล้ วแต่ความเหมาะสม เพื่อให้ ได้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งคานวณโดยคานึงถึง
ส่วนลดหรื อส่วนเกิ นในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้ นทุนที่เป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริ ง

รายได้ คา่ ธรรมเนียม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมที่ได้ รวมคานวณเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ธนาคารรับรู้ รายได้ ค่าธรรมเนียมโดยใช้
เกณฑ์คงค้ างเมื่อได้ มีการให้ บริ การหรื อดาเนินการตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิเสร็ จสิ ้น
3.2

การรับรู้คา่ ใช้ จ่าย
ธนาคารรับรู้ ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยด้ วยวิธีอัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง และรับรู้ ค่าธรรมเนียมจ่ายโดยใช้ เกณฑ์ คงค้ าง ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมจ่ายที่ได้ รวมคานวณเป็ นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง

3.3

เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรี ยกเก็บ

3.4 เครื่ องมือทางการเงิน
1) การรั บรู้ เครื่ องมือทางการเงิ น
ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี ้สินทางการเงิน เมื่อธนาคารเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้ อกาหนดของเครื่ องมือนัน้
ซึ่งโดยทัว่ ไปจะเป็ นวันที่มีการจ่ายชาระ เงินให้ สินเชื่อและลูกหนี ้จะรับรู้ เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้ า (หรื อจ่ายชาระ) ให้ แก่
ผู้ก้ ยู ืม

- 19 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

- 20 167

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

2) กำรจัดประเภทของสินทรั พย์ ทำงกำรเงิ น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี ้
ธนำคำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี ้เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มู ลค่ำในภำยหลังด้ วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย หรื อด้ วยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำรในกำรบริ หำร และตำมลักษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทเป็ น
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortized Cost) เมื่อเข้ ำเงื่อนไขทังสองข้
้
อกล่ำวคือ
ถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้ อกำหนดตำมสัญญำ ทำให้
เกิดกระแสเงินสดซึง่ เป็ นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กำหนด
สิน ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น เหล่ำ นี ้ รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ ว ยมูล ค่ำ ยุติ ธ รรมและวัด มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ ว ยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย กำรวัดมูลค่ำของกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิตคำนวณตำมโมเดลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
(Expected Credit Loss Model) ตำมที่อธิบำยไว้ ในหัวข้ อกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
- สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Fair Value through Other
Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้ ำเงื่อนไขทังสองข้
้
อกล่ำวคือถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้ อกำหนดตำมสัญ ญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ทำให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้ น
ในวันที่กำหนด
สิน ทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี ้รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
กำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะแสดงเป็ นรำยกำรในส่วนของเจ้ ำของ
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกว่ำจะจำหน่ำย ซึง่ จะรับรู้ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำว
เป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุน กำรวัดมูลค่ำของกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิตคำนวณตำมโมเดล
- สิน ทรั พ ย์ ทำงกำรเงิ นที่ วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติ ธรรมผ่ ำนก ำไรหรื อขำดทุน (Fair Value through Profit or Loss:
FVTPL) เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรื อข้ อกำหนดตำม
สัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทำให้ เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้ เป็ นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้ นและดอกเบี ้ยจำก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กำหนด
สิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน เหล่ำ นี ้รับ รู้ เมื่อเริ่ ม แรกด้ ว ยมูล ค่ำยุติธรรม และวัด มูล ค่ำภำยหลัง ด้ วยมูลค่ำยุติธ รรม
กำไรขำดทุน ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำยุติธรรม และกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยรับรู้
เป็ นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงิ น ลงทุน ในตรำสำรทุนทุก รำยกำรวัด มูล ค่ำ ด้ ว ยมูล ค่ำ ยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ธนำคำรจัด ประเภท
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมิได้ ถือไว้ เพื่อค้ ำแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรื อเป็ นหลักทรัพย์ที่อำจมีควำม
ผันผวนของรำคำสูง เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) กำรจัด
ประเภทพิจำรณำเป็ นรำยตรำสำร โดยไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงประเภทได้ รำยได้ ทกุ ประเภทรวมทังกำรเปลี
้
ย่ นแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม ที่แสดงไว้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่ถูกโอนไปยังกำไรหรื อขำดทุนแม้ เมื่อมีกำรจำหน่ำย
ยกเว้ นรำยได้ เงินปั นผล
3) กำรจัดประเภทหนีส้ ินทำงกำรเงิ น
ธนำคำรวัดมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงินนอกเหนือจำกภำระผูกพัน ในกำรให้ สินเชื่อและกำรค ้ำประกันทำงกำรเงินด้ วย
รำคำทุน ตัด จ ำหน่ำ ย (Amortized Cost) หรื อ มูล ค่ ำยุติ ธ รรมผ่ำนก ำไรหรื อ ขำดทุน (FVTPL) เมื่ อ เป็ น หนี ส้ ิน ทำง
กำรเงินเพื่อค้ ำหรื อกำหนดให้ วดั ด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัด จำหน่ำยรับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดด้ วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำยในภำยหลัง
ธนำคำรจัดประเภทหนี ้สินทำงกำรเงินเป็ นถือไว้ เพื่อค้ ำเมื่อหนี ้สินทำงกำรเงินนันออกเพื
้
่อกำรทำกำไรระยะสันผ่
้ ำน
กิจกรรมเพื่อค้ ำ หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เครื่ องมือทำงกำรเงินที่บริ หำรจัดกำรร่วมกัน ซึง่ มีหลักฐำนในรูปแบบที่ผำ่ น
มำของกำรทำกำไรระยะสั ้น หนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อค้ ำรับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ต้ นทุนกำรทำรำยกำรรับรู้ ใน
งบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดรำยกำร และวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลัง สำหรับกำไรหรื อขำดทุนรับรู้ในงบกำไร
ขำดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
หนีส้ ินทำงกำรเงินอำจถูกกำหนดให้ วัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนภำยใต้ เงื่ อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
- ช่วยขจัดหรื อลดกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้ องกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
- กลุม่ ของหนี ้สินทำงกำรเงิน หรื อกลุม่ ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินที่มีกำรบริ หำรจัดกำรและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ วยเกณฑ์มลู ค่ำยุติธรรม
- หนี ้สินที่ประกอบด้ วยอนุพนั ธ์แฝงหนึง่ หรื อมำกกว่ำหนึง่ รำยกำร
ผลกำรเปลี่ย นแปลงในควำมเสี่ย งด้ ำ นเครดิต ของธนำคำร (Own Credit Risk) แสดงแยกต่ำ งหำกในกำไร
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เป็ นสำรองด้ ำนเครดิ ต ยกเว้ นกรณี ท ำให้ เกิ ด หรื อ ทำให้ เพิ ่ ม กำรวัด มู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชี ที่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกัน ในก ำไรหรื อ ขำดทุน กำรเปลี่ย นแปลงทั ง้ หมดในมูล ค่ำ ยุต ิ ธ รรมของหนี ส้ ิน นั น้ รวมถึ ง กำร
เปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตจะแสดงใน “กำไร (ขำดทุน) จำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ ด้ วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน”
ควำมเคลื่อ นไหวในมูล ค่ำ ยุติธ รรมที่เ กิ ด จำกกำรเปลี่ย นแปลงในควำมเสี่ย งด้ ำ นเครดิต คำนวณจำกผลต่ำ ง
ของมูลค่ำยุติธรรมในปั จจุบันบนส่วนต่ำงของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตปั จจุบันและเมื่อเริ่ มแรก
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จำนวนที่แสดงไว้ ในสำรองด้ ำนเครดิตจะไม่โ อนไปยัง กำไรหรื อขำดทุน ในภำยหลัง เมื่อ เครื่ อ งมือเหล่ำนี ถ้ ูก ตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี ยอดสะสมของสำรองด้ ำนเครดิตจะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

หำกกระแสเงิ น สดไม่แตกต่ำ งจำกเดิม อย่ำ งมีนัย สำคัญ ธนำคำรปรั บ มูล ค่ำตำมบัญ ชี ขัน้ ต้ น ของสิน ทรั พ ย์
ทำงกำรเงินใหม่ และรับรู้ ผลต่ำงที่ได้ จำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำทำงบัญชี เป็ นกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรปรับสัญญำ
ในกำไรหรื อขำดทุน ซึง่ แสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น

4) อนุพันธ์ ทำงกำรเงิ น
ตรำสำรอนุพ นั ธ์ รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันทำสัญ ญำ (Trade Date) และจัดประเภทเป็ นเพื่อค้ ำ
เว้ นแต่ธนำคำรกำหนดให้ เป็ น ส่ว นหนึ่งของควำมสัม พัน ธ์ ในกำรป้อ งกันควำมเสี่ย งที่มีป ระสิทธิ ผลและจัดเป็ น
ตรำสำรอนุพ ัน ธ์ เ พื่อ กำรป้อ งกัน ควำมเสี่ย ง ตรำสำรอนุพ นั ธ์ จ ะถูก วัด มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ ว ยมูล ค่ำ ยุติธ รรม
กำรเปลี่ย นแปลงในมูล ค่ำ ยุติธ รรมจะรั บ รู้ เป็ น กำไร (ขำดทุน ) สุท ธิ จ ำกเครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิ น ที่ว ัด มูล ค่ำ ด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ยกเว้ นมีกำรใช้ กำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ ง

ข) หนีส้ ินทำงกำรเงิ น
ธนำคำรตัดหนี ้สินทำงกำรเงินออกจำกบัญ ชีเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญ ญำทำให้ กระแสเงินสดของ
หนี ้สินมีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนยั สำคัญ หนี ้สินทำงกำรเงินใหม่ตำมเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง
รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี ้สินทำงกำรเงินที่ถกู ตัดออกและหนี ้สินทำงกำรเงินใหม่
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน

อนุพนั ธ์แฝง
อนุพนั ธ์แฝงเป็ นส่วนหนึง่ ของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instruments) ที่ประกอบด้ วยสัญญำหลัก
ที่มิใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์

หำกกระแสเงินสดของหนี ้สินมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่ำงจำกเดิ มอย่ำงมีนยั สำคัญ ธนำคำรปรับปรุ งมูลค่ำ
ตำมบัญชีของหนี ้สินให้ สะท้ อนมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ ทบทวนใหม่และคิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ งเดิม และรับรู้จำนวนเงินที่เกิดขึ ้นจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีในกำไรหรื อขำดทุน

สำหรับอนุพันธ์ ท่ีแฝงในสัญ ญำหลัก ที่เป็ นสินทรัพย์ ทำงกำรเงินจะถูกจัดประเภททังสั
้ ญ ญำรวมอนุพันธ์ แฝงตำม
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำร และตำมลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

6) กำรหักกลบ
สิน ทรัพ ย์และหนี ้สินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อธนำคำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำย
ในกำรหักกลบจำนวนดังกล่ำว และตังใจที
้ ่จะชำระด้ วยเกณฑ์สทุ ธิ หรื อรับรู้สนิ ทรัพย์และชำระหนี ้สินพร้ อมกัน

สำหรับอนุพนั ธ์ที่แฝงในสัญญำหลักที่เป็ นหนี ้สินทำงกำรเงิน อนุพนั ธ์ แฝงจะถูกรับรู้ แยกออกจำกสัญญำหลักเสมือน
เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้
- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและควำมเสีย่ งของอนุพนั ธ์แฝงไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ ชิดกับสัญญำหลัก
- เมือ่ แยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลกั ษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนุพนั ธ์ และ
- ตรำสำรกำรเงินแบบผสมนี ้ไม่ได้ ถกู รับรู้และวัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
5) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่ไม่ได้ วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ก) สินทรั พย์ ทำงกำรเงิ น
มีกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกธนำคำรประเมินว่ำกระแสเงินสดของสินทรัพย์มีควำมแตกต่ำง
จำกเดิมอย่ำงมีนยั สำคัญ สินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมจะถูกตัดออกจำกบัญชีและรับรู้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญ ชี ของสินทรัพ ย์ทำงกำรเงินเดิมที่ถูกตัดออก และสินทรัพ ย์
ทำงกำรเงินใหม่ รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนเสมือนเป็ นส่วนหนึง่ ของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
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7) กำรตัดรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
ธนำคำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เมื่อกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์หมดลง หรื อมีกำรโอนย้ ำยสิทธิ
ที่จะรับกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ ำ ของทัง้ หมดหรื อ เกื อ บทัง้ หมดของรำยกำรออกไป ดอกเบี ย้ ที่เ กิ ด ขึน้ หรื อ ที่ค งอยู่จ ำกสิน ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น
ที่โอนย้ ำย ธนำคำรจะรับรู้แยกเป็ นสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน
หนี ้สิน ทำงกำรเงิน ถูก ตัด รำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน เมื่อ ธนำคำรได้ สิ ้นสุด ภำระผูก พัน หรื อ สัญ ญำถูก
ยกเลิกหรื อหมดอำยุ
8) กำรตัดหนีส้ ูญ
กำรตัดจำหน่ำยหนี ้เป็ นสูญ (เพียงบำงส่วนหรื อทังหมด)
้
กระทำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ ำจะเรี ยกเก็บหนีร้ ำยนัน้
ไม่ได้ โดยทัว่ ไปเมื่อธนำคำรพิจำรณำว่ำผู้ก้ ไู ม่มีสินทรัพย์หรื อแหล่งของรำยได้ ที่จะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ำยชำระ ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตัดสูญธนำคำรยังคงดำเนินกำรบังคับคดี เพื่อให้ เป็ นไปตำมขันตอนของ
้
ธนำคำรในกำรเรี ยกคืนเงินที่ค้ำงชำระ
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3.5 กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ธนำคำรใช้ โมเดลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected Credit Losses (ECL) Model) และส่วนเพิ่ม
จำกกำรบริ หำรจัดกำร (Management Overlay) เนื่องจำกโมเดลไม่รองรับกำรกันสำรองด้ อยค่ำสำหรับสิน ทรั พ ย์ ท ำง
กำรเงิ น ประเภทหนี ้ รวมถึ ง ภำระผูก พัน จำกกำรให้ สิน เชื่ อ และสัญ ญำคำ้ ประกัน ทำงกำรเงิ น ซึ่ง วัด มูล ค่ำ ด้ ว ย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortized Cost) และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) โดยมีกำรจัดสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็ น 3 ชันตำมกำรเปลี
้
ย่ นแปลงในควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตนับตังแต่
้ รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก ดังนี ้
ก) ชันที
้ ่ 1: ไม่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต (Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตซึ่งไม่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ของควำมเสี่ยงนับตังแต่
้ รับรู้ รำยกำรเ มื่อ
เริ่ มแรก และเป็ นฐำนะควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่ไม่ด้อยค่ำด้ ำนเครดิตตังแต่
้ เริ่ มแรก ธนำคำรกันสำรองด้ วย ผลขำดทุน
ด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำกควำมน่ำจะเป็ นที่จะเกิดกำรผิดนัดชำระภำยใน 12 เดือนข้ ำงหน้ ำ
ข) ชันที
้ ่ 2: มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Under-Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตซึ่งมีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตนับตังแต่
้ รับรู้ รำยกำร
เมื่อเริ่ มแรก แต่ไม่ด้อยค่ำด้ ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ
ค) ชันที
้ ่ 3: กำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต (Non-Performing)
สินทรั พ ย์ ทำงกำรเงิ นถูกประเมินว่ำด้ อ ยค่ำด้ ำ นเครดิตเมื่อเหตุก ำรณ์ หนึ่งหรื อหลำยเหตุกำรณ์ ที่อ ำจก่อให้ เกิ ด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรัพย์นั ้นเกิดขึ ้น สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิด
กำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้
กำรกำหนดชันในกำรด้
้
อยค่ำ
ณ วันที่ในรำยงำน ธนำคำรประเมินว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินมีควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั ้งแต่
กำรรั บ รู้ รำยกำรเมื่ อเริ่ มแรกหรื อ ไม่ โดยเปรี ยบเที ยบควำมเสี่ย งในกำรผิด นัด ชำระตลอดอำยุที่ค ำดไว้ ของสิน ทรั พ ย์
ระหว่ำ งวัน ที่ ในรำยงำนและวัน ที่ รับ รู้ รำยกำรเมื่ อ เริ่ ม แรก และพิ จ ำรณำข้ อ มูล สนับ สนุน และข้ อ มูลที่ สมเหตุสมผล
ที่เกี่ยวข้ อง ธนำคำรให้ ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำข้ อบ่งชี ้ (Indicator) ที่จะส่งผลต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี ้หรื อกำรเพิ่มขึ ้นของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยพิจำรณำข้ อบ่งชี ส้ ำคัญทั ้งเชิงปริ มำณ และ
เชิง คุณ ภำพ ซึ่งครอบคลุม ทัง้ เหตุกำรณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ แล้ วและกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ ไปข้ ำ งหน้ ำ (Forward-Looking
Analysis) รวมถึงใช้ ระบบกำรจัดระดับควำมเสี่ยงด้ ำนสินเชื่อภำยในของธนำคำร ระบบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ด้ ำนเครดิตของภำยนอก และข้ อมูลที่ได้ มีกำรคำดกำรณ์ ไว้ เพื่อประเมินกำรลดลงของคุณภำพเครดิตของสินทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน
ธนำคำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นรำยสัญญำหรื อเป็ นรำยกลุม่ สำหรับกำรประเมิน
กำรด้ อ ยค่ำแบบรำยกลุ่ม ธนำคำรจัด กลุ่ม สิน ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิน ที่ มี ลกั ษณะของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต ร่ วมกัน โดย
พิจำรณำจำกประเภทของสัญญำ กำรจัดระดับควำมเสีย่ งด้ ำนสินเชื่อ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก อุตสำหกรรม ที่ตงทำง
ั้
ภูมิศำสตร์ ของผู้ก้ ยู ืม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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สิน ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิน มี กำรโอนย้ ำยชัน้ ตำมคุณ ภำพด้ ำนเครดิ ตที่ ลดลง หำกในเวลำต่อมำคุณ ภำพด้ ำนเครดิต ของ
สินทรัพย์ดีขึ ้นและข้ อบ่งชีข้ องกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต นับตังแต่
้ รับรู้ รำยกำรเมื่อ เริ่ มแรก
หมดไป ธนำคำรจัดชันเป็
้ นสินทรัพย์ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต (Performing)
กำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นเป็ นมูลค่ำปั จจุบันของจำนวนเงินที่คำดว่ำจะไม่ได้ รับทังหม
้ ดตลอดอำยุของ
สินทรัพ ย์ ท ำงกำรเงิน ถ่วงนำ้ หนักด้ วยควำมน่ำจะเป็ นคิ ดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ย้ ที่ แท้ จริ งเดิ ม ณ วัน เริ่ มต้ น กล่ำวคื อ
คำนวณจำกประมำณกำรฐำนะควำมเสีย่ งเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ คูณด้ วยควำมน่ำจะเป็ นที่จะมีกำรผิดนัดชำระ และร้ อยละ
ของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ คิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเดิม ณ วันเริ่ มต้ น โดยคำนวณ
ภำยใต้ แต่ละสถำนกำรณ์ที่เป็ นไปได้
- ควำมน่ำจะเป็ นของกำรผิดนัดชำระหนี ้ (Probability of Default: PD) : กำรประมำณโอกำสของกำรที่ลกู หนี ้ไม่ชำระเงิน
ตำมสัญญำในช่วงเวลำที่กำหนด กำรผิดนัดชำระหนี ้อำจเกิดขึ ้นเพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึง่ จำกระยะเวลำที่ประเมินไว้
- ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ (Loss Given Default: LGD) : กำรประมำณค่ำควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดขึ ้นในกรณีที่มีกำรไม่ชำระเงินตำมสัญญำในช่วงเวลำที่กำหนด ค่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็ นผลต่ำงระหว่ำง
กระแสเงินสดที่ถึงกำหนดชำระตำมสัญญำ และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้ รับ รวมถึงมูลค่ำที่อำจได้ รับจำก
หลักประกัน
- ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ (Exposure At Default: EAD) : กำรประมำณจำนวนเงินของวันที่ไม่ชำระเงิน
ตำมสัญ ญำในอนำคต โดยคำนึง ถึ ง กำรคำดกำรณ์ ก ำรเปลี่ย นแปลงของจำนวนเงิ น หลัง จำกวัน ที่ ใ นรำยงำน
อันเนื่องมำจำกกำรชำระคืนเงินหรื อจำนวนเงินที่คำดว่ำจะมีกำรเบิกใช้ เพิ่มเติมตำมวงเงินที่คงเหลือ
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น ธนำคำรพิจำรณำผลขำดทุนในอดีตปรับปรุ งด้ วยข้ อมูลที่สงั เกตได้
ในปั จจุบนั อีกทั ้งคำดกำรณ์สภำวะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตด้ วย โดยใช้ ข้อมูลสนับสนุนที่มีควำมสมเหตุสมผล
กำรใช้ ดลุ พินิจจำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประมำณผลขำดทุน ด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น กำรใช้ ตวั แปรทำงเศรษฐกิจ
มหภำคร่ วมในกำรคำนวณ โดยหลักได้ แก่แต่ไ ม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตรำกำรว่ำงงำน ดัชนีรำคำ
อสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ในกรณี ของตรำสำรหนี ้ที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธนำคำรรับรู้ กำรกันสำรองในกำไร
ขำดทุน และค่ำเผื่อ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นในจำนวนเดียวกันในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยมูล ค่ำ
ตำมบัญชี ของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินยังแสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
กำรวัดผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นของสัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงินพิจำรณำจำกจำนวนเงินที่คำดว่ำจะ
จ่ำยชำระให้ กบั ผู้ที่ได้ รับกำรค ้ำประกันสุทธิด้วยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้ รับคืน
ผลขำดทุน ด้ ำนเครดิตที่ค ำดว่ำจะเกิด ขึ ้นสำหรับ ภำระผูก พัน ในกำรให้ สิน เชื่อ คือมูลค่ำปั จจุบ นั ของผลต่ำงระหว่ำ ง
กระแสเงินสดตำมสัญญำที่ถึงกำหนดชำระหำกมีกำรเบิกใช้ วงเงิน และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้ รับ
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เมื่อเครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ยกเลิกสัญญำ หรื อถูกใช้ สิทธิ หรื อเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไม่เ ข้ ำ เงื่ อ นไขของกำรบัญ ชี ป้อ งกัน ควำมเสี่ย งแล้ ว สำรองสำหรั บ กำรป้อ งกัน ควำมเสี่ย งในกระแสเงิ น สดใน
ส่วนของเจ้ ำของจะคงอยูใ่ นส่วนของเจ้ ำของ โดยรับรู้ ในงบกำไรขำดทุนในงวดเดียวกับที่มีกำรรับรู้ กำไรขำดทุนของ
รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และเมื่อคำดว่ำรำยกำรคำดกำรณ์จะไม่เกิดขึ ้น ผลสะสมของกำไรหรื อขำดทุนที่อยู่
ในส่วนของเจ้ ำของ ณ ขณะนันจะถู
้ กโอนไปยังงบกำไรขำดทุนทันที

3.6 กำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ ง
ธนำคำรใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทำงกำรเงินต่ำง ๆ ในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจำกสินทรัพย์ หนี ้สิน รำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะสุทธิ หรื อ กระแสเงินสด โดยสำมำรถเลือกใช้ กำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ งสำหรับรำยกำร
ที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) และรำยกำรที่ใช้ ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็ นไปตำม
เงื่อนไขของกำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ ง ควำมสัมพันธ์ของกำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ งมีดงั นี ้
- กำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หนี ้สิน หรื อสัญญำผูกมัด
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนำคตที่อำจเกิดขึ ้นค่อนข้ ำงแน่ ซึ่งส่งผลต่อสินทรัพย์ หนี ้สิน หรื อรำยกำร
ที่คำดกำรณ์วำ่ จะเกิดขึ ้นค่อนข้ ำงแน่
- กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำร
ที่ใช้ ป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงลักษณะของควำมเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ธนำคำรใช้ เกณฑ์คงค้ ำงสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของพอร์ ตโฟลิโอแบบเปิ ด (Open Portfolio)
1) กำรป้องกันควำมเสีย่ งในมูลค่ำยุติธรรม
ธนำคำรรับรู้ กำรเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ ป้องกันควำมเสี่ยงและของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในงบกำไรขำดทุน กำรเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกควำมเสี่ยงที่มีกำรป้องกันของรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสีย่ งถือเป็ นส่วนปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
เมื่อ เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ป้อ งกัน ควำมเสี่ย งหมดอำยุ ถูก ขำย ถูก ยกเลิก สัญ ญำ หรื อ ถูก ใช้ สิท ธิ หรื อ เมื่อ กำรป้อ งกัน
ควำมเสี่ย งไม่เ ข้ ำ เงื่ อ นไขของกำรบัญ ชี ป้อ งกัน ควำมเสี่ย งแล้ ว ส่ว นปรั บ ปรุ ง มูลค่ำ ตำมบัญ ชี ข องรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสี่ยงจะถูกตัดจำหน่ำยไปยังงบกำไรขำดทุนด้ วยเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง เมื่อรำยกำรที่มี
กำรป้องกัน ควำมเสี่ยงถูกตัดรำยกำรออกจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส่ว นปรับปรุ งมูลค่ำยุติธรรมที่ยงั มิได้
ตัดจำหน่ำยจะรับรู้ทนั ทีในงบกำไรขำดทุน
2) กำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด
ธนำคำรรับรู้ สว่ นที่มีประสิทธิผลของกำรเปลีย่ นแปลงสะสมในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ ป้องกันควำมเสีย่ งเป็ น
สำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดภำยใต้ ส่วนของเจ้ ำของ และรับรู้ กำไรขำดทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
ส่วนที่ไม่มีประสิทธิ ผลทันทีในงบกำไรขำดทุน สำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด ในส่วนของ
เจ้ ำของจะถูกโอนไปยังงบกำไรขำดทุนในงวดบัญชีที่รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงนันมี
้ ผลต่อ งบกำไรขำดทุน
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3) กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิ
กำรป้อ งกัน ควำมเสี่ย งของเงิ น ลงทุน สุท ธิ ใ นกำรดำเนิน งำนในต่ำ งประเทศบัน ทึก คล้ ำ ยคลึง กับ กำรป้อ งกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด กำไรหรื อขำดทุนจำกเครื่ องมือป้องกันควำมเสีย่ งที่สมั พันธ์ กบั ส่วนของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ เป็ น ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ภำยใต้ สว่ นของเจ้ ำของ กำไรหรื อขำดทุน
ที่สมั พันธ์ กับส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิ ผลจะรับรู้ ทันทีในงบกำไรขำดทุน เมื่อกำรดำเนินงำน
ในต่ำงประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของกำไรและขำดทุนสะสมที่เกี่ ยวข้ องที่อยู่ในส่วนของเจ้ ำ ของจะโอนไปยัง
งบกำไรขำดทุน
3.7

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
บริ ษัทย่อย เป็ นกิจกำรที่ธนำคำรมีอำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน เพื่อกำรบริ หำรจัดกำร
กิจกรรมให้ ได้ มำซึง่ ผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้ เสีย
บริ ษัทร่วม เป็ นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ ำไปมีอำนำจในกำรออกเสียงทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีสว่ นได้ เสียสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

3.8

ทรัพย์สนิ รอกำรขำย
ทรัพย์สนิ รอกำรขำย ประกอบด้ วยอสังหำริ มทรัพย์และสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ แสดงในรำคำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงต้ นทุนหรื อรำคำตลำด
ในวันที่ได้ ทรัพย์สินนันมำ
้ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ ลดลงจะรับรู้ กำรด้ อยค่ำของทรัพย์สนิ รอกำรขำย
โดยรับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปั จจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำยและค่ำใช้ จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต เป็ นต้ น
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ รอกำรขำยรับรู้เป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจำหน่ำย
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ธนำคำรได้ ปฏิ บั ติ ต ำมประกำศ ธปท. เรื่ อ ง อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ รอกำรขำย และเรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ำรซื อ้ หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง
อสังหำริ มทรัพย์ เพื่ อเป็ นสถำนที่สำหรับประกอบธุรกิ จหรื อสำหรับพนักงำนและลูกจ้ ำงของสถำบันกำรเงิน และเรื่ อง
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สนิ รอกำรขำย
3.9

ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสือ่ มรำคำ
ที่ดิ น แสดงในรำคำที่ ตี ใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ ตี ใหม่หัก ด้ วยค่ำเสื่อ มรำคำสะสมและค่ำเผื่ อกำรด้ อ ยค่ำ (ถ้ ำมี )
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้ วยค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี)
ธนำคำรได้ มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ ของ ธปท. โดยใช้ วิธีรำคำตลำด
สำหรั บที่ ดิ น และวิ ธี รำคำเปลี่ย นแทนหัก ค่ำเสื่อ มรำคำสะสมสำหรั บอำคำร ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้ รับ กำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมตั ิรำคำ และบันทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึ ้นไว้ ในบัญชีสำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร ซึ่ง
แสดงเป็ นรำยกำรในส่วนของเจ้ ำของ ค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรส่วนที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น และโอน
สำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ ำกำไรสะสมโดยตรงในจำนวนเดียวกันกับค่ำเสือ่ มรำคำดังกล่ำว มูลค่ำส่วนลด
จำกกำรตีรำคำนำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ สำหรับสินทรัพย์ ชิ ้นเดียวกัน สำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำ
ที่เหลือรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจำหน่ำย ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือ
จะถูกโอนเข้ ำกำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
ค่ำเสือ่ มรำคำคำนวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซงึ่ มีดงั ต่อไปนี ้
อำคำรที่ตีรำคำใหม่
อำคำรที่สร้ ำงใหม่
อุปกรณ์

20 - 30 ปี
20 ปี
3 - 5 ปี

ค่ำเสือ่ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้ อตั รำที่กฎหมำยในแต่ละท้ องถิ่นกำหนด
ที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์ ที่เ กิ ด กำรด้ อ ยค่ำ จะถูก บัน ทึก ค่ำ เผื่อ กำรด้ อ ยค่ำ เพื่อ รั บ รู้ ผลขำดทุน ที่ย ัง ไม่เ กิ ด ขึน้ จำก
กำรด้ อยค่ำเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ รับรู้ เป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจำหน่ำย
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3.10 กำรรวมธุรกิจ
กำรบันทึกบัญชีสำหรับกำรรวมธุรกิจได้ ถือปฏิบตั ิตำมวิธีซื ้อ โดยต้ นทุนในกำรซื ้อธุรกิจวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่โอนให้ ตรำสำรทุนที่ออกให้ และหนี ้สินที่เกิดขึ ้นหรื อรับมำ ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ ส่วนเกินของต้ นทุนในกำรซื ้อธุรกิจ
ที่สงู กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ที่ได้ มำและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นจะถูกบันทึกเป็ นค่ำควำมนิยม แต่หำก
ต้ นทุนในกำรซื ้อธุรกิจต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ที่ได้ มำและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น ส่วนต่ำดังกล่ำวจะ
ถูกรับรู้ เข้ ำงบกำไรขำดทุน สำหรับต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อธุรกิจจะถูกรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำรและบันทึก
รวมอยูใ่ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กำรวัดมูลค่ำส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุมสำมำรถเลือกที่จะวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อมูลค่ำตำมสัดส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ของผู้ถกู ซื ้อในแต่ละครัง้ ของกำรซื ้อธุรกิจ
3.11 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำควำมนิยมแสดงในรำคำทุน หักด้ วยค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี) โดยมีกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำทุกปี หรื อ เมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ำ
ค่ำควำมนิยมอำจเกิดกำรด้ อยค่ำ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรใช้ ประโยชน์กำหนดได้ แน่นอนแสดงในรำคำทุนหักด้ วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อ
กำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน อยูร่ ะหว่ำง 3 -13 ปี
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในต่ำงประเทศใช้ อตั รำที่กฎหมำยในแต่ละท้ องถิ่นกำหนด
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดกำรด้ อยค่ำจะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำเพื่อรับรู้ ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรด้ อยค่ำ
เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรับรู้เป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจำหน่ำย
3.12 สัญญำเช่ำ
ธนำคำรในฐำนะผู้เช่ำ รับรู้หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระตำมสัญญำเช่ำ และรับรู้ สนิ ทรัพย์สิทธิกำรใช้
(Right-of-use assets) ด้ วยมูลค่ำของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำรวมกับต้ นทุนทำงตรงเริ่ มแรก และตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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3.13 ประมำณกำรหนี ้สิน
ธนำคำรรับรู้ ประมำณกำรหนี ้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี ้สินอันเป็ นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำจะสูญ เสียประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระภำระหนี ้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี ้สินที่ได้ มีกำรรับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้ แก่ ประมำณกำรหนี ้สินสำหรับภำระผูกพันที่เ ป็ นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประมำณกำรหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ ของพนัก งำนหลังออกจำกงำน (หมำยเหตุข้ อ 6.22)
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกกำรถูกฟ้องร้ องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี ้สินอื่น
ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี ้สินเป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นและเป็ นประมำณกำรหนี ้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี ้สินอย่ำงสม่ำเสมอ และบันทึกกำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรหนี ้สินโดยกำรเพิ่มหรื อลด
ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
3.14 รำยกำรสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
3.14.1 สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนของแต่ละแห่ง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้ วยสกุลเงินบำท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรนำเสนองบกำรเงิน
3.14.2 กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร
ณ วัน ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น แปลงค่ ำ โดยใช้ อัต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วัน ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลือ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ที่ ไม่เ ป็ น ตัว เงิ น แปลงค่ำ โดยใช้ อัต รำแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรำยกำรหรื อ ณ วันที่มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
กำไรและขำดทุน จำกกำรซื ้อขำยและแปลงค่ำ เงิน ตรำต่ำ งประเทศ แสดงเป็ น กำไร (ขำดทุน ) สุท ธิ จ ำก
ธุรกรรมเพื่อค้ ำและปริ วรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
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3.14.3 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ ใน
กำรดำเนินงำนที่มิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้ วยอัตรำอ้ ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ด้ วยอัตรำอ้ ำงอิงของ ธปท. ทุกวันสิ ้นเดือน
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็ นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ ำของ
โดยรับรู้ผำ่ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
3.15.1 โครงกำรสมทบเงิน
ธนำคำรและบริ ษัท ย่อ ยในประเทศมีก องทุน สำรองเลี ้ยงชีพ สำหรับ พนักงำนตำมพระรำชบัญ ญัติก องทุน
สำรองเลี ้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริ ห ำรจัด กำรโดยผู้จัด กำรกองทุน ที่เ ป็ น หน่ว ยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริ ษั ท ย่อ ยในประเทศ และพนัก งำนจะจ่ำ ยเงิ น สมทบเข้ ำกองทุน ตำมอัต รำที่กำหนดไว้ ซึ่ง พนัก งำน
จะได้ รับประโยชน์ดงั กล่ำวตำมข้ อบังคับของกองทุน
สำหรับสำขำและบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพซึ่งตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ
และกำรจ่ำยคืนให้ แก่พนักงำนสำขำและบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพจัดเป็ นโครงกำรสมทบเงิน จำนวนเงินที่ธนำคำรและบริ ษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุน
สำรองเลี ้ยงชีพพนักงำนจะรับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ ให้ บริ กำร
3.15.2 โครงกำรผลประโยชน์
ธนำคำรและบริ ษัท ย่อยจัดให้ มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้ แก่พนักงำนตำมข้ อตกลงของกำรจ้ ำงงำน
กำรประมำณกำรหนี ้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนค ำนวณโดยนัก คณิต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ง ใช้ เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) อันเป็ นประมำณกำรมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำย
ในอนำคตโดยคำนวณบนพื ้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปั จจัยอื่น ๆ
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ธนำคำรและบริ ษั ท ย่อ ยรั บรู้ ประมำณกำรหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ ของพนักงำนประเภทโครง กำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้ ว ยมูล ค่ำ ปั จ จุบ นั ของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนสุท ธิ จ ำกมูล ค่ำ
ยุติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ โ ครงกำร และรั บ รู้ ค่ำ ใช้ จ่ำ ยโครงกำรผลประโยชน์ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ในก ำไรขำดทุน และก ำไรขำดทุน เบ็ด เสร็ จ อื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

3.16 ภำษี เงินได้
ภำษี เงินได้ ประกอบด้ วย ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั รับรู้ ด้วยจำนวนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยหรื อจะได้ รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บ ภำษี โดยคำนวณ
จำกกำไรหรื อขำดทุนทำงภำษี ประจำงวด และใช้ อตั รำภำษี ที่ประกำศใช้ หรื อที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่รำยงำน

ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้ วยกระบวนกำรที่สำคัญ คือ กำรระบุควำมเสี่ยงสำคัญซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเสี่ยงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเสี่ยง
ให้ อ ยู่ ภ ำยในระดับ ที่ เ หมำะสมภำยใต้ น โยบำยที่ ธ นำคำรกำหนด และกำรรำยงำนควำมเสี่ ย งประเภทต่ ำ ง ๆ
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทรำบเพื่อให้ สำมำรถบริ หำรและ/หรื อจัดกำรควำมเสีย่ งได้ ทนั ต่อเหตุกำรณ์

ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีเป็ นกำรรับรู้ ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในกำรคำนวณกำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี ) ธนำคำรรับรู้
สิน ทรัพ ย์ภ ำษี เงิน ได้ รอกำรตัด บัญ ชี และหนี ้สิน ภำษี เ งิน ได้ รอกำรตัด บัญ ชีที่เกิด จำกผลแตกต่ำ งชั่ว ครำวดัง กล่ำ ว
ด้ วยจำนวนที่คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรื อจ่ำยชำระหนี ้สิน โดยรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน เว้ นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บนั ทึกในส่วนของเจ้ ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ ำของ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี และหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้ เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี ้สินภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ นี ้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี เดียวกันสำหรับหน่วยภำษี เดียวกัน
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ จะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนันมำใช้
้
ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกสิ ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษี ที่เกี่ยวข้ องจะมีโอกำสได้ ใช้ จริ ง
3.17 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิสว่ นของธนำคำรด้ ว ยจำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉลีย่ โดยให้ น ้ำหนักตำมเวลำ และจำนวนเงินที่รับชำระ

ข้ อมูลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของธนำคำร
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทสำคัญ ในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ ในกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ตลอดจนดูแล
และติด ตำมควำมเสี่ ย งของธนำคำรให้ อยู่ในระดับ ที่เหมำะสมเพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ นโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง
ของธนำคำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงได้ นำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้ อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยเฉพำะในด้ ำนกำรดำรงเงินกองทุนให้ เพียงพอที่จะรองรับ ควำมเสี่ยงตำมหลักเกณฑ์
Basel III และเพื่อให้ สำมำรถดำเนินธุรกิจให้ ได้ รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม

หลักกำรสำคัญของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ได้ แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจที่ก่อให้ เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่
ต้ องรับผิดชอบต่อกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิ ตลอดจน
สอดคล้ องกับนโยบำยควำมเสีย่ งโดยรวมของธนำคำรที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริ หำร
ควำมเสีย่ งทำหน้ ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4.2

ควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต
4.2.1 กำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ลกู หนี ้หรื อคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้ องกั บ
กำรให้ สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี ้ไม่สำมำรถชำระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยตำมที่ตกลงไว้ ใน
สัญ ญำได้ เป็ นต้ น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญ ชี สุทธิ ของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรื อจำนวนเงินที่ธนำคำรอำจต้ องจ่ำยชำระตำมภำระผูกพันในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญำไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำวได้

กำไรต่อ หุ้นปรั บลดคำนวณโดยปรั บปรุ งกำไรสุท ธิ ส่วนของธนำคำรที่เป็ นของหุ้น สำมัญ และจำนวนหุ้นสำมัญ ด้ ว ย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
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ธนำคำรได้ กำหนดกระบวนกำรอำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรกำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเสี่ยง
ด้ ำนสินเชื่อของลูกค้ ำ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและอำนำจในกำรอนุมตั ิสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ ้นอยู่กบั ประเภท
ธุรกิจและ/หรื อขนำดของวงเงิน เป็ นต้ น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทัว่ ไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์ใน
กำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ควำมเป็ นไปได้ ทำง
ธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริ หำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค ้ำประกัน และจัดให้ มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง ระดับ
ควำมเสี่ยงของสินเชื่อเป็ นประจำ นอกจำกนี ้ ธนำคำรยังได้ มีกำรกำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในกำร
ติดตำมและควบคุมควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตด้ วย
4.2.2 ควำมเสีย่ งสูงสุดด้ ำนเครดิต
ตำรำงด้ ำนล่ำงแสดงควำมเสี่ยงสูงสุดด้ ำนเครดิตของเครื่ องมือทำงกำรเงินใด ๆ ก่อนหักหลักประกัน ควำมเสี่ยง
สูงสุดด้ ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเท่ำกับมูลค่ำที่แสดงตำมบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
ควำมเสี่ยงสูงสุดด้ ำนเครดิตของสัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน คือ จำนวนเงินสูงสุดที่ ธนำคำรจะต้ องจ่ำ ยตำม
ภำระกำรค ้ำประกัน สำหรั บภำระผูกพัน ในกำรให้ สินเชื่ อ ควำมเสีย่ งสูงสุดด้ ำนเครดิตคือ มูลค่ำเต็มของวงเงิน
สินเชื่อ
งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
รวม
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อ
รวม
รวมความเสี่ยงด้ านเครดิต

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

801,212
42,359
715,942
2,376,027
3,935,540

519,036
67,560
680,902
2,189,102
3,456,600

626,065
41,749
575,916
2,025,671
3,269,401

374,779
66,143
594,127
1,896,205
2,931,254

214,723
405,658
620,381
4,555,921

199,100
421,290
620,390
4,076,990

171,451
357,333
528,784
3,798,185

161,786
376,969
538,755
3,470,009

4.2.3 หลักประกันที่ได้ รับ
ควำมเสี่ยงสูงสุดด้ ำนเครดิตที่เกิดจำกเงินให้ สินเชื่ อและเงินทดรองแก่ลกู ค้ ำ สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงินและ
ภำระผูกพันในกำรให้ สนิ เชื่อ ธนำคำรได้ รับหลักประกันในจำนวนที่มำกพอและในประเภทที่เหมำะสม ประเภทหลัก
ได้ แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง พันธบัตร หุ้นกู้ ห้ องชุด ฯลฯ รวมถึงเงินฝำก สิทธิกำรเช่ำ และสังหำริ มทรัพย์ต่ำง ๆ
เป็ นต้ น
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4.2.4 กำรหักกลบของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงิน
กำรหักเห็กลบของสิ
นทรัพย์่อทงมืำงกำรเงิ
นและหนี
ทำงกำรเงิ
น
ตำรำงด้4.2.4
ำนล่ำงแสดงให้
นถึงจำนวนของเครื
อทำงกำรเงิ
นที่ไม่ได้้สิรนับกำรหั
กกลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิ
น แต่อยู่ภำยใต้ ข้อตกลงของกำรสุทธิอื่นที่บงั คับใช้ หรื อข้ อตกลงที่คล้ ำยกัน
ตำรำงด้ำงำๆนล่และหลั
ำงแสดงให้
นถึงจำนวนของเครื
นที่ไ2564
ม่ได้ รและ
ับกำรหั
อำทิ สัญญำมำตรฐำนต่
กประกันเห็ทำงกำรเงิ
นอื่นที่เกี่ยวข้ อ่ อง งมื
ณ วัอนทำงกำรเงิ
ที่ 31 ธันวำคม
2563กกลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่อยู่ภำยใต้ ข้อตกลงของกำรสุทธิอื่นที่บงั คับใช้ หรื อข้ อตกลงที่คล้ ำยกัน

อำทิ สัญญำมำตรฐำนต่ำง ๆ และหลักประกันทำงกำรเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
งบการเงินรวม
2564

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท

หน่ วย : ล้ านบาท
รายการใน งบการเงิ
หมายเหตุนรวม
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
2564 ของรายการใน รายการในงบแสดง
งบแสดง
ประกอบ

มูลค่ าที่นามา
มูลค่ าสุทธิ
มูลค่ าที่ไม่ ได้ นามาหักกลบใน
มูลค่ า
หักกลบใน
ที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
สุทธิ
งบการเงิน มูลงบแสดง
ฐานะการเงินหมายเหตุ
ที่ไม่ อยู่
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน งบแสดง
มูลค่ าขัน้ ต้ นงบแสดง
มูลค่ าที่นามา
มูลค่ าสุทธิ
มูลค่ าที่ไม่ ไฐานะการเงิ
ด้ นามาหักนกลบใน
ค่ า
รายการใน
ฐานะการเงิน ฐานะการเงิหันกกลบใน
น งบแสดง
ในเงื่อนไขการหั
กกลบ
ของรายการใน รายการในงบแสดง
ประกอบ
ที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
สุฐานะการเงิ
ทธิ
มูลค่ าหักกลบตาม
งบแสดง
งบแสดง
งบแสดงมูลค่ า
ฐานะการเงิน งบการเงิน
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
ฐานะการเงิ
น
ฐานะการเงิ
น
ฐานะการเงิ
น
ในเงื
่อนไขการหักกลบ
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มู
ล
ค่
า
หั
ก
กลบตาม
มู
ล
ค่
า
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
สินทรัพย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญำว่ำจะขำยคืน
11,472
11,472
(11,472) เงื่อนไขตาม
- รำยกำรระหว่
ำง
6.4
801,212
789,740
ทางการเงิ
น
มาตรฐานการบัธนำคำรและ
ญชี ที่เกี่ยวข้ อง
ตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
(สินทรัพย์)
ั ญำว่
ำจะขำยคืน
- (24,937) 11,472(3,314) 2,572 - สินทรัพย์ (11,472)
-42,359รำยกำรระหว่ำง11,536 6.4
801,212
789,740
สินทรัพย์อนุพนั ธ์หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
30,823
-11,472 30,823
6.6
ธนำคำรและ
อนุพนั ธ์
รวม
42,295
42,295
(24,937)
(14,786) 2,572
843,571ตลำดเงินสุทธิ801,276
หนีส้ ินทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสญ
ั ญำจะซื ้อคืน

มูลค่ าขัน้ ต้ น

61,400

รวม
หนี ้สินอนุพนั ธ์หนีส้ ินทางการเงิน
33,312
รวม
94,712 ้อคืน
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสญ
ั ญำจะซื

หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม
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30,823

-

61,400

42,295
-61,400

33,312
94,712

-

33,312
94,712

-
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-

-

30,823

(61,400)

42,295
(24,937)
(8,375)
(24,937) 61,400(69,775)

33,312
94,712

- 36 -

(24,937)
-

(3,314)

รำยกำรระหว่ำง
6.15
ธนำคำรและ
(24,937)ตลำดเงินสุทธิ(14,786)
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์
6.6
- (61,400)

(24,937)
(24,937)

(8,375)
(69,775)

(สินทรัพย์)
6.6
2,572
สินทรัพย์
288,709
227,309
อนุพนั ธ์
2,572

42,359

11,536

843,571

801,276

50,264
16,952
338,973
244,261
- รำยกำรระหว่ำง
6.15

288,709

227,309

-

50,264
338,973

16,952
244,261

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

6.6
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2563
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ าขัน้ ต้ น

มูลค่ าที่นามา
หักกลบใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าสุทธิ
ที่แสดงใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าที่ไม่ ได้ นามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ า
สุทธิ

รายการใน หมายเหตุ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
งบแสดง
ประกอบ ของรายการใน รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบการเงิน
งบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
ฐานะการเงิน ในเงื่อนไขการหักกลบ

มูลค่ าหักกลบตาม
มูลค่ า
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญำว่ำจะขำยคืน

สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสญ
ั ญำจะซื ้อคืน

หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม

13,761

-

13,761

-

37,685

-

37,685

(28,129)

(3,864)

51,446

-

51,446

(28,129)

(17,625)

2,000

-

2,000

44,788
46,788

-

44,788
46,788

-

(28,129)
(28,129)

(13,761)

-

รำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
5,692
สินทรัพย์
อนุพนั ธ์
5,692

(2,000)

-

(12,670)
(14,670)

3,989
3,989

รำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

6.4

519,036

505,275

6.6

67,560

29,875

586,596

535,150

6.15

219,149

217,149

6.6

57,128
276,277

12,340
229,489
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ าขัน้ ต้ น

มูลค่ าที่นามา
หักกลบใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าสุทธิ
ที่แสดงใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าที่ไม่ ได้ นามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ า
สุทธิ

รายการใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

หมายเหตุ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
ประกอบ ของรายการใน รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
งบการเงิน
งบแสดง
ฐานะการเงิน ในเงื่อนไขการหักกลบ

รำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
สินทรัพย์
อนุพนั ธ์

6.4

626,065

614,593

6.6

41,749

10,926

667,814

625,519

รำยกำร
ระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

6.15

280,748

219,348

6.6

49,716
330,464

16,404
235,752

มูลค่ าหักกลบตาม
มูลค่ า
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญำว่ำจะขำยคืน

สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสญ
ั ญำจะซื ้อคืน

หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม

11,472

-

11,472

-

(11,472)

-

30,823

-

30,823

(24,937)

(3,314)

2,572

42,295

-

42,295

(24,937)

(14,786)

2,572

61,400

-

61,400

-

(61,400)

-

33,312
94,712

-

33,312
94,712

(24,937)
(24,937)

(8,375)
(69,775)

-
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กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ าขัน้ ต้ น

มูลค่ าที่นามา
หักกลบใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าสุทธิ
ที่แสดงใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ าที่ไม่ ได้ นามาหักกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ า
สุทธิ

รายการใน
งบแสดง
ฐานะการเงิน

หมายเหตุ มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชีของ
ประกอบ ของรายการใน รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่ อยู่
งบการเงิน
งบแสดง
ฐานะการเงิน ในเงื่อนไขการหักกลบ

มูลค่ าหักกลบตาม
มูลค่ า
สัญญาที่ไม่ เข้ า หลักประกัน
เงื่อนไขตาม
ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์ ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซื ้อโดยมีสญ
ั ญำว่ำจะขำยคืน

สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสญ
ั ญำจะซื ้อคืน

หนี ้สินอนุพนั ธ์
รวม

13,761

-

13,761

-

37,685

-

37,685

(28,129)

(3,864)

51,446

-

51,446

(28,129)

(17,625)

2,000

-

2,000

44,788
46,788

-

44,788
46,788

-

(28,129)
(28,129)

(13,761)

-

รำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
5,692
สินทรัพย์
อนุพนั ธ์
5,692

(2,000)

-

(12,670)
(14,670)

3,989
3,989

รำยกำร
ระหว่ำง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
(หนี ้สิน)
หนี ้สินอนุพนั ธ์

6.4

374,779

361,018

6.6

66,143

28,458

440,922

389,476

6.15

162,499

160,499

6.6

56,212
218,711

11,424
171,923

- 39 -

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

179

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
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4.2.5 คุณ ภำพด้ ำนเครดิต ของสินทรัพย์ ทำงกำรเงินรวมถึง ภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่ อ และสัญ ญำคำ้ ประกันทำง
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินที่ สินทรัพย์ ทางการเงินที่มี สินทรัพย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสาคัญของความเสี่ยง นัยสาคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
เงินให้ สินเชื่อ สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
และภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
และเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้
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หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

964,180
1,680,594
324,696
2,969,470

1,497
5,477
135,488
142,462

104,277
104,277

965,677
1,686,071
460,184
104,277
3,216,209

1,481,516
26,097
2,718
1,510,331
4,479,801

409
570
6,564
7,543
150,005

104,277

1,481,925
26,667
9,282
1,517,874
4,734,083
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งบการเงินรวม
2563
สินทรัพย์ ทางการเงินที่ สินทรัพย์ ทางการเงินที่มี สินทรัพย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสาคัญของความเสี่ยง นัยสาคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
เงินให้ สินเชื่อ สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
และภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
และเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

892,537
1,581,390
261,753
2,735,680

560
7,699
141,446
149,705

108,888
108,888

893,097
1,589,089
403,199
108,888
2,994,273

1,167,862
21,953
3,028
1,192,843
3,928,523

1,244
4,078
5,322
155,027

1,518
1,518
110,406

1,167,862
23,197
7,106
1,518
1,199,683
4,193,956
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินที่ สินทรัพย์ ทางการเงินที่มี สินทรัพย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสาคัญของความเสี่ยง นัยสาคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต
เงินให้ สินเชื่อ สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
และภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
และเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
สินทรัพย์ ทางการเงินที่ สินทรัพย์ ทางการเงินที่มี สินทรัพย์ ทาง
ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเพิ่มขึน้ อย่ างมี การเงินที่มีการ
นัยสาคัญของความเสี่ยง นัยสาคัญของความ ด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
เสี่ยงด้ านเครดิต

รวม

750,399
1,529,333
259,366
2,539,098

211
5,477
116,631
122,319

85,595
85,595

750,610
1,534,810
375,997
85,595
2,747,012

1,169,618
23,164
2,718
1,195,500
3,734,598

570
6,564
7,134
129,453

85,595

1,169,618
23,734
9,282
1,202,634
3,949,646

เงินให้ สินเชื่อ สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
และภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อ
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
และเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
แข็งแกร่ง
น่ำพอใจ
ควำมเสี่ยงสูง
ด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

720,884
1,460,469
199,762
2,381,115

311
7,673
113,166
121,150

96,230
96,230

721,195
1,468,142
312,928
96,230
2,598,495

941,115
19,029
2,954
963,098
3,344,213

595
4,078
4,673
125,823

1,505
1,505
97,735

941,115
19,624
7,032
1,505
969,276
3,567,771

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ต้องพิจำรณำกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
เงินให้ สินเชื่อ
รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม
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งบการเงินรวม
2564
2563
739
3,878
219,801
7,744
232,162
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400
2,895
185,567
9,006
197,868

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
676
3,844
192,557
6,412
203,489

367
2,841
163,534
7,473
174,215
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2564
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
นัยสาคัญของ นัยสาคัญของ
เครดิต
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
ยอดต้ นปี
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกู ตัดรำยกำร
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

56,525
47,112
(17,598)
790
86,829

65,205
22,151
(17,321)
355
70,390

76,138
24,230
(28,303)
2,878
74,943

197,868
93,493
(63,222)
4,023
232,162
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2563
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
นัยสาคัญของ นัยสาคัญของ
เครดิต
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
ยอดต้ นปี
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกู ตัดรำยกำร
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
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62,411
1,609
(7,241)
(254)
56,525

60,552
22,629
(17,831)
(145)
65,205

53,234
48,388
(29,169)
3,685
76,138

176,197
72,626
(54,241)
3,286
197,868

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
นัยสาคัญของ นัยสาคัญของ
เครดิต
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
ยอดต้ นปี
48,303
59,044
66,868
174,215
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่
38,380
17,856
11,530
67,766
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกู ตัดรำยกำร
(9,211)
(12,293)
(19,592)
(41,096)
อื่น ๆ
575
350
1,679
2,604
ยอดปลายปี
78,047
64,957
60,485
203,489
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง สินทรัพย์ ทาง
รวม
การเงินที่ไม่ มีการ การเงินที่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึน้ อย่ างมี เพิ่มขึน้ อย่ างมี ด้ อยค่ าด้ าน
นัยสาคัญของ นัยสาคัญของ
เครดิต
ความเสี่ยงด้ าน ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต
เครดิต
ยอดต้ นปี
59,077
60,276
52,662
172,015
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่
(4,876)
15,235
35,657
46,016
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกู ตัดรำยกำร
(5,933)
(16,437)
(23,769)
(46,139)
อื่น ๆ
35
(30)
2,318
2,323
ยอดปลายปี
48,303
59,044
66,868
174,215
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ควำมเสีย่ งด้ ำนตลำด
ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ธนำคำรอำจได้ รับควำมเสียหำยจำกรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี ้สิน และภำระผูกพัน
อันเกิดจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี ้ย อัตรำแลกเปลีย่ น รำคำตรำสำรทุน และรำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์

นอกจำกกำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงข้ ำงต้ นแล้ ว ธนำคำรจัดให้ มีกำรทดสอบภำวะวิกฤติ สำหรับฐำนะใน
บัญ ชีเพื่อกำรค้ ำอย่ำงน้ อยไตรมำสละครัง้ เพื่อใช้ ประเมินควำมเสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดขึ ้นในภำวะที่ตลำดมี
ควำมผันผวนมำกกว่ำปกติหรื อมีวิกฤติ เพื่อให้ ธนำคำรเข้ ำใจฐำนะควำมเสี่ยง จุดเปรำะบำง ตลอดจนสำมำรถ
วำงแผนบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดได้ ดียิ่งขึ ้น

4.3.1 ควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ ำ
ฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ ำ คือ ฐำนะของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ธนำคำรถือครองไว้ ในระยะสัน้ โดยมีเจตนำเพื่อค้ ำ
เพื่อขำยต่อ เพื่อหำประโยชน์จำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำ หรื อเพื่อหำกำไรจำกควำมแตกต่ำงของรำคำในหลำยตลำด
(Arbitrage) รวมทังเพื
้ ่อป้องกันควำมเสีย่ งของฐำนะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อกำรค้ ำ

4.3.2 ควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดจำกฐำนะในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
4.3.2.1 ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ สินทรัพย์
หนี ้สิน และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่อยู่ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร มีรอบระยะเวลำกำรปรับ
อัตรำดอกเบี ้ยหรื อกำรครบกำหนดสัญญำไม่ตรงกัน หรื อ เมื่ออัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงของสินทรัพย์และ
หนีส้ ินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้ องกัน และมีผลกระทบต่อรำยได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ (Net Interest
Income: NII) และ/หรื อมูลค่ำของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE)

ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อกำรค้ ำ เกิดจำกกำรที่ธนำคำรถือครองธุรกรรมทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ อง
กับอัตรำดอกเบี ้ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ ำ ทำกำไรในระยะสัน้ หรื อเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งของฐำนะในบัญชีเพื่อ
กำรค้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยส่งผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของฐำนะที่ธนำคำรถือครองและ
อำจเกิดผลกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำดอกเบี ้ยได้
ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน เกิดจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรทำธุรกรรมที่เกี่ย วข้ องกับเงินตรำต่ำงประเทศ
ซึ่ง อำจก่ อ ให้ เกิ ด ฐำนะเกิ น ดุล หรื อ ขำดดุล ในเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศสกุ ล ใดสกุ ล หนึ่ ง เมื่ อ อัต รำแลกเปลี่ ย น
เปลีย่ นแปลง จึงอำจกระทบต่อผลกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นได้
ธนำคำรมีกำรกำหนดเพดำนควำมเสี่ยงเพื่อใช้ ควบคุมควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดในบัญชีเพื่อกำรค้ ำ ได้ แก่ Value-at-Risk
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็ นต้ น โดยให้ มีกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงต่อ
ฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรกำกับควำมเสีย่ ง เป็ นประจำ
Value-at-Risk (VaR)
VaR เป็ นมำตรวัดที่ใช้ ห ลักกำรทำงสถิติในกำรประเมิน ควำมเสียหำยสูงสุด บนส่วนเปิ ดต่อควำมเสี่ยงที่เป็ น
ผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงค่ำของอัตรำดอกเบี ้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนของตลำดที่อำจเกิดขึ ้นภำยใต้ ระยะเวลำและ
ระดับ ควำมเชื่ อ มั่น ที่กำหนด ธนำคำรคำนวณ VaR เพื่อ ประเมิน ควำมเสี่ย งด้ ำ นตลำดของฐำนะในบัญ ชี
เพื่อกำรค้ ำด้ วยวิธี Historical Simulation ในระยะเวลำ 1 วัน ภำยใต้ ระดับควำมเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 99 โดยกำรนำ
ข้ อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีตมำกำหนดสถำนกำรณ์ จำลองกำรเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต และคำนวณควำมเสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดขึ ้น

ในกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร ธนำคำรกำหนดเพดำนควำมเสี่ยง
ของผลกระทบต่ อ รำยได้ ด อกเบี ย้ สุท ธิ ในระยะเวลำ 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่ อ มูล ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ ของส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (Economic Value of Equity Impact Limit)
ภำยใต้ สมมติฐำนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินทุกประเภทเพิ่มขึ ้นและ
ลดลงทันทีร้อยละ 1
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1 ต่อรำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ในระดับ
ธนำคำรและในระดับ กลุม่ ธุรกิจ ทำงกำรเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 แสดงดังตำรำง
ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
2564
2563
129
55

ผลกระทบต่อรำยได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
(338)
(725)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ ำในระดับธนาคารและในระดับกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
มีคำ่ VaR ระยะเวลำ 1 วัน ที่ควำมเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 เท่ำกับ 248 ล้ ำนบำท และ 257 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 492 ล้ ำนบำท
และ 500 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

- 46 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

- 47 183

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยหรื อ
ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยหรื อ
ระยะเวลำครบกำหนดตำมสัญญำแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ดังนี ้
ระยะเวลำครบกำหนดตำมสัญญำแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ดังนี ้

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
และตลำดเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
กำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
และตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
กำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม




หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
2564นรวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2564
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
รวม
เปลี
่ ยนอัตย้ รา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย รวม
ดอกเบี
ดอกเบี
ที่มค่ีกาารด้
ได้ ทนั ทีย้
ด้ านอย
ทนั ที
ค่เครดิ
าด้ าตน
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เครดิต
เดือน
1 เดือน
675,861
675,861

28,339
28,339

11,625
11,625

121
121

-

85,873
85,873

-

801,819
801,819

40
40
25,973
25,973
1,448,732
1,448,732

3,876
3,876
47,067
47,067
550,490
550,490

2,106
2,106
101,148
101,148
282,355
282,355

5,182
5,182
432,870
432,870
196,973
196,973

8,807
8,807
106,479
106,479
8,614
8,614

64,330
64,330
-

101,175
101,175

84,341
84,341
713,537
713,537
2,588,339
2,588,339

2,125,971
2,125,971

362,112 515,748
362,112 515,748

17,677
17,677

-

135,432
135,432

-

3,156,940
3,156,940

139,213
139,213
-

70,634
70,634
-

50,114
50,114
-

27,724
27,724
-

550
550
-

474
474
8,113
8,113

-

288,709
288,709
8,113
8,113

266
266
-

344
344

27,281
27,281

62,011
62,011

20,567
20,567
93,603
93,603

-

-

20,833
20,833
183,239
183,239

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
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สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร

รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำร
และตลำดเงิน
น นที่วดั มูลค่ำ
สินและตลำดเงิ
ทรัพย์ทำงกำรเงิ
สินด้ทรัวยมู
พย์ลทค่ำงกำรเงิ
นที่วำดั นมูลค่ำ
ำยุติธรรมผ่
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
กด้ำไรหรื
น ำน
ำไรหรื
อขำดทุน ้
เงินกลงทุ
นในตรำสำรหนี
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ ้
สินเชื่อแก่นลกู หนี ้
หนีเงิส้ นินให้ทางการเงิ
หนีเงิส้ นินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
หนีและตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนเมืน่อทวงถำม
หนี ้สิ้สินนทำงกำรเงิ
จ่ำยคืนเมื่อนทวงถำม
หนี
ที่วดั มูลค่ำ
หนีด้้สิวนยมู
ทำงกำรเงิ
ที่วดั มูำลนค่ำ
ลค่ำยุติธนรรมผ่
ด้กำไรหรื
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
น ำน
ก
ำไรหรื
อ
ขำดทุ
น นกู้ยืม
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงิ
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม




หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
2563นรวม
งบการเงิ
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2563
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
รวม
ดอกเบี
เปลี
่ ยนอัตย้ รา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย รวม
ได้ ทนั ทีย้
ด้ านอย
ดอกเบี
ที่มค่ีกาารด้
ถึได้
งภายใน
ทนั ที
ค่เครดิ
าด้ าตน
เดือน
ถึ1งภายใน
เครดิต
1 เดือน
385,330
385,330

25,517
25,517

28,793
28,793

793
793

-

76,804
76,804

-

517,237
517,237

62
62
15,822
15,822
1,365,351
1,365,351

53
53
83,044
83,044
470,138
470,138

947
947
157,728
157,728
272,712
272,712

4,665
4,665
324,562
324,562
148,167
148,167

8,162
8,162
97,098
97,098
7,432
7,432

44,047
44,047
68
68
5,203
5,203

-99,23599,235

57,936
57,936
678,322
678,322
2,368,238
2,368,238

1,788,428
1,788,428

382,141 498,079
382,141 498,079

24,697
24,697

-

117,518
117,518

-

2,810,863
2,810,863

106,946
106,946-

40,491
40,491-

23,452
23,452-

37,108
37,108-

972
972-

10,180
10,180
7,257
7,257

--

219,149
219,149
7,257
7,257

77

200
200
92
92

2,0822,082

57,43057,430

19,057
19,057
76,566
76,566

--

--

19,257
19,257
136,177
136,177

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร

รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำร
และตลำดเงิน
น นที่วดั มูลค่ำ
สินและตลำดเงิ
ทรัพย์ทำงกำรเงิ
สินด้ทรัวยมู
พย์ลทค่ำงกำรเงิ
นที่วำดั นมูลค่ำ
ำยุติธรรมผ่
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
กด้ำไรหรื
น ำน
ำไรหรื
อขำดทุน ้
เงินกลงทุ
นในตรำสำรหนี
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ ้
สินเชื่อแก่นลกู หนี ้
หนีเงิส้ นินให้ทางการเงิ
หนีเงิส้ นินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
หนีและตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนเมืน่อทวงถำม
หนี ้สิ้สินนทำงกำรเงิ
จ่ำยคืนเมื่อนทวงถำม
หนี
ที่วดั มูลค่ำ
หนีด้้สิวนยมู
ทำงกำรเงิ
ที่วดั มูำลนค่ำ
ลค่ำยุติธนรรมผ่
ด้กำไรหรื
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
น ำน
ก
ำไรหรื
อ
ขำดทุ
น นกู้ยืม
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงิ
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม




การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงิน2564
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2564
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
รวม
ดอกเบี
เปลี
่ ยนอัตย้ รา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย รวม
ได้ ทนั ทีย้
ด้ านอย
ดอกเบี
ที่มค่ีกาารด้
ถึได้
งภายใน
ค่เครดิ
าด้ าตน
ทนั ที
เดือน
เครดิต
ถึ1งภายใน
1 เดือน
554,709
554,709

12,020
12,020

6,453
6,453

-

-

53,468
53,468

-

626,650
626,650

18
18
8,460
8,460
1,251,319
1,251,319

3,779
3,779
20,789
20,789
478,839
478,839

2,005
2,005
82,140
82,140
243,661
243,661

2,813
2,813
359,196
359,196
147,863
147,863

31,448
31,448
104,269
104,269
7,156
7,156

56,435
56,435--

-83,08483,084

96,498
96,498
574,854
574,854
2,211,922
2,211,922

1,728,819
1,728,819

319,487
319,487

472,671
472,671

10,590
10,590

-

134,079
134,079

-

2,665,646
2,665,646

130,890
130,890-

67,479
67,479-

49,009
49,009-

27,094
27,094-

550
550-

5,726
5,726
8,112
8,112

--

280,748
280,748
8,112
8,112

--

--

26,76526,765

62,01162,011

20,567
20,567
93,603
93,603

--

--

20,567
20,567
182,379
182,379

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
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สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร

รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำร
และตลำดเงิน
น นที่วดั มูลค่ำ
สินและตลำดเงิ
ทรัพย์ทำงกำรเงิ
สินด้ทรั
พย์ลทค่ำงกำรเงิ
นที่วำดั นมูลค่ำ
วยมู
ำยุติธรรมผ่
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
กด้ำไรหรื
น ำน
อขำดทุน ้
เงินกำไรหรื
ลงทุนในตรำสำรหนี
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ ้
สินเชื่อแก่นลกู หนี ้
หนีเงิส้ นินให้ทางการเงิ
หนีเงิส้ นินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
หนีและตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนเมืน่อทวงถำม
หนี ้สิ้สินนทำงกำรเงิ
จ่ำยคืนเมื่อนทวงถำม
หนี
ที่วดั มูลค่ำ
หนีด้ ว้สินยมูทำงกำรเงิ
ที่วดั ำมูนลค่ำ
ลค่ำยุติธนรรมผ่
ด้กำไรหรื
วยมูลค่อำขำดทุ
ยุติธรรมผ่
น ำน
ก
ำไรหรื
อ
ขำดทุ
น นกู้ยืม
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงิ
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงิน2563
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2563
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ สินเชื่อ
รวม
ดอกเบี
เปลี
่ ยนอัตย้ รา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ มีดอกเบีย้ ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย รวม
ได้ ทนั ทีย้
ด้ านอย
ดอกเบี
ที่มค่ีกาารด้
ถึได้
งภายใน
ทนั ที
ค่เครดิ
าด้ าตน
เดือน
ถึ1งภายใน
เครดิต
1 เดือน
288,557
288,557

13,976
13,976

18,350
18,350

754
754

-

53,418
53,418

-

375,055
375,055

42
42
10,338
10,338
1,195,368
1,195,368

11
11
59,512
59,512
411,756
411,756

435
435
132,982
132,982
244,726
244,726

1,686
1,686
295,054
295,054
104,321
104,321

28,634
28,634
94,626
94,626
6,241
6,241

38,551
38,551
68
68
5,203
5,203

-86,99886,998

69,359
69,359
592,580
592,580
2,054,613
2,054,613

1,540,819
1,540,819

351,434 465,312
351,434 465,312

10,500
10,500

-

117,532
117,532

-

2,485,597
2,485,597

52,264
52,264-

37,219
37,219-

23,180
23,180-

36,478
36,478-

972
972-

12,386
12,386
6,703
6,703

--

162,499
162,499
6,703
6,703

--

--

1010

57,38857,388

19,057
19,057
76,566
76,566

--

--

19,057
19,057
133,964
133,964

4.3.2.2 ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ นในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
4.3.2.2 ควำมเสี
ควำมเสีย่ ่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำแลกเปลี
รำแลกเปลีย่ ่ยนในบั
นในบัญญชีชีเพืเพื่อ่อกำรธนำคำร
กำรธนำคำรเกี่ยวข้ องกับฐำนะเงินลงทุนสุทธิ ในสำขำและ
ควำมเสี
ย
่
งด้
ำ
นอั
ต
รำแลกเปลี
ย
่
นในบั
ญชี่ยเพืงที่อ่เกำรธนำคำรเกี
่ยวข้ อ่ยงกั
บฐำนะเงินลงทุ
นสุทธิ ในสำขำและ
บริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ เป็ น ควำมเสี
กิ ดขึ ้นจำกกำรเปลี
นแปลงของอั
ตรำแลกเปลี
่ยนที่มีต่อ
บริ
ษ
ั
ท
ย่
อ
ยในต่
ำ
งประเทศ
เป็
น
ควำมเสี
ย
่
งที
่
เ
กิ
ด
ขึ
้นจำกกำรเปลี
ย
่
นแปลงของอั
ต
รำแลกเปลี
ย
่
นทีน่มงำน
ีต่อ
เงินลงทุนและผลกำรดำเนินงำนสุทธิ ของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ ที่มีสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนิ
เงิ
น
ลงทุ
น
และผลกำรด
ำเนิ
น
งำนสุ
ท
ธิ
ข
องหน่
ว
ยงำนในต่
ำ
งประเทศ
ที
่
ม
ี
ส
กุ
ล
เงิ
น
ที
่
ใ
ช้
ใ
นกำรด
ำเนิ
น
งำน
ไม่ใช่สกุลเงิน บำท ควำมเสี่ย งด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ย นดังกล่ำวรับ รู้ ผ่ำ นกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จ อื่น เป็ น
ใช่สกุอลขำดทุ
เงิน บำท
ควำมเสี่ย งด้ำำงบกำรเงิ
นอัตรำแลกเปลี
่ย นดั
ำวรับ รูำ้ ผ่งประเทศ
ำ นกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จ อื่น เป็ น
กไม่ำไรหรื
นจำกกำรแปลงค่
นจำกกำรด
ำเนิงนกล่
งำนในต่
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ธนำคำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ย งด้ ำ นอัต รำแลกเปลี่ย นในบัญ ชี เพื่ อกำรธนำคำรเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ำ
ธนำคำรบริ
ด กำรควำมเสี
่ย งด้ ำ นอัต รำแลกเปลี
เพื่ อวกำรธนำคำรเพื
มั่น ใจได้ ว่ำ
ผลกระทบทีห่เกิำรจั
ดจำกกำรเปลี
่ยนแปลงของอั
ตรำแลกเปลี่ย่ยนในบั
นต่ออัญตชีรำส่
นเงินกองทุนทั ้งสิ่ อ ให้
้นของธนำคำร
ผลกระทบที
่
เ
กิ
ด
จำกกำรเปลี
ย
่
นแปลงของอั
ต
รำแลกเปลี
ย
่
นต่
อ
อั
ต
รำส่
ว
นเงิ
น
กองทุ
น
ทั
้งสิ
้นของธนำคำร
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น
อยู
ใ
่
นระดั
บ
ที
่
ย
อมรั
บ
ได้
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วำคม
2564
และ
2563
ผลกระทบต่
อ
อั
ต
รำส่
ว
นเงิ
น
กองทุ
น
ทั
งสิ
้
ของธนำคำรเนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินสกุลบำทเทียบสกุลต่ำงประเทศทุกสกุลเงิน ร้ อยละ 5 อยู่ท้นี่
ของธนำคำรเนื
งค่ำ0.02
ของค่ตำมล
ำเงินำดั
สกุบลบำทเทียบสกุลต่ำงประเทศทุกสกุลเงิน ร้ อยละ 5 อยู่ที่
ประมำณร้ อยละ่องมำจำกกำรแข็
0.03 และร้ อยละ
ประมำณร้ อยละ 0.03 และร้ อยละ 0.02 ตำมลำดับ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

4.4

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
ดังนี ้
ดังนี ้

ควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถชำระหนี ้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำ
วัตถุประสงค์ของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน ที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะชำระ
ภำระผูกพันทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถนำเงินทุนไปบริ หำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสม
ในภำวะที่ตลำดเอื ้ออำนวยด้ วย

ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่
เกิไนม่กว่
เกิาน15ปีปี
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี

ธนำคำรบริ หำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริ หำรสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นผู้กำหนด
และสอดคล้ องกับเกณฑ์ กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของทำงกำรโดยมีสำยบริ หำร
กำรเงินเป็ นหน่วยงำนหลักทำหน้ ำที่บริ หำรกระแสเงินสดและฐำนะสภำพคล่องประจำวัน ติดตำมภำวะตลำดเงิน และ
กำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี ้ย และคำดกำรณ์ แนวโน้ ม รวมถึงดำเนินกลยุทธ์
กำรบริ หำรสภำพคล่องตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริ หำรสินทรัพย์และหนี ้สิน กำหนด หน่วยงำนควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด
สำยบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นผู้บ่งชี ้ ประเมิน ติดตำม รำยงำน และควบคุมสถำนะควำมเสี่ยงให้ อยู่ภำยใต้ เพดำนควำมเสี่ยง
ที่กำหนดโดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำรสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นประจำ อย่ำงน้ อยเดือนละครัง้

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 730,607

730,607
รำยกำรระหว่
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิ
นที่วดั มูลค่ำด้ วย น
สินมูทรั
พ
ย์
ท
ำงกำรเงิ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
ำ
ด้
ว
ย
ลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
9,655
ลค่พำย์ยุอตนุิธพรรมผ่
9,655
สินมูทรั
นั ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
9,421
สิเงินนทรั
พ
ย์
อ
นุ
พ
น
ั
ธ์
9,421
ลงทุน
171,910
เงิ
171,910
เงินนลงทุ
ให้ สินนเชื่อแก่ลกู หนี ้
966,297
นให้ สินเชื่อนแก่ลกู หนี ้
966,297
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
1,477,132
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,477,132
รำยกำรระหว่
238,083
รำยกำรระหว่
น
238,083
หนี ้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
8,113
หนี
้สิ
น
จ่
ำ
ยคื
น
เมื
อ
่
ทวงถำม
8,113
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วย
หนีมู้สิลนค่ทำงกำรเงิ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
ำ
ด้
ว
ย
ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
266
ำยุพติธนั รรมผ่
266
หนีมู้สิลนค่อนุ
ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
15,816
หนี
้สิ
น
อนุ
พ
น
ั
ธ์
15,816
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
27,625
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
27,625

ธนำคำรจัด ให้ มี แหล่งเงินทุนที่ หลำกหลำยโดยแหล่งเงิ นทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงิ นรั บฝำกจำกลูกค้ ำ ซึ่งมีก ำร
กระจำยตัว ดีทั ้งในด้ ำ นประเภทลูก ค้ ำ ผู้ฝ ำก ประเภทเงิน รับ ฝำก และอำยุค รบกำหนด นอกจำกนี ้ ธนำคำรบริ ห ำร
สภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื ้อขำยล่วงหน้ ำและตลำดซื ้อคื น
(Swap and Repurchase Market) โดยอำจดำเนินกำรระดมเงินทุน หรื อลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบำท และ
สกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ เป็ นต้ น ธนำคำรมุ่งดำเนินกำรให้ มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำม
สภำพตลำดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริ หำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ ชิดทั ้งในระยะสั ้นและระยะยำว
ซึง่ รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสันและระยะยำวจำกต่
้
ำงประเทศเพื่อใช้ ในกำรอำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลกู ค้ ำของธนำคำรทังภำยในประเทศและต่
้
ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดมเงินทุน
ระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ ว ธนำคำรจัดให้ มีสินทรัพย์ที่มี
สภำพคล่องสูงและพร้ อมจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เมื่อต้ องกำรเพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืนหนี ้สินและภำระผูกพัน
และดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงรำบรื่ นทังในภำวะปกติ
้
และในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนำคำรดำรงอัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่อง
ตำมข้ อ ก ำหนดของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยและผู้ก ำกั บ ดูแ ลในแต่ ล ะประเทศที่ ป ระกอบกำรและตำมเกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำรบริ หำรสินทรัพย์และหนี ้สินกำหนด
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หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
2564นรวม
เกินกว่ า 5 ปี2564ไม่ มีกาหนด
สินเชื่อ
รวม
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ระยะเวลา
มีกาหนด ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย
รวม
ระยะเวลา ที่มค่กี าารด้
ด้ านอย
ค่เครดิ
าด้ าตน
เครดิต

3,259
3,259

106
106

67,847
67,847

-

801,819
801,819

4,910
4,910
13,765
13,765
433,927
433,927
898,564
898,564

32,293
32,293
19,173
19,173
109,692
109,692
622,303
622,303

37,483
37,48389,44789,447-

--101,175101,175

84,341
84,341
42,359
42,359
804,976
804,976
2,588,339
2,588,339

20,113
20,113
34,408
34,408-

550550-

1,659,695
1,659,695
15,668
15,668-

---

3,156,940
3,156,940
288,709
288,709
8,113
8,113

15,08215,082
36,946
36,946

20,567
20,567
19,366
19,366
93,590
93,590

-25,07825,078

---

20,833
20,833
50,264
50,264
183,239
183,239

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- 53 -้ยค้ ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี
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186

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น



เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
2563นรวม
งบการเงิ
ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี เกินกว่ า 5 ปี2563ไม่ มีกาหนด
สินเชื่อ
รวม
เกิาน15ปีปี เกินกว่ า 5 ปี ไม่ระยะเวลา
ภายใน 1 ปี แต่
เกิไนม่กว่
มีกาหนด ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย
รวม
ด้ านอย
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
ระยะเวลา ที่มค่ีกาารด้
ค่เครดิ
าด้ าตน
เครดิต
511,527
5,606
104
517,237
511,527
5,606
104
517,237


รำยกำรระหว่
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิ
นที่วดั มูลค่ำด้ วย น
สินมูทรั
ดั มูลค่อำขำดทุ
ด้ วย น
ลค่พำย์ยุทตำงกำรเงิ
ิธรรมผ่ำนนกที่วำไรหรื
933
ลค่พำย์ยุอตนุิธพรรมผ่
933
สินมูทรั
นั ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
21,326
สิเงินนทรั
พย์นอนุพนั ธ์
21,326
ลงทุ
243,383
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อแก่ลกู หนี ้
243,383
เงิ
858,828
นให้ สินเชื่อนแก่ลกู หนี ้
858,828
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
นรับฝำก น
2,786,155
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,786,155
รำยกำรระหว่
172,121
รำยกำรระหว่
น
172,121
หนี
้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
7,257
หนี ้สิ้สินนทำงกำรเงิ
จ่ำยคืนเมื่อนทวงถำม
7,257
หนี
ที่วดั มูลค่ำด้ วย
หนีมู้สิลนค่ทำงกำรเงิ
่วดั ำไรหรื
มูลค่ำด้อขำดทุ
วย น
ำยุติธรรมผ่นำทีนก
200
ำยุพติธนั รรมผ่
200
หนีมู้สิลนค่อนุ
ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
13,608
หนี ้สินอนุพนั ้ทีธ์่ออกและเงินกู้ยืม
13,608
ตรำสำรหนี
2,181
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
2,181





งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

4,905
4,905
21,766
21,766
334,744
334,744
859,882
859,882

8,051
8,051
24,468
24,468
100,351
100,351
545,029
545,029

44,047
44,04780,91680,916-

--104,499104,499

57,936
57,936
67,560
67,560
759,394
759,394
2,368,238
2,368,238

24,708
24,708
43,098
43,098-

972972-

2,9582,958-

---

2,810,863
2,810,863
219,149
219,149
7,257
7,257

20,54020,540
57,430
57,430

19,057
19,057
22,980
22,980
54,036
54,036

-22,530-
22,530

---

19,257
19,257
57,128
57,128
136,177
136,177

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ธนำคำรได้
มีกำรเปลี
นแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี
2563
ำมำเปรียบเที
ไม่รวมรำยกำรค่
ำเผื่อ่ยผลขำดทุ
นด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ
ดขึทีน้ ่นและดอกเบี
้ยค้ ำยงรับให้
บ สอดคล้ องกับกำรแสดงรำยกำรปี ปัจจุบนั
- 54ย-บเทียบให้ สอดคล้ องกับกำรแสดงรำยกำรปี ปัจจุบนั
ธนำคำรได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2563 ที่นำมำเปรี
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ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
เกิาน15ปีปี
ภายใน 1 ปี แต่
เกิไนม่กว่
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น

562,550

ำงธนำคำรและตลำดเงิ
562,550
สิรำยกำรระหว่
นทรัพย์ทำงกำรเงิ
นที่วดั มูลค่ำด้ วย น
สินมูทรั
ดั มูลค่อำขำดทุ
ด้ วย น
ลค่พำย์ยุทตำงกำรเงิ
ิธรรมผ่ำนนกที่วำไรหรื
5,802
ลค่พำย์ยุอตนุิธพรรมผ่
5,802
สินมูทรั
นั ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
8,995
สิเงินนทรั
พย์นอนุพนั ธ์
8,995
ลงทุ
110,515
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อแก่ลกู หนี ้
110,515
เงิ
822,896
นให้ สินเชื่อนแก่ลกู หนี ้
822,896
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
นรับฝำก น
1,010,863
เงินรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,010,863
รำยกำรระหว่
234,920
รำยกำรระหว่
น
234,920
หนี ้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
8,112
หนี
ำยคืนเมื่อนทวงถำม
8,112
หนี ้สิ้สินนจ่ทำงกำรเงิ
ที่วดั มูลค่ำด้ วย
หนีมู้สิลนค่ทำงกำรเงิ
่วดั ำไรหรื
มูลค่ำด้อขำดทุ
วย น
ำยุติธรรมผ่นำทีนก
ำยุพติธนั รรมผ่
หนีมู้สิลนค่อนุ
ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
15,410หนี
้สินอนุพนั ้ทีธ์่ออกและเงินกู้ยืม
15,410
ตรำสำรหนี
26,765
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
26,765




หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงิน2564
เฉพาะธนาคาร
เกินกว่ า 5 ปี2564ไม่ มีกาหนด
สินเชื่อ
รวม
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ระยะเวลา
มีกาหนด ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย
รวม
ด้ านอย
ระยะเวลา ที่มค่ีกาารด้
ค่เครดิ
าด้ าตน
เครดิต

1,115
1,115

-

62,985
62,985

-

626,650
626,650

2,813
2,813
13,581
13,581
359,549
359,549
776,296
776,296

31,448
31,448
19,173
19,173
104,790
104,790
529,646
529,646

56,435
56,435232,826232,826-

--83,08483,084

96,498
96,498
41,749
41,749
807,680
807,680
2,211,922
2,211,922

13,026
13,026
33,778
33,778-

550550-

1,641,757
1,641,757
11,500
11,500-

---

2,665,646
2,665,646
280,748
280,748
8,112
8,112

14,94514,945
36,946
36,946

20,567
20,567
19,361
19,361
93,590
93,590

-25,07825,078

---

20,567
20,567
49,716
49,716
182,379
182,379

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
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187

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

ภายใน 1 ปี เกินกว่ า 1 ปี
เกิาน15ปีปี
ภายใน 1 ปี แต่
เกิไนม่กว่
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ ทางการเงิ
น
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น

374,301

374,301
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
สิรำยกำรระหว่
นทรัพย์ทำงกำรเงิ
นที่วดั มูลค่ำด้ วย น
สินมูทรั
ดั มูลค่อำขำดทุ
ด้ วย น
ลค่พำย์ยุทตำงกำรเงิ
ิธรรมผ่ำนนกที่วำไรหรื
488
ลค่พำย์ยุอตนุิธพรรมผ่
488
สินมูทรั
นั ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
20,120
สิเงินนทรั
พ
ย์
อ
นุ
พ
น
ั
ธ์
20,120
ลงทุน
191,997
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อแก่ลกู หนี ้
191,997
เงิ
730,047
นให้ สินเชื่อนแก่ลกู หนี ้
730,047
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
หนีส้ ินเงิทางการเงิ
น
นรับฝำก
2,471,569
เงินรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,471,569
รำยกำรระหว่
119,059
รำยกำรระหว่
น
119,059
หนี
้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
6,703
หนี
ำยคืนเมื่อนทวงถำม
6,703
หนี ้สิ้สินนจ่ทำงกำรเงิ
ที่วดั มูลค่ำด้ วย
หนีมู้สิลนค่ทำงกำรเงิ
น
ที
ว
่
ด
ั
มู
ล
ค่
ำ
ด้
ว
ย
ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ำยุพติธนั รรมผ่
หนีมู้สิลนค่อนุ
ธ์ ำนกำไรหรือขำดทุน
12,904หนี ้สินอนุพนั ้ที่อธ์ อกและเงินกู้ยืม
12,904
ตรำสำรหนี
10
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
10






งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

754
754

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงิน2563
เฉพาะธนาคาร
เกินกว่ า 5 ปี2563ไม่ มีกาหนด
สินเชื่อ
รวม
เกินกว่ า 5 ปี ไม่ระยะเวลา
มีกาหนด ที่มสิีกนารด้
เชื่ออย
รวม
ด้ านอย
ระยะเวลา ที่มค่ีกาารด้
ค่เครดิ
าด้ าตน
เครดิต
375,055
375,055

1,686
1,686
21,555
21,555
305,335
305,335
748,304
748,304

7,608
7,608
24,468
24,468
95,180
95,180
484,061
484,061

59,577
59,577222,522222,522-

--92,20192,201

69,359
69,359
66,143
66,143
815,034
815,034
2,054,613
2,054,613

14,028
14,028
42,468
42,468-

972972-

---

---

2,485,597
2,485,597
162,499
162,499
6,703
6,703

20,32820,328
57,388
57,388

19,057
19,057
22,980
22,980
54,036
54,036

---

19,057
19,057
56,212
56,212
133,964
133,964

-22,530-
22,530

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ธนำคำรได้
มีกำรเปลี
นแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี
2563
่นำมำเปรียบเที
ไม่รวมรำยกำรค่
ำเผื่อ่ยผลขำดทุ
นด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ
ดขึที้นและดอกเบี
้ยค้ ำยงรับให้
บ สอดคล้ องกับกำรแสดงรำยกำรปี ปัจจุบนั
- 56ย-บเทียบให้ สอดคล้ องกับกำรแสดงรำยกำรปี ปัจจุบนั
ธนำคำรได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2563 ที่นำมำเปรี
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4.5

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563
งบการเงินรวม

2564
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท

2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม

62,552
801,212

62,552
801,212

73,886
519,036

73,886
519,036

84,341
42,359
804,965
2,376,027
4,171,456

84,341
42,376
804,765
2,376,027
4,171,273

57,936
67,560
759,394
2,189,102
3,666,914

57,936
65,831
789,633
2,189,102
3,695,424

3,156,940
288,709
8,113

3,156,940
288,709
8,113

2,810,863
219,149
7,257

2,810,863
219,149
7,257

20,833
50,264
183,034
205
3,708,098

20,833
50,325
190,951
205
3,716,076

19,257
57,128
135,769
408
3,249,831

19,257
55,429
146,243
408
3,258,606
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท

2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม

57,854
626,065

57,854
626,065

70,014
374,779

70,014
374,779

96,498
41,749
807,405
2,025,671
3,655,242

96,498
41,724
835,369
2,025,671
3,683,181

69,359
66,143
815,034
1,896,205
3,291,534

69,359
64,358
827,016
1,896,205
3,301,731

2,665,646
280,748
8,112

2,665,646
280,748
8,112

2,485,597
162,499
6,703

2,485,597
162,499
6,703

20,567
49,716
182,174
205
3,207,168

20,567
49,699
190,091
205
3,215,068

19,057
56,212
133,599
365
2,864,032

19,057
54,455
144,000
365
2,872,676

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี ้สิน) หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผื่อหนีผ้ ลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
วิธีกำรและข้ อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้ เปิ ดเผย
มีดงั นี ้
มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้ ิน) หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม คำนวณด้ วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องในตลำด

กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
- ตรำสำรหนี ้ที่ออกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้ อตั รำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนี ้ที่ใช้ อ้ำงอิงที่เผยแพร่ โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย สำหรับตรำสำรหนี ้ที่มิได้ จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยจะใช้ อตั รำผลตอบแทนเสนอซื ้อเฉลีย่ ของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี ้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้ รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้ องกำรของตลำดซึง่ มีรำคำตลำดที่ระบุได้ โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้ รำคำเสนอซื ้อ
ครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ ้นวันทำกำรสุดท้ ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื ้อ
ครัง้ สุดท้ ำยจะใช้ รำคำปิ ดครัง้ สุดท้ ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้ วยมูลค่ำรับซื ้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่ง
อ้ ำงอิงรำคำและ/หรื อตัวแปรจำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้ อจำกัดในกำรซื ้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ ในกำร
ปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้ รำยกำรซือ้ ขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื ้อขำยที่มี
ควำมรอบรู้ เต็ม ใจ และมี ควำมเป็ นอิ สระต่อกัน กำรอ้ ำงอิ งมูลค่ำยุติ ธรรมในปั จจุบันของเงิ นลงทุนในบริ ษั ทที่ มี
ลักษณะคล้ ำยคลึงกัน กำรใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้ วิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
ตรำสำรหนี ้ที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื ้อ-ขำยในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้ รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี ้สินในรำยกำรที่เกิดขึ ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้ รำคำในตลำดที่ให้ ประโยชน์สงู สุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้ วยรำคำเสนอซื ้อขำย
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็ นตลำดที่มีควำมถี่และปริ มำณกำรซื ้อขำยเพียงพอในกำรให้ ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรื อสินทรัพย์หรื อหนี ้สินไม่ได้ ซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ ข้อสมมติฐำนที่ผ้ รู ่ วมตลำดใช้ ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน และพิจำรณำปรับปรุ งมูลค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ ได้ มลู ค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชันของมู
้
ลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ ใช้ รำคำซื ้อขำยในตลำด หรื อเทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ำซึ่งอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำด
สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีลกั ษณะและวันครบกำหนดใกล้ เคียงกัน หรื อรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

ระดับ 1

รำยกำรที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน 11,370
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
458
เงินลงทุนสุทธิ
177,174
หนี ้สินทำงกำรเงิน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
267
หนี ้สินอนุพนั ธ์
60
รำยกำรที่ไม่ได้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
3,514
หนี ้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี ้ที่ออก
-

รำยกำรที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี ้สินทำงกำรเงิน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
รำยกำรที่ไม่ได้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี ้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี ้ที่ออก

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ระดับ 1

4,848
455
99,313

2564
ระดับ 2 ระดับ 3

เอกสารแนบ

รวม

ระดับ 1

2563
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

9,681
41,918
574,225

63,290
6,185

84,341
42,376
757,584

3,244
448
123,211

8,951
65,361
624,497

45,741
22
6,122

57,936
65,831
753,830

20,566
50,265

-

20,833
50,325

200
103

19,057
55,326

-

19,257
55,429

29,094

14,573

47,181

403

27,638

7,762

35,803

190,951

-

190,951

-

146,651

-

146,651

2564
ระดับ 2 ระดับ 3

7,563
41,269
550,679

84,087
6,099

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

ระดับ 1

96,498
41,724
656,091

1,441
444
87,758

หน่ วย : ล้ านบาท
2563
ระดับ 2 ระดับ 3

2,939
63,892
569,017

64,979
22
5,993

รวม

69,359
64,358
662,768

-

20,567
49,699

-

20,567
49,699

-

19,057
54,455

-

19,057
54,455

446

6,650

172,182

179,278

403

7,446

156,399

164,248

-

190,091

-

190,091

-

144,365

-

144,365
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กำรกำหนดลำดับชันของมู
้
ลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1 - รำคำเสนอซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่ำที่ได้ จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมจำกตลำด (Observable data)
เป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่ำที่ได้ จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็ นองค์ประกอบสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม

ในกำรใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุ งมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปั จจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ ในกำรกำหนดรำคำไม่ได้ ถูกรวมอยู่ในโมเดลกำรประเมินมูลค่ำ ปั จจัยที่นำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื ้อและรำคำเสนอขำย ควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตของคูส่ ญ
ั ญำ และสภำพคล่อง เป็ นต้ น
4.6

กำรดำรงเงินกองทุน
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรดำรงฐำนะของเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์ กำรขยำยธุรกิ จ
ภำยใต้ ก รอบควำมเสี่ย งที่ย อมรั บ ได้ และเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ ข องทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวัง ของตลำด
โดยธนำคำรมี ก ำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ส มมติ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งสม่ำ เสมอ
เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรด้ ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. กำหนดให้ ธนำคำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน
เพิ่ ม เติ ม จำกอัต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ขัน้ ต่ ำ อี ก เกิ น กว่ ำ ร้ อยละ 2.50 เพื่ อ รองรั บ ผลขำดทุ น ในภำวะวิ ก ฤต (Capital
Conservation Buffer) เพิ่ ม เติ ม จำกกำรดำรงอัต รำส่วนเงิ น กองทุน ขัน้ ต่ ำและในเดื อ นกัน ยำยน 2560 ธปท. ได้ อ อก
ประกำศเรื่ อง แนวทำงกำรระบุและกำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยั ต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic
Systemically Important Bank: D-SIB) โดยกำหนดให้ ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยั ต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ
ต้ องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรู ปของเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ น
ส่วนของเจ้ ำของต่อสินทรัพย์ เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่ำอีกร้ อยละ 1 ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนกำรดำรง
เงินกองทุนขันต
้ ่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เสีย่ ง เป็ นดังนี ้
2564

อัตราส่ วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น

มำกกว่ำ 8.0
มำกกว่ำ 9.5
มำกกว่ำ 12.0

อัตราร้ อยละ
2563
มำกกว่ำ 8.0
มำกกว่ำ 9.5
มำกกว่ำ 12.0

นอกจำกนี ้ ธปท. อำจกำหนดให้ มี ก ำรดำรงเงิ น กองทุน เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ ควำมเสี่ย งเชิ ง ระบบที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้
ในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.50
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นที
ตรำสำรทำงกำรเงินน

5. การใช้ ดุลพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
5.1 กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ภำยใต้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ธนำคำรมีกำรใช้ ดลุ พินิจในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรประมำณกำรจำนวนเงินและระยะเวลำของกระแสเงินสดในอนำคต
รวมถึงมูลค่ำของหลักประกัน และกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต กำรประมำณกำรเหล่ำนี ้เป็ นผล
จำกกำรนำปั จจัยหลำย ๆ ปั จจัยมำประมวลผล กำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อระดับค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นที่แตกต่ำงกัน
ค่ำ เผื่อ ผลขำดทุน ด้ ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ น้ เป็ น ผลที่ไ ด้ จ ำกกำรคำนวณโดยใช้ โ มเดลที่ซ ับ ซ้ อ น แ ละกำรใช้
ข้ อสมมติฐำนเกี่ยวกับทำงเลือกในกำรใช้ ตวั แปรต่ำง ๆ ส่วนประกอบของโมเดลที่ใช้ ในกำรคำนวณที่เป็ นกำรใช้ ดลุ พินิจ
และประมำณกำรทำงบัญชีประกอบด้ วย
- โมเดลภำยในธนำคำรเพื่อใช้ ในกำรพิจำรณำระดับ ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่มีผลต่อกำรกำหนดควำมน่ำจะเป็ น
ของกำรผิดนัดชำระหนี ้
- เงื่อนไขในกำรประเมินกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต รวมถึงเกณฑ์เชิงคุณภำพ ซึ่งส่งผลให้
ต้ อ งกัน เงิน สำรองค่ำ เผื ่อ ผลขำดทุน ด้ ว ยจ ำนวนเท่ำ กับ ผลขำดทุน ด้ ำ นเครดิต ที ่ค ำดว่ำ จะเกิด ขึ ้นตลอดอำยุ
(Lifetime Expected Credit Loss - Lifetime ECL)
- กำรจัดกลุ่มสิน ทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลกั ษณะควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตคล้ ำยคลึงกันสำหรับกรณีกำรกัน เงินสำรอง
แบบกลุม่ ลูกหนี ้
- กำรพัฒนำโมเดลที่ใช้ ในกำรคำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ ้น รวมถึงสูตรกำรคำนวณและ
ทำงเลือกในกำรใช้ ตวั แปรต่ำง ๆ
- กำรกำหนดควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคต ข้ อมูลเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่ำหลักประกัน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อควำมน่ำจะเป็ น ของกำรผิด นัดชำระหนี ้ ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่ อมีกำรผิด นัดชำระ และควำมเสียหำย
ที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ
- กำรพิ จ ำรณำกำรคำดกำรณ์ สถำนกำรณ์ เศรษฐกิ จในอนำคต และควำมน่ำจะเป็ นถ่ วงนำ้ หนัก ของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว เพื่อใช้ ในกำรกำหนดข้ อมูลทำงเศรษฐกิจในโมเดลสำหรับกำรคำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ ้น
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นสภำพคล่อองที
งที่่มมีีคควำม
วำม
รุรุนนแรง
แรง
ช่ช่อองทำงที
งทำงที่เ่เปิปิ ดดเผยข้
เผยข้ ออมูมูลล www.bangkokbank.com/นั
www.bangkokbank.com/นักกลงทุ
ลงทุนนสัสัมมพัพันนธ์ธ์//ข้ข้ ออมูมูลลทำงกำรเงิ
ทำงกำรเงินน/Basel
/Basel III-หลั
III-หลักกกำรที
กำรที่่ 33
วัวันนทีที่เ่เปิปิ ดดเผยข้
29
เผยข้ ออมูมูลล
29 ตุตุลลำคม
ำคม 2564
2564
ณ วัวันนทีที่่
30 มิมิถถนนุุ ำยน
ำยน 2564
2564
ข้ข้ ออมูมูลล ณ
30
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ธนำคำรมีนโยบำยที่จะทบทวนโมเดลที่ใช้ ในกำรคำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นเป็ นประจำ
โดยใช้ ประสบกำรณ์จำกข้ อมูลผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่เกิดขึ ้นจริ ง และปรับปรุงเมื่อจำเป็ น
5.2

ประมำณกำรหนี ้สิน
ธนำคำรต้ องใช้ ดุลพินิจและข้ อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ ประมำณกำรหนี ้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดย
พิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ ที่ทำให้ เกิ ดประมำณกำรหนีส้ ิน ควำมเป็ นไปได้ ของกำรสูญ เสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระหนี ้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิ ที่จะจ่ำยในอนำคต
ทัง้ นี ้ กำรพิ จ ำรณำได้ ทำขึน้ จำกประสบกำรณ์ แ ละข้ อ มูลที่ มี อ ยู่ข ณะที่ จัด ทำงบกำรเงิ น โดยมี กำรทบทวนจำนวน
ที่ประมำณไว้ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สำหรับกำรประมำณกำรหนี ้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้ แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์ มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ ประกันภัยเป็ นผู้คำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ ป ระกันภัยซึง่ ต้ องใช้ ข้อสมมติทำงกำรเงิน
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็ นต้ น ข้ อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็ นต้ น
5.3

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กรณี ที่ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ไม่ไ ด้ ซื อ้ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่อ ง ธนำคำรกำหนดมูล ค่ำ ยุติ ธ รรม โดยใช้ เ ทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ อย่ำงแพร่ หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ ำงอิงกับรำคำตลำดของเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีลกั ษณะ
คล้ ำยคลึงกัน กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และโมเดลกำรคำนวณรำคำ
ธนำคำรได้ ใช้ ดลุ พินิจที่ดีที่สดุ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมวิธีประมำณกำรและ
สมมติ ฐ ำนที่ ใช้ ในกำรประมำณมูลค่ ำ ยุติ ธ รรมยัง คงเป็ น กำรคำดกำรณ์ ดังนัน้ กำรใช้ วิ ธี ก ำรประมำณ และ/หรื อ
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณไว้

5.4

6. ข้ อมูลเพิ่มเติม
6.1 กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี ้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม
กำรจัดทำกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำโดยกำรเปรี ยบเทียบมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน เป็ นรำยปี หรื อเมื่อมี
ข้ อบ่งชี ้ว่ำค่ำควำมนิยมอำจเกิดกำรด้ อยค่ำ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนที่นำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบนันถู
้ กประมำณกำร
จำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดกำรณ์ ภำยใต้ สมมติฐำนของกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต อัตรำกำรเติบโตและอัตรำคิดลดที่นำมำใช้ เกิดจำกกำรใช้ ดุลพินิจที่ดีที่สดุ ของ
ธนำคำร ซึ่งอำจมีควำมไม่แน่นอนและมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำเปลี่ยนไป อย่ำงไรก็ดีธนำคำรได้ มีกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ

- 64 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

เครื่องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กาหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กาไรหรือ ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
กาไรหรือ
ขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กาหนดให้ วัด
ผ่ านกาไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ขาดทุน
ยุติธรรมผ่ าน
เบ็ดเสร็จอื่น กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

รวม

-

-

-

-

62,552

62,552

-

-

-

-

801,212

801,212

84,341
42,359
-

-

667,473

90,111

46,053

84,341
42,359
803,637

126,700

-

667,473

90,111

2,376,027
3,285,844

2,376,027
4,170,128

-

-

-

-

3,156,940

3,156,940

-

-

-

-

288,709
8,113

288,709
8,113

266
50,264
50,530

20,567
20,567

-

-

183,239
3,637,001

20,833
50,264
183,239
3,708,098
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เครื่องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กาหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กาไรหรือ ยุติธรรมผ่ าน
กาไรหรือ
ขาดทุน
ขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กาหนดให้ วัด
ผ่ านกาไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

รวม

-

-

-

-

73,886

73,886

-

-

-

-

519,036

519,036

57,936
67,560
-

-

639,438

80,160

38,884

57,936
67,560
758,482

125,496

-

639,438

80,160

2,189,102
2,820,908

2,189,102
3,666,002

-

-

-

-

2,810,863

2,810,863

-

-

-

-

219,149
7,257

219,149
7,257

200
57,128
57,328

19,057
19,057

-

-

136,177
3,173,446

19,257
57,128
136,177
3,249,831
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สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

เครื่องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กาหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กาไรหรือ ยุติธรรมผ่ าน
ขาดทุน
กาไรหรือ
ขาดทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กาหนดให้ วัด
ผ่ านกาไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ขาดทุน
ยุติธรรมผ่ าน
เบ็ดเสร็จอื่น กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

รวม

-

-

-

-

57,854

57,854

-

-

-

-

626,065

626,065

96,498
41,749
-

-

567,850

88,241

6,997

96,498
41,749
663,088

-

-

-

-

2,025,671

2,025,671

138,247

-

567,850

88,241

2,716,587

3,510,925

-

-

-

-

2,665,646

2,665,646

-

-

-

-

280,748
8,112

280,748
8,112

49,716
49,716

20,567
20,567

-

-

182,379
3,136,885

20,567
49,716
182,379
3,207,168
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เครื่องมือทาง เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
การเงินที่
มูลค่ าด้ วยมูลค่ า กาหนดให้ วัด
ยุติธรรมผ่ าน มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
กาไรหรือ ยุติธรรมผ่ าน
กาไรหรือ
ขาดทุน
ขาดทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
เครื่องมือทาง เงินลงทุนใน
การเงินที่วัด ตราสารทุนที่
มูลค่ ายุติธรรม กาหนดให้ วัด
ผ่ านกาไร มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ขาดทุน
ยุติธรรมผ่ าน
เบ็ดเสร็จอื่น กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่ าด้ วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

เงินสด
เงินสดรับล่วงหน้ ำจำกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์
และบริกำรโอนเงินด้ วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
รวม

-

-

-

70,014

70,014

-

-

-

-

374,779

374,779

-

584,904

77,864

7,677

69,359
66,143
670,445

-

-

-

-

1,896,205

1,896,205

135,502

-

584,904

77,864

2,348,675

3,146,945

-

-

-

-

2,485,597

2,485,597

-

-

-

-

162,499
6,703

162,499
6,703

56,212
56,212

19,057
19,057

-

-

133,964
2,788,763

19,057
56,212
133,964
2,864,032
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เงินสด
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

รวม

-

69,359
66,143
-

6.2

6.3

งบการเงินรวม
2564
2563
62,265
73,443

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
57,567
69,571

287
62,552

287
57,854

443
73,886

443
70,014

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ ำของเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรรับชำระหนี/้
สินทรัพย์ที่เลิกใช้ งำนแล้ ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร
โอนเข้ ำกำไรสะสม
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ ้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรตัดจำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

3,314

(2,089)

3,374

(2,374)

2,008

1,167

1,797

1,167

1,091
534

1,025
11,637

998
-

979
11,190

(14,776)
28

(831)
29

(14,618)
27

(831)
29
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

6.4

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้ ำ งรั บ และรำยได้ ด อกเบีย้ ที่ ยังไม่ถึงกำหนด
หัชำระ
ก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลำร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี ้ยค้ ำงรับและรำยได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ

6.5.2

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

6.5

เอกสารแนบ

484,404
23,676
1,115
14,005
523,200
35
(19)
523,216

236,927
8,879
15,800
261,606
18
(57)
261,567

484,404
12,016
1,115
14,005
511,540
33
(19)
511,554

236,927
502
15,800
253,229
17
(57)
253,189

121,037
13,141
5,625
138,816
278,619
66
(689)
277,996
801,212

113,288
19,343
8,246
114,754
255,631
2,181
(343)
257,469
519,036

67,669
12,495
5,434
29,512
115,110
29
(628)
114,511
626,065

72,161
18,659
7,689
23,317
121,826
74
(310)
121,590
374,779

อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
รวม
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ผ่ านกาไรหรือขาดทุน

6.6

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
6
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
6,463
1,718
ตรำสำรหนี ้ภำคเอกชน
249
ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ
3,217
3,953
ตรำสำรทุนในควำมต้ องกำรของตลำดในประเทศ
3,305
1,804
อื่น ๆ
119
109
รวม
13,104
7,839
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84,341

57,936

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
78,110
57,523
11,925
9,863
90,035
67,386

96,498

69,359

สินทรัพย์และหนี ้สินอนุพนั ธ์
มูลค่ำยุติธรรมและจำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยงสำหรับอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
2564
ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี ้ย
อื่น ๆ
รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
6.5.1 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
6
6,463
1,718
249
6,463
1,973

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
57,537
38,856
13,700
11,241
71,237
50,097

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
21,595
20,302
462
42,359
8

หนีส้ ิน
27,618
22,587
59
50,264

งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,555,007
1,395,900
6,897
2,957,804

2563
มูลค่ ายุติธรรม

สินทรัพย์
38,173
28,918
469
67,560

หนีส้ ิน
23,808
33,221
99
57,128

จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,329,347
1,172,610
6,262
2,508,219
หน่ วย : ล้ านบาท

2564
ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี ้ย
อื่น ๆ
รวม

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
20,992
20,302
455
41,749

หนีส้ ิน
27,148
22,568
49,716

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,477,930
1,394,132
2,779
2,874,841

2563

มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
36,759
28,918
466
66,143

หนีส้ ิน
23,025
33,187
56,212

จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,265,380
1,170,629
2,434
2,438,443
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การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ตรำสำรอนุพนั ธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มลู ค่ำผันแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น
อัตรำดอกเบี ้ย อัตรำแลกเปลีย่ น ดัชนีรำคำ ดัชนีอตั รำ หรื อมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง เป็ นต้ น จำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพนั ธ์แสดงให้ เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพนั ธ์แต่ละประเภท แต่มิได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดและด้ ำนเครดิต ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่สำคัญของธนำคำรมีดงั นี ้
ตรำสำรอนุพนั ธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
- สัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ คือ สัญญำที่กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต
โดยในสัญญำจะระบุให้ มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำด้ วยอัตรำแลกเปลีย่ นที่ระบุไว้ ในสัญญำ ณ วันที่กำหนดไว้
ในอนำคต
- สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี ้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรแลกเปลีย่ นเงินต้ นและดอกเบี ้ยระหว่ำ ง
สองสกุลเงินกับคูส่ ญ
ั ญำตำมระยะเวลำที่ตกลง
ตรำสำรอนุพนั ธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี ้ย
สัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี ้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรแลกเปลีย่ นดอกเบี ้ยกับคูส่ ญ
ั ญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้ น โดยจะไม่มีกำรแลกเปลีย่ นเงินต้ น
กำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสีย่ ง
ธนำคำรทำสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี ้ยต่ำงสกุลเงิน และสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี ้ยในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
ฐำนะเปิ ดต่อกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงประเภทอัตรำดอกเบี ้ยคงที่รวมถึง
ควำมเสี่ย งที่เ กิด จำกอัต รำแลกเปลี่ย น ณ วัน ที ่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 มูล ค่ำ ตำมบัญ ชี สำหรับ ตรำสำร
อนุพนั ธ์ ที่ใช้ ป้องกันควำมเสีย่ งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมี สินทรัพย์อนุพนั ธ์ จำนวน 503 ล้ ำนบำท
และ 363 ล้ ำนบำท และหนี ้สินอนุพนั ธ์ จำนวน 1,764 ล้ ำนบำท และ 1,941 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ธนำคำรทำสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี ้ยต่ำงสกุลเงินในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนในกระแสเงินสด
ของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงประเภทอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวหรื ออัตรำดอกเบี ้ยคงที่รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มูลค่ำตำมบัญชีสำหรับตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่ใช้ ป้องกันควำมเสี่ยง
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมี สินทรัพย์ อนุพนั ธ์ จำนวน 700 ล้ ำนบำท และ 1,008 ล้ ำนบำท และ
หนี ้สินอนุพนั ธ์ จำนวน 1,127 ล้ ำนบำท และ 511 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

6.7

เงินลงทุนสุทธิ
6.7.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2564
2563
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย
ตัดจาหน่ าย
เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่วดั มูลค่ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวม
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26,443
12,448
38,891

6,534
469
7,003

7,030
651
7,681

(11)
46,053

(7)
38,884

(6)
6,997

(4)
7,677

447,572
21,886
191,611
6,404
667,473
3,867

458,728
31,676
141,594
7,440
639,438
2,888

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้ วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนในควำมต้ องกำรของตลำด
ในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้ องกำรของตลำด
ต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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28,166
17,898
46,064

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่วดั มูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี ้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขี ้น

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย
ตัดจาหน่ าย

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม

447,572
21,886
91,988
6,404
567,850
3,838

458,728
31,676
87,060
7,440
584,904
2,837

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ ายุติธรรม

63,888

51,677

62,212

49,546

18,176
8,047
90,111
803,637

20,649
7,834
80,160
758,482

18,176
7,853
88,241
663,088

20,649
7,669
77,864
670,445
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

สำหรั บปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรได้ รับ เงิ นปั น ผลจำกเงิ น ลงทุนในตรำสำรทุน
ที่กำหนดให้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ธนำคำรยังคงถือไว้ สำหรับงบกำรเงินรวม
จำนวน 2,089 ล้ ำนบำท และ 2,039 ล้ ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 2,023 ล้ ำนบำท และ
1,899 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริ ษัทที่มีปัญ หำเกี่ ยวกับกำรดำรงอยู่ของกิจกำร โดยเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงินเช่นเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนที่
เข้ ำ ข่ำ ยถูก เพิ ก ถอนของตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 มี จำนวน 37 บริ ษั ท รำคำทุน
จำนวน 846 ล้ ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 224 ล้ ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 33 บริ ษัท
รำคำทุน จำนวน 257 ล้ ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 1 ล้ ำนบำท
6.7.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริ ษัทอื่ นตังแต่
้ ร้อยละ 10
ขึ ้นไปของทุนที่ชำระแล้ วและไม่เข้ ำข่ำยเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยจำแนกเป็ นกลุม่ ดังนี ้

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม
291
1
1,672
939
22
21
2,231
2,327
4,216
3,288
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม
291
1
1,672
939
22
21
2,231
2,327
4,216
3,288

6.8
6.8

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี ้
ชืชื่ อบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัทร่ วม
บริษัทเร่มนต์
วม ตเวิร์ก จากัด
บริ
บริษษััทท ไทย
ไทย เพย์
เพย์เมนต์ เน็
เน็ตเวิร์ก จากัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ
ระมวลผล จากัจดากัด
บริษษษัััททท ศูบีบีนซซีไีไย์ออป(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
บริ
จากัด
บริ
ษษััทท บีเนชั
ซีไน่ อแนล
(ประเทศไทย)
จากัด ด
บริ
บริษัท เนชัน่ แนล ไอที
ไอทีเเอ็อ็มมเอ็
เอ็กกซ์ซ์ จจากั
ากัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากั
ด
PT Sahabat Finansial Keluarga
PT Sahabat
Finansial Keluarga
รวม
รวม
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมสุทธิ
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเภท ประเภท
ประเภท
ประเภท
ธุรกิจ หลั
กทรัพย์
หลั
ธุรกิจ หลัที่กลทรั
งทุนพย์
ที่ลงทุน
บริ
บริกการ
าร
บริการ
บริการ
บริ
บริกกการ
าร
บริ
าร
บริ
การ
บริ
บริกการ
าร
บริการ
ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจการเงิน

หุหุ้้ นนสามั
สามัญ
ญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุหุ้้ นนสามั
สามัญ
ญ
หุ้นสามั
ญ
หุหุ้้ นนสามั
ญ
หุ้นสามั
สามัญ
ญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวมเงินลงทุน
ร้ อยละของหลักทรังบการเงิ
พย์
ร้ อยละของหลั
ก
ทรั
ลงทุนน)
ที่ลงทุนทางตรงพย์
(วิเงิธีรนาคาทุ
ทีและทางอ้
่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
อม
และทางอ้ อ2563
ม
2564
2564
2563
2564
2563
2564
2563
33.33
33.33
33.33
30.00
30.00
22.17
22.17
12.55
12.55
12.55
28.79
28.79

69.08
69.08
69.08
30.00
30.00
22.17
22.17
14.26
14.26
14.26
-

262
262
262
15
15
118
118
12
12
12
314
314
721
721
721
(172)
(172)
549
549

362
362
362
15
15
118
118
13
13
13
508
508
508
(2)
(2)
506
506

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
ประเภทหลักทรั
พย์ นร้ อเฉพาะธนาคาร
ยละของหลักทรัพย์
ประเภทหลั
กทรัพย์
ทีที่่ลลงทุ
ทีที่่ลลงทุ
งทุกนนทรัพย์ ร้ อยละของหลั
งทุนนทางตรง
ทางตรง
ที่ลงทุน
ทีและทางอ้
่ลงทุนทางตรง
ออมม
และทางอ้
และทางอ้ อ2563
ม
2564
2564
2563
2564
2563

บริ
บริษษัทัทย่ย่ ออยย
บริษัทย่ อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บางกอกแบงค์ เบอร์ ฮาด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
บริหารสินทรัพย์
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
บริหารสินทรัพย์
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
ธนาคารกรุ
งเทพ (ประเทศจี
นากั) จดากัด
ธนาคาร
หุหุ้้ นนสามั
ญ
100.00
100.00
บริ
ษ
ั
ท
บั
ว
หลวงเวนเจอร์
ส
จ
ธุ
ร
กิ
จ
เงิ
น
ร่
ว
มลงทุ
น
สามั
ญ
100.00
100.00
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
หุ้นสามัญ
100.00
100.00
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
98.71
98.71
ธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค
ธนาคาร
หุ้นสามัญ
98.71
98.71
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
99.91
99.91
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
99.91
99.91
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
90.00
90.00
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
90.00
90.00
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
75.00
75.00
บริษัทหลั
กษทรััทพร่ย์วจมดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
75.00
75.00
บริ
บริษัทร่ วม
บริษัทร่ วม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
33.33
69.08
บริษษััทท ศูไทย
เพย์เมนต์ เน็จตากั
เวิร์ก จากัด
บริกการ
าร
สามัญ
ญ
33.33
69.08
บริ
บริ
หุหุหุ้้้ นนนสามั
30.00
30.00
บริษัท ศูนนย์ย์ปประมวลผล
ระมวลผล จากัดด
บริการ
สามัญ
30.00
30.00
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
30.00
30.00
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
22.17
22.17
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ การ
หุ้นสามัญ
22.17
22.17
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
12.55
14.26
บริษัทรวม
เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
บริการ
หุ้นสามัญ
12.55
14.26
รวม
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
หักนค่ลงทุ
าเผื่อการด้ อษยค่
า
เงิ
เงินลงทุนนในบริ
ในบริษัทัทย่ย่ ออยและบริ
ยและบริษษัทัทร่ร่ ววมสุ
มสุททธิธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมสุทธิ
 ธนาคารมีเพียงอานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึง ระดับควบคุม
 ธนาคารมีเพียงอานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารแต่ไม่ถึง ระดับควบคุม

ถือหุ้นโดยธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค โดยในเดือนธันวาคม 2564 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็ นบริษัทร่วม
 ถือหุ้นโดยธนาคารพีที เพอร์ มาตา ทีบีเค โดยในเดือนธันวาคม 2564 เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วม
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หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินลงทุน
ลงทุเนสียย))
(วิธเงิีสน่ วนได้
(วิธีส่วนได้ เสีย)
2564
2563
2564
2563
81
26
81
26
81
26
470
457
470
457
82
95
82
95
382
333
382
333
382
333
314
314
1,329
911
1,329
911
1,329
911
1,329
911
1,329
911
หน่
หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินลงทุน
ลงทุนนน))
(วิ
(วิเงิธธีีรรนาคาทุ
าคาทุ
(วิธีราคาทุน)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2
9,2612
9,261
9,261
2,500
2,500
19,585
19,585
1,500
1,500
1,500
105,010
105,010
4,772
4,772
1,365
1,365
183
183

2
9,2612
9,261
9,261
2,500
2,500
19,585
19,585
1,500
1,500
1,500
105,010
105,010
4,772
4,772
1,365
1,365
183
183

262
262
15
15
15
118
118
12
12
144,585
144,585
144,585
(268)
(268)
144,317
144,317
144,317

362
362
15
15
15
118
118
13
13
144,686
144,686
144,686
(97)
(97)
144,589
144,589
144,589
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กำรซื ้อธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 ธนำคำรได้ เข้ ำซื ้อธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์ มำตำ”)
จำก Standard Chartered Bank (“สแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่ำ”) คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มำตำ (“ธุรกรรม”) ที่รำคำ 1,346.97 รูเปี ยต่อหุ้น
(เทียบเท่ำกับ 2.95 บำท หรื อ 0.09 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อหุ้น โดยประมำณ) มูลค่ำธุรกรรมสำหรับกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำนวน
ร้ อยละ 89.12 อยูท่ ี่ 33,662,797 ล้ ำนรูเปี ย (เทียบเท่ำกับ 73,722 ล้ ำนบำท หรื อ 2,282 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ โดยประมำณ)
หลังจำกนันตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
้
ของประเทศอินโดนีเซีย ธนำคำรต้ องทำคำเสนอซื ้อเพื่อเสนอซื ้อหุ้นของเพอร์ มำตำ
ในส่วนที่เหลือทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 10.88 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มำตำจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อย
(Mandatory Tender Offer) ("MTO") ซึ่งธนำคำรได้ ดำเนินกำรจัดทำ MTO เสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ มีกำร
ชำระเงินเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 ส่งผลให้ ธนำคำรได้ รับหุ้นของเพอร์ มำตำเพิ่มขึ ้นจำนวน 2,970,419,446 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.59 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มำตำ กำรทำ MTO ถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกันกับ
กำรเข้ ำซื ้อธุรกิจจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงถือเป็ นกำรรวมธุรกิจรำยกำรเดียวกัน โดยทำกำรบันทึกเสมือนว่ำธนำคำร
ซื ้อส่วนได้ เสียทังหมดในเพอร์
้
มำตำตังแต่
้ วนั ซื ้อธุรกิจ และตำมที่ธนำคำรจัดทำ MTO เสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงทำกำรปรับปรุงให้
เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจริ งที่ซื ้อได้ ทงหมด
ั้
นอกจำกนี ้ ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีห้ นุ อยูใ่ นตลำด
หลักทรัพย์ อินโดนีเซียจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลที่มีสญ
ั ชำติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 1
ธนำคำรจึ งต้ อ งท ำกำรขำยหุ้น ของเพอร์ ม ำตำจ ำนวน 280,427,394 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 1 ให้ แ ก่ นิ ติ บุค คลสัญ ชำติ
อินโดนีเซีย ซึง่ ธนำคำรได้ ดำเนินกำรเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วและได้ รับชำระเงินเมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรถือหุ้นในเพอร์ มำตำทังสิ
้ ้นเป็ นจำนวน 27,681,421,384 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 98.71
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มำตำ

ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้ เสร็ จสิ ้นแล้ ว
โดยได้ มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำรในงวดก่อนรวมถึงค่ำควำมนิยม มีรำยละเอียดดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี ้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ที่ได้ มำที่ระบุได้ และหนี ้สินที่รับมำสุทธิ
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
บวก ค่ำควำมนิยม
เงินสดจ่ำยสุทธิ

4,640
69,227
1,617
1,020
43,733
227,260
799
6,205
21,252
375,753
299,893
4,348
733
403
3,469
5,125
313,971
61,782
(796)
20,595
81,581

ในกำรนีซ้ ่ึงเป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร หน่วยงำนกำกับดูแลธุรกิจกำรเงินของอินโดนีเซีย ( Otoritas
Jasa Keuangan - OJK) ได้ อนุมตั ิให้ ทำกำรควบรวมสำขำของธนำคำรในประเทศอินโดนีเซียเข้ ำกับเครื อข่ำยสำขำของ
เพอร์ มำตำ โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563 สำขำของธนำคำรในประเทศอินโดนีเซียได้ โอนสินทรัพย์และหนี ้สินของสำขำ
ภำยใต้ เกณฑ์ทำงกำรอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุนได้ ไปยังเพอร์ มำตำ ส่งผลให้ สินทรัพย์ หนี ้สิน และ
ส่วนทุนของเพอร์ มำตำเพิ่มขึ ้น
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 เพอร์ มำตำได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว จำนวน 8,138,620,315 หุ้น มูลค่ำ
1,017,328 ล้ ำนรู เปี ย และมีส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น จำนวน 9,945,394 ล้ ำนรู เปี ย โดยแปลงจำกส่วนทุนเป็ นทุนจดทะเบียน
และเรี ย กช ำระเพิ่ ม จำกรำยย่ อ ย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2564 ธนำคำรถื อ หุ้ นในเพอร์ ม ำตำทั ง้ สิ น้ เป็ นจ ำนวน
35,715,192,701 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 98.71 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของเพอร์
้
มำตำ

- 76 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

- 77 198

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

กำรเข้ ำลงทุนเพิ่มในบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
เมื่ อวัน ที่ 17 กัน ยำยน 2563 ธนำคำรได้ ดำเนิน กำรซือ้ หุ้นสำมัญ ในบริ ษั ท บี เอสแอล ลี สซิ่ง จำกัด เพิ่ ม เติ ม จำนวน
541,249 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54.12 ด้ วยจำนวนเงิน 1,165 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 90 และบริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อยของธนำคำร มูลค่ำสินทรัพย์
ที่ได้ มำที่ระบุได้ และหนี ้สินที่รับมำสุทธิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม ที่รับรู้ ในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
มีมลู ค่ำ 2,152 ล้ ำนบำท และ 215 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
กำรขำยหุ้นในบริ ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 ธนำคำรขำยหุ้นในบริ ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด จำนวน 1,000,324 หุ้น มูลค่ำ 16 ล้ ำนบำท
คืน ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิ ม และบริ ษั ท ไทย เพย์ เมนต์ เน็ต เวิร์ก จำกัด ได้ เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ย นและเรี ยกชำระแล้ ว จำนวน
2,620,000 หุ้น มูลค่ำ 262 ล้ ำนบำท ขำยให้ ผ้ รู ่ วมลงทุนรำยใหม่ ณ วันที่ 31ธันวำคม 2564 สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำร
คงเหลือคิดเป็ นร้ อยละ 33.33
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริ ษัทร่วมทังหมดที
้
่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
1,046
556
1,046
556

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

6.9 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
6.9.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้ ก้ ยู ืม
ตัว๋ เงิน
ลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำซื ้อ
ลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
บวก ดอกเบี ้ยค้ ำงรับและรำยได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ

6.9.2

งบการเงินรวม
2564
2563
103,294
105,064
2,055,431
1,869,431
417,906
384,482
4,067
4,000
934
1,013
6,707
4,248
2,588,339
2,368,238
7,489
6,431
2,595,828
2,374,669
(219,801)
(185,567)
2,376,027
2,189,102

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
83,482
85,394
1,719,132
1,592,004
407,900
375,349
1,408
1,866
2,211,922
2,054,613
6,306
5,126
2,218,228
2,059,739
(192,557)
(163,534)
2,025,671
1,896,205

จำแนกตำมประเภทกำรจัดชัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

รำยกำรที่ไม่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รำยกำรที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินให้ สินเชื่อ
และรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
2564
2563
3,289,055
2,781,073
2,755,752
2,337,689
101,103
104,401
82,820
91,978
3,390,158
2,885,474
2,838,572
2,429,667

งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีย อดคงเหลือ เงิน ให้ สิน เชื่อที่มี
กำรด้ อยค่ ำ ด้ ำนเครดิ ต ที่ มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำงหนี แ้ ล้ ว จ ำนวน 49,940 ล้ ำ นบำท และ 38,837 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีย อดคงเหลือ เงิน ให้ สิน เชื่อที่มี
กำรด้ อยค่ ำ ด้ ำนเครดิ ต ที่ มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำงหนี แ้ ล้ ว จ ำนวน 48,254 ล้ ำ นบำท และ 43,074 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ
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การกำ�กับดูแล
กิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สนิ เชื่อที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต โดยรวม
รำยกำรเงินให้ ก้ ยู ืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ ำงรับ ดังนี ้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินให้ สินเชื่อรวมที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
ก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
อัตรำส่วนเงินให้ สินเชื่อรวมที่มีกำรด้ อยค่ำ
ด้ ำนเครดิตต่อเงินให้ สินเชื่อรวม
เงินให้ สินเชื่อรวมที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
หลังหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
อัตรำส่วนเงินให้ สินเชื่อรวมที่มีกำรด้ อยค่ำ
ด้ ำนเครดิตสุทธิตอ่ เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิ

6.9.4

6.9.6

จำแนกตำมประเภทกำรจัด ชัน้ และค่ำเผื่อ ผลขำดทุน ด้ ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิดขึ ้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม
2564 และ 2563

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

101,103

104,401

82,820

91,978

3.22

3.91

3.05

4.00

29,456

34,560

25,250

31,173

0.96

1.39

0.95

1.46

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้ อยค่ำ
ด้ ำนเครดิต
รวม

จำแนกตำมถิ่นที่อยูข่ องลูกหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวม

6.9.5

เอกสารแนบ

งบการเงินรวม
2564
2563
1,726,308
1,644,613
862,031
723,625
2,588,339
2,368,238

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
1,717,683
1,635,042
494,239
419,571
2,211,922
2,054,613

จำแนกตำมประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
งบการเงินรวม
2564
2563
กำรเกษตรและเหมืองแร่
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย
อื่น ๆ
รวม

101,487
839,469
211,647
574,485
324,546
536,705
2,588,339
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78,175
791,828
211,510
539,151
302,142
445,432
2,368,238

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
71,424
701,226
171,405
505,681
267,106
495,080
2,211,922

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้ อยค่ำ
ด้ ำนเครดิต
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2564
เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ด้ านเครดิต
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
2,355,774

79,989

2,015,762

72,267

136,348

65,387

117,235

60,013

103,706
2,595,828

74,425
219,801

85,231
2,218,228

60,277
192,557

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2563
เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน เงินให้ สินเชื่อและ ค่ าเผื่อผลขาดทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ด้ านเครดิต
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
2,128,431

51,013

1,852,036

44,064

139,983

62,750

114,010

56,765

106,255
2,374,669

71,804
185,567

93,693
2,059,739

62,705
163,534

52,766
663,820
178,453
495,571
259,977
404,026
2,054,613
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6.10 ทรัพย์สนิ รอกำรขำยสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย

ยอดต้ นปี

ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

17,247
78
17,325
21
17,346
(7,592)
9,754

ยอดต้ นปี

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

15,910
69
15,979
15,979
(6,616)
9,363

ยอดต้ นปี ของ
บริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ซอื ้ ธุรกิจ

996
45
1,041
6
1,047
(242)
805

งบการเงินรวม
2564
เพิ่มขึน้
จาหน่ าย
1,982
24
2,006
71
2,077
(844)
1,233

(1,964)
(1)
(1,965)
(88)
(2,053)
99
(1,954)

งบการเงินรวม
2563
เพิ่มขึน้
จาหน่ าย

1,407
228
1,635
26
1,661
(1,136)
525

(1,041)
(263)
(1,304)
(11)
(1,315)
396
(919)

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายงวด

143
(25)
118
118
345
463

17,408
76
17,484
4
17,488
(7,992)
9,496
หน่ วย : ล้ านบาท

อื่น ๆ

(25)
(1)
(26)
(26)
6
(20)

ยอดปลายปี

17,247
78
17,325
21
17,346
(7,592)
9,754

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รวมทรัพย์ สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้ นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
เพิ่มขึน้
จาหน่ าย

13,106
30
13,136
(5,382)
7,754

1,849
1,849
(311)
1,538

ยอดต้ นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
เพิ่มขึน้
จาหน่ าย

12,831
69
12,900
(4,532)
8,368

1,229
22
1,251
(1,061)
190

(882)
(882)
89
(793)

(954)
(61)
(1,015)
211
(804)

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี
14,073
30
14,103
(5,604)
8,499
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี
13,106
30
13,136
(5,382)
7,754

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้ จำนวน 14,073 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วย
อสังหำริ มทรัพย์ท่ีประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,830 ล้ ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 5,243 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้ จำนวน 13,106 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วย
อสังหำริ มทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,023 ล้ ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 5,083 ล้ ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้ จำนวน 17,408 ล้ ำนบำท
ซึ่งประกอบด้ วยอสังหำริ มทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 11,733 ล้ ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 5,675 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีอสังหำริ มทรัพ ย์ที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้ จำนวน 17,247 ล้ ำนบำท
ซึ่งประกอบด้ วยอสังหำริ มทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 11,643 ล้ ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 5,604 ล้ ำนบำท
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ธนำคำรได้ เปิ ดเผยรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมประกำศ ธปท. เรื่ อง ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน
หมวดกำรบัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สนิ รอกำรขำย ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว ดังนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้ านบาท

2564
2563
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์ สิน ขายทรัพย์ สิน การขาย ขายทรัพย์ สิน ขายทรัพย์ สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์ สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์ สิน
รอการ
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้ บคุ คลทัว่ ไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
5
5
5
ขำยให้ บคุ คลทัว่ ไป รับรู้เป็ นรำยได้ ทงจ
ั ้ ำนวน
526
(19)
423
(53)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์ สินรอการขาย

วิธีท่ใี ช้ ในการ
รับรู้รายได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้ านบาท

2564
2563
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์ สิน ขายทรัพย์ สิน การขาย ขายทรัพย์ สิน ขายทรัพย์ สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์ สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์ สิน
รอการ
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้ บคุ คลทัว่ ไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
5
5
5
ขำยให้ บคุ คลทัว่ ไป รับรู้เป็ นรำยได้ ทงจ
ั ้ ำนวน
404
(7)
383
(23)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์ สินรอการขาย

วิธีท่ใี ช้ ในการ
รับรู้รายได้
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6.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
6.11
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ยอดต้ นปี
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ที่ดส่วินนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่รำคำทุ
วนที่ตรี ำคำลดลง
นเดิม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564)
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
อาคาร
ส่วนทีน่ตเดิรี ำคำลดลง
(พ.ศ. 2563)
รำคำทุ
ม
นที่ตีร่ตำคำเพิ
ีรำคำเพิ
่ม (พ.ศ.
ส่ส่ววนที
่ม (พ.ศ.
2563)2564)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
ส่รำคำทุ
วนที่ตีรำคำเพิ
นเดิม่ม (พ.ศ. 2564)
อุปกรณ์
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ส่วนที
่ตรี งำคำลดลง
ส่ วนปรั
บปรุ
อาคารเช่ า (พ.ศ. 2563)
อื่นส่ๆวนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564)
อุปกรณ์
รวม

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม

เพิ่มขึน้ /
รับโอน

ยอดต้ นปี
8,938
31,869
(494)
-

7
8,9381,115

ราคาทุน
จาหน่ าย/
โอนออก

เพิ่มขึน้ /
รั(589)
บโอน
(405)
--

31,869
(494)
2,689
239
-13,847

7
(73)1,115
(651)

7,389
3,323
757
92,623

239
(989)
(785)
(138)537
(645)
1,705
(4,275)
704
29
366
4,702

(169)
- 2,689
537
24,474
1,705
13,847
7,389
704
(169)
3,323
29
757
36692,623 24,474
4,702

-

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2564
อื่น ๆ

ยอด

ราคาทุน ปลายปี
จาหน่ าย/ อื่น ๆ
โอนออก
207
8,556
711
32,182
(19)
(589) (513)207
89
1,204

ยอดต้ นปี

งบการเงินรวม
ค่ าเสื่อ2564
มราคาสะสม

ค่ าเสื่อม จาหน่ าย/
ราคา
โอน

ยอด
ปลายปี
-8,556
-

ยอดต้ นปี

-

(405)
711
32,182
138 2,993 (19)
403 (513) 209
160 - 13,356 89 1,1751,2041,285

--

(252)
(346)

(6)
(175)
(6)
(9)
19(73)
556138
-2,993 3
403195
(795)
(651) 25,385160 20,45213,3561,812 1,175
702
8,010
2,578
1,907
(1,551)
(6)
237 3,451 (6) 2,971 (175) 106
(134)
-3 481 19
- 556 (989) 95,486195 27,57325,3855,313 20,452
2,436
(3,078)

(785)
(138)
(645)
(4,275)

702
237
3
2,436

8,010
3,451
481
95,486

2,578
2,971
27,573

อื่น ๆ

ยอด

ที่ดิน อาคารและ

ค่ าเสื่อปลายปี
มราคาสะสม
อุปกรณ์ สุทธิ
ค่ าเสื่อม จาหน่ าย/ อื่น ๆ
ราคา
โอน
8,556
--

130 38 -

--

490 2,152 (15)

3
209(252)
132
21,601
1,285
(346)
129
3,063
269(9) 3,212 -3
-1,812
(795)
698
30,506
1,907
(1,551)
106
(134)
5,313
(3,078)

หน่ วย : ล้ านบาท

32,182
(513)1,204

ยอด ที่ดิน อาคารและ
ปลายปี อุปกรณ์ สุทธิ

2,50311,204-

-

8,556
32,182
(513)
1,204

129
269
698

490
2,152
(15)
3
21,601
3,063
3,212
30,506

2,503
11,204
(160)
553
3,784
4,947
239
481
64,980

(160)
553
130
3,784
38
4,947
239 481 132
64,980
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203

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ราคาทุน
ยอด
ยอด รายการ เพิ่มขึน้ / จาหน่ าย/ สุทธิของ อื่น ๆ
ต้ นปี ต้ นปี ของ ปรับปรุ ง รับโอน โอนออก ค่ าเสื่อม
บริษัท ต้ นงวด
ราคา
ย่ อย
สะสม
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ
7,505
793
20,661 3,492
(676)
-

-

3,257
413
12,274
607
(207)
22,525 2,224
- 2,129
149
655
619
40
66,107 10,353

4,733
4,733

554
7,845
(4)

งบการเงินรวม
2563
ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้ นปี

หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ค่ าเสื่อม จาหน่ าย/ โอน อื่น ๆ ยอด ที่ดิน อาคาร
ต้ นปี ของ ราคา
โอน ออกไป
ปลายปี และอุปกรณ์
บริษัท
สุทธิกับ
สุทธิ
ราคาทุน
ย่ อย
ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ

(5)
(70)
218

-

91
(59)
(32)

8,938
31,869
(494)

-

-

-

203
(591)
1,210
(251)
(36)
86
930 (1,214)
824
(378)
2,811
(265)
387
(287)
14,724 (2,757)

(649)
(649)

56
7
(12)
9
81
(27)
(2)
112

2,689
948
13,847
5,395
(169)
(59)
24,474 18,946
7,389
3,323
123
757
92,623 25,353

184
323
1,064
1,215
528
3,314

218
1,250
(11)
1,550
1,655
173
4,835

-

-

(364) (649)
(5,791)
69
(1,115)
(263)
2,163
(5,301) (649)

-

-

8,938
31,869
(494)

66
403
(2) 1,175
(5)
(6)
7 20,452
(29) 2,578
(16) 2,971
21 27,573

2,286
12,672
(163)
4,022
4,811
352
757
65,050
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

ยอด
ต้ นปี
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึน้ / จาหน่ าย/
รับโอน โอนออก

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเสื่อม จาหน่ าย/ อื่น ๆ
ราคา
โอน

ยอด
ต้ นปี

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

7,605
28,190
(493)

-

-

130
387
(20)

7,735
28,577
(513)

-

-

-

-

-

7,735
28,577
(513)

1,458
12,916
(168)
21,354
4,571
2,507
723
78,663

96
899
507
6
245
1,753

(364)
(435)
(62)
(623)
(1,484)

40
75
(6)
84
273
182
1,145

1,594
12,991
(174)
21,973
4,916
2,633
345
80,077

175
836
(5)
18,676
1,178
2,343
23,203

106
1,247
(9)
1,350
1,233
46
3,973

(357)
(1,129)
(56)
(1,542)

2
3
74
7
175
261

283
2,086
(14)
19,743
1,289
2,508
25,895

1,311
10,905
(160)
2,230
3,627
125
345
54,182
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ตรี ำคำลดลง (พ.ศ. 2563)
อุปกรณ์
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า
อื่น ๆ
รวม

เอกสารแนบ

ราคาทุน
ยอด รายการ เพิ่มขึน้ / จาหน่ าย/ สุทธิของ อื่น ๆ
ต้ นปี ปรับปรุ ง รับโอน โอนออก ค่ าเสื่อม
ต้ นปี
ราคาสะสม

ยอด
ปลายปี

7,499
20,608
(676)

-

2,214
12,230
(207)
21,537
- 4,152
585
63,790 4,152

7,573
(3)

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ยอด
ต้ นปี

ค่ าเสื่อม
ราคา

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
จาหน่ าย/ โอนออกไป อื่น ๆ
โอน
สุทธิกับ
ราคาทุน

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

(5)
(18)
219

-

111
27
(33)

7,605
28,190
(493)

-

-

-

-

-

-

7,605
28,190
(493)

141
(444)
914
(251)
(35)
86
727
(923)
313
(7)
2,740
(223)
381
(242)
12,751 (1,808)

(502)
(502)

49
23
(12)
13
113
(10)
(1)
280

1,458
12,916
(168)
21,354
4,571
2,507
723
78,663

773
5,374
(59)
18,197
24,285

107
1,225
(10)
1,389
1,184
58
3,953

(218)
(5,769)
69
(919)
(6)
2,288
(4,555)

(502)
(502)

15
6
(5)
9
(3)
22

175
836
(5)
18,676
1,178
2,343
23,203

1,283
12,080
(163)
2,678
3,393
164
723
55,460

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรได้ มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้ จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 ของกำรประเมิน
มูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชันของมู
้
ลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.5)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีอปุ กรณ์ที่คิดค่ำเสือ่ มรำคำทังจ
้ ำนวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งำนอยูซ่ งึ่ มีรำคำทุน จำนวน 18,185 ล้ ำนบำท และ
17,001 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีอปุ กรณ์ ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทังจ
้ ำนวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน จำนวน 16,340 ล้ ำนบำท และ
15,187 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

6.12 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
6.12 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย
ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ค่ำควำมนิยม
ค่สินำควำมนิ
ทรัพย์ไม่ยมมีตวั ตนอื่น
สินจำกกำรรวมธุ
ทรัพย์ไม่มีตวั รตนอื
กิจ ่น
จำกกำรรวมธุ
ร
กิจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วเตอร์
อืโปรแกรมคอมพิ
่น ๆ
อื่น ๆ รวม
รวม

ราคาทุน
น อื่น ๆ
ยอด เพิ่มขึน้ / จราคาทุ
าหน่ าย/
ขึน้ / จโอนออก
าหน่ าย/ อื่น ๆ
ต้ยอด
นปี เพิ
รับ่ มโอน
ต้ นปี รับโอน โอนออก

ยอด
ยอด
ปลายปี
ปลายปี

- (10,061) 2,143
- (10,061) 2,143

21,887
21,887

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
2564นรวม
2564 ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอด ค่ าตัดค่ าตัเพิด่จมาหน่
ขึน้ / าจยสะสม
าหน่ าย/ อื่น ๆ ยอด ค่ าความนิยม
าตัดาย เพิ
ขึน้ / จโอนออก
าหน่ าย/ อื่น ๆ ปลายปี
ยอด และสิ
ค่ าความนิ
ต้ยอด
นปี จค่าหน่
รับ่ มโอน
นทรัยพมย์
ต้ นปี จาหน่ าย รับโอน โอนออก
ปลายปี และสิ
ทรัพ่ นย์
ไม่ มีตนัวตนอื
ไม่ มีตสุัวทตนอื
ธิ ่ น
สุทธิ
21,887
21,887

14,386
14,386
5,568
5,568
1,655
1,655
43,496
43,496

3,5913,591
217
217
3,808
3,808

29,805
29,805
4,7004,700
1,611
1,611
36,116
36,116

13,288

13,288
1,038
(293)1,038
(293)
281
(48)
281 (10,402)
(48)
14,607
14,607 (10,402)

1,098
1,098
123
123
(189)
(189)
3,175
3,175

ราคาทุน
น าย/ อื่น ๆ
ยอด ยอด เพิ่มราคาทุ
ขึน้ / จาหน่
ยอด
ยอด
เพิ
่
ม
ขึ
น
้
/
จ
าหน่
าย/ อื่น ๆ
ต้ นปี ต้ นปี ของ รับโอน โอนออก
ต้ นปี ต้บริ
นปีษของ
ัท รับโอน โอนออก
บริ
ย่ อษยัท
ณย่ วัอนยที่
ซืณอ้ ธุวัรนกิทีจ่
้ ธุรกิจ 598 (635) (504)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,852 ซือ1,389
โปรแกรมคอมพิ
ว
เตอร์
3,852
1,389
598 (635)- (1,857)
(504)
ค่ำควำมนิยม
- 31,662
อืค่่นำควำมนิ
ๆ ยม
776466- 31,662
136
-- (1,857)
233
อื่น ๆ รวม
776 1,855
466 32,396
136 (635)- (2,128)
233
4,628
รวม
4,628 1,855 32,396 (635) (2,128)




ยอด
ยอด
ปลายปี
ปลายปี

4,700
4,700
29,805
29,805
1,611
1,611
36,116
36,116

1,453
1,453
870
870
17
17
2,340
2,340

842
842-
-842842

(266)(266)
(218)
(218)
(484)
(484)

งบการเงินรวม
งบการเงิ
2563นรวม
2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยสะสม
ยอด ยอด ค่ าตัค่ าดตัจดาหน่จาาหน่
าย/
ยอด
ยอด
ค่
า
ตั
ด
จ
าหน่
าย/
ต้ นปี ต้ นปี ของ จาหน่ าย โอนออก
ต้ นปี ต้บริ
นปีษของ
ัท จาหน่ าย โอนออก
บริ
ย่ อษยัท
ณย่ วัอนยที่
ซืณอ้ ธุวัรนกิทีจ่
ธุรกิจ 667
2,868 ซือ้ 497
(436)
2,868- 497667(436)-- 217--2,868- 217
714
667(436)2,868 714
667
(436)

130
130
51
51181181

2,425
2,425
4,246
4,246
16
16
6,687
6,687

11,961
11,961
1,322
1,322
1,639
1,639
36,809
36,809

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
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ราคาทุน
ยอดต้ นปี เพิ่มขึน้ / จาหน่ าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3,520
335
(406)
อื่น ๆ
776
136
รวม
4,296
471
(406)
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอด ยอดต้ นปี ค่ าตัด จาหน่ าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่ าย โอนออก
3,449 2,623
499 (212)
912
4,361 2,623
499 (212)
-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
รวม

ยอด
ต้ นปี
3,449
912
4,361

หน่ วย : ล้ านบาท

ยอด สินทรัพย์ ไม่ มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
3,513
450
17
1,129
3,530
1,579
หน่ วย : ล้ านบาท

ยอด สินทรัพย์ ไม่ มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,910
539
912
2,910
1,451

อื่น ๆ ยอด ค่ าความนิยม
อื่น ๆ ปลายปี
ยอด และสิ
ค่ าความนิ
นทรัยพมย์
ทรัพ่ นย์
ปลายปี และสิ
ไม่ มีตนัวตนอื
ไม่ มีตสุัวทตนอื
ธิ ่ น
สุทธิ
(5)
(5)-(5)(5)

3,591
3,591217217
3,808
3,808

1,109
1,109
29,805
29,805
1,394
1,394
32,308
32,308

ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว โดยได้ มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำร
ในเดื
อนมีอนนของค่
ำคม 2564
กำรประเมิ
นมูนลทรั
ค่ำพยุย์ตไิธม่รรมสิ
ทรัพ่นย์ทีส่เทุ กีธิ่ยวข้
(Net
ในงวดก่
ำควำมนิ
ยมและสิ
มีตวั นตนอื
อง Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว โดยได้ มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำร
ในงวดก่อนของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่เกี่ยวข้ อง- 89 -

- 89 -

ราคาทุน
เพิ่มขึน้ / จาหน่ าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
536
(33)
11
281
(48)
1
817
(81)
12

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอด
ยอด
ค่ าตัด จาหน่ าย/ อื่น ๆ
ปลายปี ต้ นปี จาหน่ าย โอนออก
3,963 2,910
612
(16)
7
1,146
17
5,109 2,910
629
(16)
7

- 90 -
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6.13 สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภ ำษี เงิ น ได้ รอกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี ส้ ิ น ภำษี เงิ น ได้ รอกำรตัด บัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2564 และ 2563
ประกอบด้ วย

ยอดต้ นปี

หน่ วย : ล้ านบาท

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
6,336
7,940
1,358
2,448
4,978
5,492

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
2,533
2,083
984
2,589
1,549
(506)

รำยกำรเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ ้นในระหว่ำ งปี มีดงั นี ้

ยอดต้ นปี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
รายการที่รับรู้ ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

6,405

(135)

151

765

7,186

1,109
6,526
1,490
426
5,305
13,558
34,819

(117)
1,204
74
(67)
76
(2,737)
(1,702)

113
(103)
(176)
(118)
(133)

683
(64)
30
198
1,612

1,105
8,413
1,564
192
5,235
10,901
34,596

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

10,488
203
8,274
10,362
29,327

1,293
(57)
(266)
(3,919)
(2,949)

475
475

10
44
2,711
2,765

12,266
146
8,052
9,154
29,618

5,492

1,247

(608)

(1,153)

4,978
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งบการเงินรวม
2563
การวัดมูลค่ า ยอดต้ นปี
ยอดต้ นปี รายการที่ รายการที่
ใหม่ ตาม
ของบริษัท รับรู้ในกาไร รั บรู้ ในกาไร
ณ วันที่
TFRS 9
1 มกราคม ย่ อย ณ วันที่ หรือขาดทุน ขาดทุน
2563
ซือ้ ธุรกิจ
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

3,766

(1,598)

2,168

-

862

410

2,965

6,405

-

618

618

-

134

(192)

549

1,109

7,910
1,324
267
3,782
7,452
24,501

2,716
1,736

10,626
1,324
267
3,782
7,452
26,237

1,326
251
24
2,274
3,875

(2,502)
166
(87)
1,416
3,659
3,648

(7)
5
(1,363)
224
(923)

(2,917)
(10)
1,446
(51)
1,982

6,526
1,490
426
5,305
13,558
34,819

8,360

1

8,361

12

(842)

(340)

3,297

10,488

170
5,651
8,142
22,323

(170)
(169)

5,651
8,142
22,154

246
18
276

(43)
(256)
1,846
705

2,882
2,542

(21)
374
3,650

203
8,274
10,362
29,327

2,178

1,905

4,083

3,599

2,943

(3,465)

(1,668)

5,492
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
รายการที่รับรู้ ใน รายการที่รับรู้ใน
อื่น ๆ
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดปลายปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม

6,200

(73)

203

765

7,095

1,109
3,022
1,076
218
5,171
11,100
27,896

(117)
939
45
(4)
38
(1,965)
(1,137)

113
(165)
(118)
33

324
(72)
17
5
1,039

1,105
4,285
1,121
142
5,061
9,022
27,831

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

9,897
8,148
10,357
28,402

1,156
(253)
(3,599)
(2,696)

540
540

36
36

11,593
7,931
6,758
26,282

(506)

1,559

(507)

1,003

1,549

สุทธิ

ยอดต้ นปี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี ้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ
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การวัดมูลค่ า
ใหม่ ตาม
TFRS 9

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
ยอดต้ นปี รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือ ในกาไรขาดทุน
ณ วันที่
1 มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

3,765

(1,661)

2,104

861

270

2,965

6,200

-

618

618

134

(192)

549

1,109

7,159
906
267
3,728
7,390
23,215

2,715
1,672

9,874
906
267
3,728
7,390
24,887

(2,184)
170
(47)
1,391
3,476
3,801

(7)
5
(1,395)
225
(1,094)

(4,661)
(7)
1,447
9
302

3,022
1,076
218
5,171
11,100
27,896

8,084

-

8,084

(914)

(580)

3,307

9,897

171
5,621
8,137
22,013

(171)
(171)

5,621
8,137
21,842

(247)
2,031
870

2,795
2,215

(21)
189
3,475

8,148
10,357
28,402

1,202

1,843

3,045

2,931

(3,309)

(3,173)

(506)

- 94 -

209

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

6.14 เงินรับฝำก
6.14.1 จำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
งบการเงินรวม
2564
2563
273,597
165,912
1,613,777
1,435,331
1,268,227
1,205,884
1,339
3,736
3,156,940
2,810,863

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ออมทรัพย์
จ่ำยคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลำ
บัตรเงินฝำก
รวม

6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี ้สิน)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี ้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
134,078
117,532
1,507,678
1,344,763
1,023,352
1,020,310
538
2,992
2,665,646
2,485,597

6.14.2 จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องผู้ฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

เงินบำท
เงินดอลลำร์ สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์ สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
2,266,576
42,898
23,015
2,332,489

ในประเทศ
2,266,869
42,871
14,449
2,324,189

2564
ต่ างประเทศ
163,547
164,630
496,274
824,451

2564
ต่ างประเทศ
163,497
81,320
96,640
341,457

งบการเงินรวม
รวม
2,430,123
207,528
519,289
3,156,940

ในประเทศ
2,142,797
42,293
20,666
2,205,756

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
2,430,366
124,191
111,089
2,665,646

ในประเทศ
2,143,259
42,260
13,174
2,198,693

หน่ วย : ล้ านบาท
2563
ต่ างประเทศ
143,407
96,233
365,467
605,107

รวม
2,286,204
138,526
386,133
2,810,863
หน่ วย : ล้ านบาท

2563
ต่ างประเทศ
143,390
54,208
89,306
286,904

รวม
2,286,649
96,468
102,480
2,485,597

งบการเงินรวม
2564
2563
ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลำร์ สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและต่ างประเทศ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

47,782
79,862
14,543
13,693
155,880

27,222
9,742
17,355
13,606
67,925

47,782
75,897
14,543
14,963
153,185

27,222
5,895
17,355
14,060
64,532

80,058
18,719
2,331
31,721
132,829
288,709

74,210
15,332
2,518
59,164
151,224
219,149

83,340
18,768
2,331
23,124
127,563
280,748

63,059
15,378
2,537
16,993
97,967
162,499

6.16 หนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ ขำดทุน เป็ นหนี ้สิน
ทำงกำรเงินที่กำหนดให้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จำนวน 20,567 ล้ ำนบำท โดยผลสะสมของ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ ยุติธรรมที่เป็ นผลจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จำนวน 2,354 ล้ ำนบำท และส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำที่จะต้ องจ่ำยชำระเมื่อครบกำหนด
จำนวน 5,526 ล้ ำนบำท
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน เป็ นหนี ้สินทำง
กำรเงินที่กำหนดให้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จำนวน 19,057 ล้ ำนบำท โดยผลสะสมของกำร
เปลี่ย นแปลงในมูลค่ำ ยุติธรรมที่เป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จำนวน 1,786 ล้ ำนบำท และส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำที่จะต้ องจ่ำยชำระเมื่อครบกำหนด
จำนวน 5,544 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุน เป็ นหนี ้สินทำงกำรเงินเพื่อค้ ำ จำนวน 266 ล้ ำนบำท และ 200 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

6.17 ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17 ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
6.17.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
อื่น ๆ
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
รวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
รวม

ในประเทศ
ในประเทศ

2564
2564
ต่ างประเทศ
ต่ างประเทศ

516
516
549
549
1,065
1,065

83,594
83,594
98,640
98,640
(60)
(60)
182,174
182,174

ในประเทศ
ในประเทศ

2564
2564
ต่ างประเทศ
ต่ างประเทศ

205
205
205
205

83,594
83,594
98,640
98,640
(60)
(60)
182,174
182,174

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
รวม
ในประเทศ
รวม
ในประเทศ
83,594
83,594
98,640
98,640
516
516
549
549
(60)
(60)
183,239
183,239

814
814
507
507
1,321
1,321

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
ในประเทศ
รวม
ในประเทศ
83,594
83,594
98,640
98,640
205
205
(60)
(60)
182,379
182,379

365
365
365
365

2563
2563
ต่ างประเทศ
ต่ างประเทศ
75,100
75,100
59,835
59,835
(79)
(79)
134,856
134,856

2563
2563
ต่ างประเทศ
ต่ างประเทศ
75,100
75,100
58,578
58,578
(79)
(79)
133,599
133,599

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
รวม
75,100
75,100
59,835
59,835
814
814
507
507
(79)
(79)
136,177
136,177

6.18
6.18
6.18

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
รวม
75,100
75,100
58,578
58,578
365
365
(79)
(79)
133,964
133,964

6.17.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
6.17.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563
และ 2563
ประเภท
ประเภท

3

3




หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ
หุตั้ วน๋ แลกเงิ
กู้ด้อยสินทธิ
ตัอื่นว๋ แลกเงิ
ๆ น
อืหั่นก ๆส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
หัก ส่วนลดมู
รวม ลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

สกุลเงิน
สกุลเงิน
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
อิดอลลำร์
นโดนีเซีสยหรั
รูเปีฐยฯ
อินโดนีบำท
เซียรูเปี ย
บำท
บำท
บำท

งบการเงินรวม
งบการเงินย้ รวม
ครบกาหนด อัตราดอกเบี
ครบกาหนด อัตราดอกเบีย้
2565 - 2571 3.875% - 5.00%
2565 - 2571 3.875% - 5.00%
2577 - 2579 3.466% - 3.733%
2577 -2579 3.466%
- 3.733%
3.466%
5.00%


3.466%
5.00%
2564
11.75%
2564
11.75%
2564 - 2565 1.65% - 1.95%
2564
2564 -- 2565
2567 1.65%
0.00% -- 1.95%
1.30%
2564 - 2567 0.00% - 1.30%

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
จานวนเงิน
2564 จานวนเงิน 2563
2564
2563
83,594
75,100
83,594
75,100
73,562
36,048
73,562
36,048
25,078
22,530
25,07822,530
1,257
1,257
516
814
516
814
549
507
549
507
(60)
(79)
(60)
(79)
183,239
136,177
183,239
136,177

ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลังจำก 5 ปี นับจำกวันที่ออกตรำสำร อัตรำผลตอบแทนเริ่มต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนำคำรสำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน
ธนำคำรมีอสนก
ิทธิำหนดครั
ไถ่ถอนตรำสำรหลั
งจำก
ปี นับจำกวันที่ออกตรำสำร
อัตตรำผลตอบแทนเริ
ตรำสำรก่
ง้ แรก จำกนั
นอั
้ ต5รำผลตอบแทนจะถู
กปรับตำมอั
รำอ้ ำงอิงทุก ๆ 5่มปีต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนำคำรสำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน
ตรำสำรก่อนกำหนดครัง้ แรก จำกนันอั
้ ตรำผลตอบแทนจะถูกปรับตำมอั
- 97ต-รำอ้ ำงอิงทุก ๆ 5 ปี
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ประเภท
ประเภท
ประเภท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุหุ้้ นนกูกู้้ ไดม่้ อดยสิ
้ อยสิ
ทธิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อืหุ้่นนกูๆ้ ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
หัอื่นก ๆส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
หัก ส่วรวม
นลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
รวม

สกุลเงิน
สกุลเงิน
สกุลเงิน
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์
ดอลลำร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์
ส
ดอลลำร์ สหรั
หรัฐฐฯฯ
ดอลลำร์ สหรัฐฯ
ดอลลำร์
บำทสหรัฐฯ
บำท
บำท

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ครบกาหนด งบการเงิ
อัตราดอกเบี
ย้
จานวนเงิน
นเฉพาะธนาคาร
ครบกาหนด อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
2564 จานวนเงิน 2563
ครบกาหนด อัตราดอกเบีย้
2564
2563
2564
2563
2565 - 2571 3.875% - 5.00%
83,594
75,100
2565 - 2571 3.875% - 5.00%
83,594
75,100
2565
2571
3.875%
5.00%
83,594
75,100
2577 - 2579 3.466% - 3.733%
73,562
36,048
2577 - 2579 3.466% - 3.733%
73,562
36,048

2577 --2579 3.466%
- 3.733%
73,562
36,048
3.466%
5.00%
25,078
22,530

3.466%
-
5.00%
25,078
22,530
3.466%
5.00%
25,078
22,530
2564 -- 2567
0.00%
205
365
2564 - 2567
0.00%
205
365
2564 - 2567
0.00%
205
365
(60)
(79)
(60)
(79)
(60)
(79)
182,379
133,964
182,379
133,964
182,379
133,964

หุหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ
หุเมื้ น่อกูวั้ ดน้ อทียสิ
28ทธิมกรำคม
มกรำคม 2542
2542 ธนำคำรได้
ธนำคำรได้ อออกและเสนอขำยหุ
อกและเสนอขำยหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิปประเภทไม่
ระเภทไม่มมีีหหลัลักกประกั
ประกันน ครบก
ครบกำหนดไถ่
ำหนดไถ่ถถอน
อน
เมื่อวันที่่ 28
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
28อผูมกรำคม
2542
ธนำคำรได้
ออกและเสนอขำยหุ
้ นกูส้ ดหรั
้ อยสิ
ทอำยุ
ธิประเภทไม่
มตีหรำดอกเบี
ลักประกัน้ยร้ครบก
ำหนดไถ่
ถอน
ปีปี 2572
ต่
้
ล
งทุ
น
ในต่
ำ
งประเทศ
จ
ำนวน
450
ล้
ำ
นดอลลำร์
ฐ
ฯ
30
ปี
อั
อยละ
9.025
ต่
2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จำนวน 450 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 9.025 ต่ออปีปี
ปี 2572
ต่อผู้ลงทุนในต่ทำงประเทศ
จำนวน 450 ล้ ำนนดอลลำร์
สหรัฐฯ อำยุ 30
ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้้ยร้อยละ
9.025 ต่ต่ออ ปีปี
เพื
เพื่่ออ ทดแทนหุ
ทดแทนหุ้้ นน กูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิท ธิธิปป ระเภทไม่
ระเภทไม่มม ีีหห ลัลักก ประกั
ประกัน ครบก
ครบกำหนดไถ่
ำหนดไถ่ถถ อนปี
อนปี 2559
2559 อัอัตต รำดอกเบี
รำดอกเบี ้ยร้ ออยละ
ยละ 8.25
8.25 ต่อ ปี
เพื
่
อ
ทดแทนหุ
้
น
กู
้
ด
้
อ
ยสิ
ท
ธิ
ป
ระเภทไม่
ม
ี
ห
ลั
ก
ประกั
น
ครบก
ำหนดไถ่
ถ
อนปี
2559
อั
ต
รำดอกเบี
้ยร้
อ
ยละ
8.25 ต่อ ปี้ย
จจำนวน
150
ล้
ำ
นดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
และหุ
้
น
กู
้
ด
้
อ
ยสิ
ท
ธิ
ป
ระเภทไม่
ม
ี
ห
ลั
ก
ประกั
น
ครบก
ำหนดไถ่
ถ
อนปี
2570
อั
ต
รำดอกเบี
ำนวน 150 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี ้ย
จร้ อยละ
ำนวน 150 ล้ ำต่นดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ
้ นกู้ด้อยสิทธิปฐระเภทไม่
มีหลักประกันไถ่ครบก
ำหนดไถ่ถอนปี
2570 อัตรำดอกเบี
้ย
ร้ อยละ 8.375
8.375 ต่ออปีปี จจำนวน
ำนวน 300
300 ล้ล้ ำำนดอลลำร์
นดอลลำร์ สสหรั
หรัฐฯฯ ตำมที
ตำมที่่ธธนำคำรได้
นำคำรได้ ไถ่ถถอนก่
อนก่ออนครบก
นครบกำหนดและได้
ำหนดและได้ รรัับบอนุ
อนุญ
ญำต
ำต
ร้จำก
อยละ
8.375
ต่
อ
ปี
จ
ำนวน
300
ล้
ำ
นดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
ตำมที
่
ธ
นำคำรได้
ไ
ถ่
ถ
อนก่
อ
นครบก
ำหนดและได้
ร
ั
บ
อนุ
ญ
ำต
จำก ธปท.
ธปท. แล้
แล้ วว และเนื
และเนื่่อองจำกเป็
งจำกเป็ นนกำรไถ่
กำรไถ่ถถอนหุ
อนหุ้้ นนกูกู้้ เเดิดิมมในรำคำตลำดซึ
ในรำคำตลำดซึ่ง่งตต่ำ่ำกว่
กว่ำำรำคำที
รำคำที่่ตตรำไว้
รำไว้ ธนำคำรได้
ธนำคำรได้ บบนนัั ทึทึกกบับัญ
ญชีชีสสำหรั
ำหรับบ
จำก
แล้
วประเภทไม่
และเนื่องจำกเป็
นกำรไถ่
ถอนหุำหนดไถ่
้ นกู้เดิมถในรำคำตลำดซึ
่งกัตบ่ำกว่
ำรำคำที
่ตรำไว้ ธนำคำรได้
บนั ทึล้กำบันบำท)
ญชีสำหรั
บ
หุหุ้้ นนกูกู้้ ดดธปท.
้้ ออยสิ
ท
ธิ
ม
ี
ห
ลั
ก
ประกั
น
ครบก
อนปี
2572
เท่
ำ
259
ล้
ำ
นดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
(9,535
ยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ (9,535 ล้ ำนบำท) และ
และ
หุจะตั
้ นกูด้ ดจ้ อำหน่
ยสิทำธิยส่
ประเภทไม่
ม
ี
ห
ลั
ก
ประกั
น
ครบก
ำหนดไถ่
ถ
อนปี
2572
เท่
ำ
กั
บ
259
ล้
ำ
นดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
(9,535
ล้
ำ
นบำท)
และ
จะตัดจำหน่ำยส่ววนต่
นต่ำำงระหว่
งระหว่ำำงมู
งมูลลค่ค่ำำตำมบั
ตำมบัญ
ญชีชีแและมู
ละมูลลค่ค่ำำทีที่ไ่ไถ่ถ่ถถอนทุ
อนทุกกเดื
เดืออนน จนถึ
จนถึงงวัวันนครบก
ครบกำหนดไถ่
ำหนดไถ่ถถอนของหุ
อนของหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ
จะตัดจำหน่มำีหยส่
วประกั
นต่ำงระหว่
ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่
ลั
ก
น
ประเภทไม่มีหลักประกัน
ประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื
ยำยน 2562
2562 ธนำคำรได้
ธนำคำรได้ อออกและเสนอขำยหุ
อกและเสนอขำยหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ ทที่สี่สำมำรถนั
ำมำรถนับบเป็
เป็ นนเงิ
เงินนกองทุ
กองทุนนชัชันที
นที
ของธนำคำร
เมื่อ่อวัวันนทีที่่ 25
25 กักันนยำยน
้้ ่่ 22 ของธนำคำร
เมื
25 กันยำยน
2562 ธนำคำรได้
ออกและเสนอขำยหุ
้ นกู้ด้สูญ
้ อยสิ
ทภธิำยใต้
ที่สำมำรถนั
บเป็่กำหนดต่
นเงินกองทุ
นงทุ
ชันที
้ นในต่
่ 2 ของธนำคำร
ซึซึ่ง่ง่อมีมีวัขขน้้ ออทีกก่ ำหนดให้
ำหนดให้
ธธนำคำรสำมำรถตั
นำคำรสำมำรถตั
ดดหนี
หนี
้ตำมตรำสำรเป็
น
หนี
ได้
เ
งื
่
อ
นไขที
อ
ผู
้
ล
งประเทศ
้ตำมตรำสำรเป็ นหนี ้สูญได้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดต่อ ผู้ลงทุนในต่ำำงประเทศ
ซึ่งมีข้อ่ไกด้ำหนดให้
ธินำคำรสำมำรถตั
ดผูหนี
้ตำมตรำสำรเป็
นหนี
้สูครั
ญงได้
ภ่ 14
ำยใต้
เ่องื่อวันนไขที
่กำหนดต่
อ ผู2550
้ ลงทุนในต่
ำงประเทศ
ตำมที
ร
ั
บ
อนุ
ม
ต
ั
จ
ำกมติ
ท
ี
่
ป
ระชุ
ม
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
สำมั
ญ
ประจ
ำปี
้
ที
เมื
ที
่
12
เมษำยน
จ
ำนวน
1,200
ตำมที่ได้ รับ อนุม ตั ิจ ำกมติที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สำมัญ ประจำปี ครั ง้ ที่ 14 เมื่อ วัน ที่ 12 เมษำยน 2550 จำนวน 1,200
ตำมที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
อนุ
ม
ต
ั
ิ
จ
ำกมติ
ท
ี
่
ป
ระชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
สำมั
ญ
ประจ
ำปี
ครั
ง
้
ที
่
14
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
12
เมษำยน
2550
จ
ำนวน
ล้ล้ ำำนดอลลำร์
งนี
ธนำคำรได้ รรัับบเงิ
เงินนสุสุททธิธิจจำกกำรขำยหุ
ำกกำรขำยหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออ1,200
ยสิททธิธิ
นดอลลำร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ อำยุ
อำยุ 15
15 ปีปี อัอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี ้ยร้
้ยร้ ออยละ
ยละ 3.733
3.733 ต่ต่ออปีปี ทัทังนี
้้ ้้ ธนำคำรได้
ยสิ
ล้เป็ำนนดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
อำยุ
15
ปี
อั
ต
รำดอกเบี
้ยร้
อ
ยละ
3.733
ต่
อ
ปี
ทั
งนี
้
้
ธนำคำรได้
ร
ั
บ
เงิ
น
สุ
ท
ธิ
จ
ำกกำรขำยหุ
้2นกูตั้ ดงแต่
้ อยสิวนั ททีธิ่
จ
ำนวน
1,200
ล้
ำ
นดอลลำร์
ส
หรั
ฐ
ฯ
ซึ
ง
่
ธนำคำรแห่
ง
ประเทศไทยได้
อ
นุ
ม
ต
ั
ใ
ิ
ห้
น
บ
ั
เข้
ำ
เป็
น
เงิ
น
กองทุ
น
ชั
นที
้
่
้
เป็ นจำนวน 1,200 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ิให้ นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่
เป็
้ ่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่
25นกักัจนนำนวน
ยำยน1,200
2562 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ิให้ นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
25
ยำยน
2562
25 กันยำยน 2562
เมื
เมื่่ออวัวันนทีที่่ 23
23 กักันนยำยน
ยำยน 2563
2563 ธนำคำรได้
ธนำคำรได้ อออกและเสนอขำยหุ
อกและเสนอขำยหุ้้ นนกูกู้้ ดด้้ ออยสิ
ยสิททธิธิ ททีี่่สสำมำรถนั
ำมำรถนับบเป็
เป็ นนเงิ
เงินนกองทุ
กองทุนนชัชันน้้ ทีที่่ 11 ทีที่่เเป็ป็ นน
เมื
่อวันที่ 23 กันยำยน
2563 ธนำคำรได้
ออกและเสนอขำยหุ
้ นกู้ด้อยสิ
ทธิ ที่สำมำรถนับดเป็
น้ตำมตรำสำรเป็
เงินกองทุนชัน้ นทีหนี
่ 1 ที่เป็ได้น
ตรำสำรทำงกำรเงิ
น
(Additional
Tier
1)
ของธนำคำร
ซึ
ง
่
มี
ข
้
อ
ก
ำหนดให้
ธ
นำคำรสำมำรถตั
หนี
ตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ของธนำคำร ซึ่งมีข้อกำหนดให้ ธนำคำรสำมำรถตัดหนี ้ตำมตรำสำรเป็ นหนี ้สู้สูญ
ญได้
ตรำสำรทำงกำรเงิ
น
(Additional
Tier
1)
ของธนำคำร
ซึ
ง
่
มี
ข
้
อ
ก
ำหนดให้
ธ
นำคำรสำมำรถตั
ด
หนี
้ตำมตรำสำรเป็
น
หนี
้สูญได้
ภำยใต้
ภำยใต้ เเงืงื่่ออนไขที
นไขที่่กกำหนดต่
ำหนดต่ออ ผูผู้้ ลลงทุ
งทุนนสถำบั
สถำบันนในต่
ในต่ำำงประเทศตำมที
งประเทศตำมที่่ไได้ด้ รรัับบอนุ
อนุมมตตัั ิิจจำกมติ
ำกมติททีี่่ปประชุ
ระชุมมผูผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นนสำมั
สำมัญ
ญประจ
ประจำปี
ำปี
ภำยใต้
เงื่อนไขที
่กำหนดต่
อ ผู้ลงทุนสถำบั
นในต่ำงประเทศตำมที
่ได้ รับอนุมมีกตั ำหนดระยะเวลำช
ิจำกมติที่ประชุมผู้ถือนหุ้นแต่สำมั
ญประจำปี
ครั
ครังง้้ ทีที่่ 14
14 เมื
เมื่อ่อวัวันนทีที่่ 12
12 เมษำยน
เมษำยน 2550
2550 จจำนวน
ำนวน 750
750 ล้ล้ ำำนดอลลำร์
นดอลลำร์ สสหรั
หรัฐฐฯฯ ไม่
ไม่มีกำหนดระยะเวลำชำระคื
ำระคืน แต่ธธนำคำรมี
นำคำรมีสสททิิ ธิธิ
ครั
ง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ ง12
เมษำยน 2550นจทีำนวน
750 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ไม่่ มมต้ีกนำหนดระยะเวลำช
ำระคืน แต่ธนำคำรมีสทิ ธิ
ไถ่
ไถ่ถถอนตรำสำรหลั
อนตรำสำรหลังจำก
จำก 55 ปีปี นนบบัั จำกวั
จำกวันที่่อออกตรำสำร
อกตรำสำร อัอัตตรำผลตอบแทนเริ
รำผลตอบแทนเริ่ มต้ นร้ร้ ออยละ
ยละ 55 ต่ต่ออปีปี จจนถึ
นถึงงวัวันนทีที่่ธธนำคำรสำมำรถ
นำคำรสำมำรถ
ไถ่
ถ
อนตรำสำรหลั
ง
จำก
5
ปี
น
บ
ั
จำกวั
น
ที
่
อ
อกตรำสำร
อั
ต
รำผลตอบแทนเริ
่
ม
ต้
น
ร้
อ
ยละ
5
ต่
อ
ปี
จ
นถึ
งวันที่ธนำคำรสำมำรถ
ใช้
้้ ตตรำผลตอบแทนจะถู
งนี
ธนำคำร
ใช้ สสททิิ ธิธิไไถ่ถ่ถถอนตรำสำรก่
อนตรำสำรก่ออนก
นกำหนดครั
ำหนดครังง้้ แรก
แรก จำกนั
จำกนันอั
นอั
รำผลตอบแทนจะถูกกปรั
ปรับบตำมอั
ตำมอัตตรำอ้
รำอ้ ำำงอิ
งอิงงทุทุกก ๆๆ 55 ปีปี ทัทังนี
้้ ้้ ธนำคำร
ใช้
สรับทิ เงิ
ธิไนถ่สุถทอนตรำสำรก่
อนกำหนดครั
ง้ แรก
จำกนั
นอั
้ ตรำผลตอบแทนจะถู
กสปรั
บฐตำมอั
ตรำอ้ ำงอิงทุงกประเทศไทยได้
ๆ 5 ปี ทังนี
้ ้ ธนำคำร
ได้
ธิ
จ
ำกกำรขำยหุ
้
น
กู
้
ด้
อ
ยสิ
ท
ธิ
เ
ป็
น
จ
ำนวน
750
ล้
ำ
นดอลลำร์
หรั
ฯ
ซึ
่
ง
ธนำคำรแห่
ได้ รับเงินสุทธิ จำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิ เป็ นจำนวน 750 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ ออนุนุมมตตัั ิิ
ได้
้ นกู้ ด้ อยสิทตรำสำรทำงกำรเงิ
ธิ เป็ นจำนวน 750น ล้(Additional
ำนดอลลำร์Tier
สหรั1)ฐฯตังแต่
ซึ้ ่งธนำคำรแห่
อนุมตั ิ
ให้ รนนับบบัั เงิเข้
เข้นำำสุเป็
เป็ทนนธิเงิ
เงิจำกกำรขำยหุ
กองทุนนชัชันที
นที
23 กักันนงประเทศไทยได้
ยำยน 2563
2563 ธนำคำร
ให้
นนกองทุ
้้ ่่ 11 ทีที่่เเป็ป็ นนตรำสำรทำงกำรเงิ
น (Additional Tier
1) ตังแต่
้ ววนนัั ทีที่่ 23
ยำยน
ธนำคำร
ให้ นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำร

ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลังจำก 5 ปี นับจำกวันที่ออกตรำสำร อัตรำผลตอบแทนเริ่มต้ นร้ อยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนำคำรสำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน
ธนำคำรมี
ิทธิำหนดครั
ไถ่ถอนตรำสำรหลั
งจำก
ปี นับจำกวันที่ออกตรำสำร
อัตตรำผลตอบแทนเริ
5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนำคำรสำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน
ตรำสำรก่
อสนก
ง้ แรก จำกนั
นอั
้ ต55รำผลตอบแทนจะถู
กปรับตำมอั
รำอ้ ำงอิงทุก ๆ 5่่มมปีต้ต้ นนร้ร้ ออยละ
ธนำคำรมี
ิทธิำหนดครั
ไถ่ถอนตรำสำรหลั
งจำก
ปี นับจำกวันที่ออกตรำสำร
อัตตรำผลตอบแทนเริ
ตรำสำรก่อสนก
ง้ แรก จำกนั
นอั
้ ตรำผลตอบแทนจะถู
กปรับตำมอั
รำอ้ ำงอิงทุก ๆ 5 ปี ยละ 5 ต่อปี จนถึงวันที่ธนำคำรสำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน
-- 98
ตรำสำรก่อนกำหนดครัง้ แรก จำกนันอั
้ ตรำผลตอบแทนจะถูกปรับตำมอั
98ต--รำอ้ ำงอิงทุก ๆ 5 ปี
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

แสดงรำยกำรดังกล่ำวเป็ นหนี ้สินทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงภำระผูกพันตำมสัญญำ และสิทธิ ตำมกฎหมำยที่ระบุ
ไว้ ในกำรเสนอขำย
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564 ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนำคำร
ซึ่งมีข้อกำหนดให้ ธนำคำรสำมำรถตัดหนี ้ตำมตรำสำรเป็ นหนี ้สูญได้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดต่อ ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ไ ด้ รับ อนุม ตั ิจ ำกมติที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สำมัญ ประจำปี ครั ง้ ที่ 20 เมื่อ วัน ที่ 12 เมษำยน 2556 จำนวน 1,000
ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ อำยุ 15 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.466 ต่อ ปี จ นถึงวันที่ผ้ ูอ อกตรำสำรสำมำรถใช้ สิทธิ ไถ่ถอน
ตรำสำรก่อนกำหนด จำกนันอั
้ ตรำดอกเบี ้ยจะถูกปรับตำมอัตรำอ้ ำงอิงตำมรำยละเอียดที่กำหนด ทังนี
้ ้ ธนำคำรได้ รับเงินสุทธิ
จำกกำรขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็ นจำนวน 1,000 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ิให้ นบั เข้ ำเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยำยน 2564
6.19 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ผู้ถือหุ้นได้ พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 ซึง่ อนุมตั ิเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมตั ิให้ ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั ้งประเภทด้ อยสิทธิ และไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดแปลงสภำพ
เป็ นหุ้นสำมัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรี ยกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
หรื อมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรื อ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้ อมกันในครำวเดียวกัน หรื อธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็ นครำว ๆ ไปก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้ ห้ นุ กู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ อกำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500 ล้ ำนหุ้น
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้
(หมำยเหตุข้อ 6.24)
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่วำ่ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสัน้ หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี ้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี ้ยในปี ที่ไม่มีกำไร (รวมเรี ยกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ ำนบำท หรื อ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้ วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ ออก
ตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยงั ไม่ได้ รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้ อม
กันในครำวเดียวกัน หรื อธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้ อมกันในครำวเดียวกัน หรื อธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็ นครำว ๆ ไป และ/หรื อ เป็ นโครงกำร และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกับหรื อพร้ อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดงั กล่ำวอำจมีกำรให้ สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
กำหนดก็ ได้ และ/หรื อ อำจมี กำรให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นกู้ในกำรเรี ยกให้ ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้ รับ อนุมัติจำกมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปี ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี จำนวน 800 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
ทั ้งนี ้ ธนำคำรได้ รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจำนวน 1,196 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
และต่อมำเมื่อ วันที่ 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 ธนำคำรได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน อำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี จำนวน 800 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้ รับ อนุมัติจำกมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปี ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.875 ต่อปี จำนวน 800 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ธนำคำรได้ รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจำนวน 1,194 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ
2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ แล้ ว
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่วำ่ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ และ/หรื อ
มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั ้น หุ้นกู้อ นุพนั ธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี ้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี ้ยในปี ที่ไม่มีกำไร (รวมเรี ยกว่ำ “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ ำนบำท หรื อมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อในต่ำงประเทศ
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงิ น ดังกล่ำว หัก ด้ วยจ ำนวนหุ้น กู้ที่ ได้ ออกตำมวงเงิ น ดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้ รับ กำรไถ่ ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี ้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้ อมกันในครำวเดียวกัน หรื อธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็ นครำว ๆ ไป และ/หรื อ เป็ นโครงกำร และ/หรื อในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรื อพร้ อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทังนี
้ ้ ให้ ห้ นุ กู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดงั กล่ำวอำจมีกำรให้ สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดก็ได้
และ/หรื อ อำจมีกำรให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นกู้ในกำรเรี ยกให้ ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้ อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้ รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปี ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 ต่อปี จำนวน 500 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ธนำคำรได้ รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจำนวน 999 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ
3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้ รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปี ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ประกอบด้ วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.05 ต่อปี จำนวน 600 ล้ ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.45 ต่อปี จำนวน 600 ล้ ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทังนี
้ ้ธนำคำรได้ รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็ นจำนวน 1,198 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
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6.20 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทัง้ ที่เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ และหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้ Medium Term Note Program วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้ เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรื อ ในประเทศ ทังนี
้ ้ อำจจะมี
กำรให้ สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรื อ อำจจะมีกำรให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ ในกำรเรี ยกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน โดยให้ เป็ นไปตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้ดำเนินกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรยังไม่ได้ มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดงั กล่ำว
6.21 ประมำณกำรหนี ้สิน
ประมำณกำรหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ภำระผูกพันจำกผลประโยชน์ของพนักงำน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นของ
ภำระผูกพันในกำรให้ สินเชื่อและสัญญำค ้ำประกัน
ทำงกำรเงิน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
14,472
14,640

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
13,645
13,988

7,744
3,599
25,815

6,412
3,539
23,596

9,006
3,660
27,306

7,473
3,604
25,065

รำยกำรเคลือ่ นไหวของประมำณกำรหนี ้สิน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ยอดต้ นปี
กำรวัดมูลค่ำใหม่ตำม TFRS 9
ยอดต้ นงวดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
27,306
18,702
5,782
292
4,999
7,054
(6,490)
(4,524)
25,815
27,306

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
25,065
18,428
5,315
4,414
5,421
(5,883)
(4,099)
23,596
25,065
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6.22 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.22.1 โครงกำรสมทบเงิน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน สำหรับ งบกำรเงิน รวม จ ำนวน 1,577 ล้ ำ นบำท และ 1,411 ล้ ำ นบำท และ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 1,150 ล้ ำนบำท และ 1,160 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
6.22.2 โครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้ จดั ตัง้
เป็ นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศและบริ ษัทย่อยบำงแห่งมีกำรจัดตังเป็
้ นกองทุนแยกต่ำงหำก
ทังนี
้ ้ได้ แสดงตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จดั ตังเป็
้ นกองทุนและไม่ได้ จดั ตังเป็
้ น
กองทุน ตลอดจนสินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี ้
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ตงเป็
ั ้ นกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ไม่ได้ ตงเป็
ั ้ นกองทุน
หนีส้ ินสุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

2,812
(2,137)
675

2,503
(2,058)
445

935
(705)
230

806
(660)
146

13,797
14,472

14,151
14,596

13,415
13,645

13,799
13,945

ตำรำงต่อไปนีแ้ สดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปั จจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทงที
ั ้ ่จดั ตังเป็
้ นกองทุนและไม่ได้ จดั ตังเป็
้ นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

ยอดต้ นปี
ยอดต้ นงวดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
ต้ นทุนบริกำร
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยระหว่ำงปี
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยของภำระผูกพัน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
ทำงกำรเงิน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
ประชำกรศำสตร์
ด้ ำนประชำกรศำสตร์
จำกประสบกำรณ์
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ยอดปลายปี
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
14,605
13,602
1,013
907
208
249
(715)
(484)

(371)

657

(351)

506

(18)
(509)
241
16,609

26
(237)
52
16,654

(17)
(482)
89
14,350

26
(230)
29
14,605

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จดั ตังเป็
้ น
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

ยอดต้ นปี
ยอดต้ นงวดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ
ดอกเบี ้ยรับ
เงินจ่ำยสมทบ
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยระหว่ำงปี
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ยอดปลายปี
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งบการเงินรวม
2564
2563
16,654
13,875
1,575
1,239
1,024
313
318
(940)
(636)

งบการเงินรวม
2564
2563
2,058
611
1,454
85
71
19
27
(316)
(165)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
660
611
6
21
19
27
(128)
(35)

89

78

85

18

202
2,137

(18)
2,058

63
705

18
660
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สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญ ซึง่ ใช้ ในกำรคำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแต่ละโครงกำร และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญแต่ละตัว ซึง่ ทำให้ ภำระผูกพันเพิ่มขึ ้น
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปลีย่ นแปลงไปร้ อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้ อยละ
งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึน้
2564
2563
2564
2563
0.20 - 5.75
0.20 - 7.40
13.28
13.57
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
12.37
12.71

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้ อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึน้
2564
2563
2564
2563
0.20 - 3.76
0.20 - 7.40
14.35
14.56
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
12.62
13.00

6.23 หนี ้สินอื่น
หนี ้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

เงินมัดจำและเงินประกัน
เจ้ ำหนี ้อื่น
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ ำด้ วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หนี ้สินอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
34,332
30,918
33,347
30,115
19,602
17,798
287
443
15,850
13,855
103,418
93,129
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6.24 ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้ วย
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิตำมที่กำหนดในข้ อบังคับของธนำคำร ข้ อ 3
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีทนุ จดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ประเภท
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีห้ นุ สำมัญที่ออกแล้ ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีห้ ุนสำมัญ
ที่ ย ัง ไม่ไ ด้ อ อก จำนวน 2,039,502,106 หุ้ น และหุ้น บุริ ม สิท ธิ ป ระเภท ก. ที่ ย ัง ไม่ไ ด้ อ อก จำนวน 655,000 หุ้ น
และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยงั ไม่ได้ ออก จำนวน 1,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยงั ไม่ออกของธนำคำร
จะเป็ นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึง่ มีรำยละเอียดกำรจัดสรร ดังนี ้
1.

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
4,000
4,539
25,102
22,352
14,085
13,868
287
443
13,837
12,590
57,311
53,792

จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2563
2564

2.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี ้
1.1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ ไป รวมถึงจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึง่ ถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรื อโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ ำยคลึงกัน
1.2) หุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จั ด สรรเพื่ อ เสนอขำยแก่ ผ้ ู ลงทุ น ประเภทสถำบั น หรื อ ที่ มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็ นหุ้นสำมัญได้ ซึง่ ธนำคำรได้ ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักทรัพย์ทนุ ทวี (CAPS)
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จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็ นหุ้นสำมัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ ซึง่ ธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
ซึง่ ธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัด สรรหุ้น บุริม สิท ธิ ป ระเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อ เสนอขำยให้ กับ ผู้ลงทุนในต่ำ งประเทศ และ/หรื อ
ในประเทศ ซึง่ อำจจะเสนอขำยพร้ อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ ประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้ กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรื อ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้ อมกับ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ไม่ด้ อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้น กู้ด้อ ย สิท ธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ และ/หรื อ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้

ทังนี
้ ้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
6.25 กำรจัดตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2541 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ธนำคำรจัดตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ ำยทุน
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ ำยทุนทังหมดในครำวเดี
้
ยวกัน หรื อทยอยออกและเสนอขำย
เป็ นครำว ๆ ไปและมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตัง้ SPV
ตรำสำรคล้ ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็ นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปั นผล อำจให้ สทิ ธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน
หรื ออำจค ้ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั ้งนี ้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ ้น ธนำคำรจะต้ องหรื ออำจจะต้ องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลีย่ นกับตรำสำรคล้ ำยทุนดังกล่ำว
ในกำรออกตรำสำรคล้ ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว ธนำคำรอำจต้ องออกตรำสำรที่มีลกั ษณะด้ อยสิทธิ หรื อมีหลักประกัน
หรื อสำมำรถแปลงสภำพเป็ นหุ้น หรื อตรำสำรอื่นของธนำคำรได้ หรื อมีลกั ษณะอื่น ให้ แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
หรื อมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้ องออกให้ แก่ SPV ทังนี
้ ้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ ำยทุนที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปั นผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดัง กล่ำ ว อำจจะมีค วำมสัม พัน ธ์ กับ กำรจ่ำ ยเงิ น ปั น ผลของธนำคำร หรื อ กำรจ่ำ ยผลประโยชน์ ข องหลัก ทรั พ ย์ อื่น
ของธนำคำร
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เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ ธนำคำรสำมำรถจัดตั ้ง หรื อถือหุ้นในบริ ษัทย่อย หรื อ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ให้ กับบริ ษัทย่อย หรื อ SPV หรื อให้ ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ ให้ กบั กองทุนรวม หรื อนิติบคุ คลอื่นที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรื อ
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็ นหลัก รวมทั ้งกำรเข้ ำทำสัญญำ Trust Agreement หรื อสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับ บริ ษั ทย่อย หรื อ SPV หรื อกองทุน รวม หรื อ นิติ บุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรยังไม่ได้ จัด ตัง้ SPV
เนื่องจำกยังไม่ได้ มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดงั กล่ำว
6.26 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.26.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด ธนำคำรจะต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดให้ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสำรองไว้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หกั ด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ ำ มี) จนกว่ำ ทุน สำรองจะมีจำนวนไม่น้ อ ยกว่ำร้ อยละ 25 ของทุน จดทะเบีย น และทุน สำรองนี ้จะนำมำ
จ่ำยปั นผลไม่ได้
6.26.2 ธนำคำรได้ จดั สรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้ เป็ นสำรองอื่น โดยถือเป็ นสำรองทัว่ ไป ไม่ได้ ระบุเพื่อกำรใด
กำรหนึง่ โดยเฉพำะ
6.27 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรธนำคำร ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 ดังนี ้
- จัด สรรเป็ น สำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่ว ไป จำนวน 1,000 ล้ ำ นบำท และ 5,000 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถนุ ำยน 2562 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ ำนบำท และสำรองทัว่ ไป จำนวน
5,000 ล้ ำนบำท (ซึ่งได้ มีกำรดำเนินกำรแล้ วในงบกำรเงินสำหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562) และสำหรับงวด
กรกฎำคม - ธันวำคม 2562 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ ำนบำท
- จ่ำ ยเงิน ปั น ผลสำหรับ หุ้น สำมัญ ในอัต รำหุ้น ละ 7.00 บำท รวมเป็ น เงิน ทั ้งสิ ้น 13,266 ล้ ำ นบำท ซึ่งธนำคำรได้
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้ ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็ นจำนวน 3,722 ล้ ำนบำท เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562
และจะจ่ำยเงินปั นผลงวดสุดท้ ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 5.00 บำท เป็ นจำนวน 9,544 ล้ ำนบำท ในวันที่ 30 เมษำยน 2563
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ทัง้ นี ้ ตำมหนังสือของธปท.ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563 ลงวันที่ 31 มี นำคม 2563 เรื่ อง กำรผ่อนผันกำรปฏิ บัติ ตำม
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ ผ่อนผันให้ ธนำคำรนำกำไรที่ผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดสรรเข้ ำเป็ นเงินกองทุนได้ และเมื่อธนำคำรสำมำรถจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ ให้ กำรนับเงินกองทุน
เป็ นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.28 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้ อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื ้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จำนวน 61,996 ล้ ำนบำท และ 2,120 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

ธนำคำรได้ จ่ำยเงินปั นผลตำมรำยละเอียดของมติดงั กล่ำวในวันที่ 30 เมษำยน 2563 แล้ ว

6.29 หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นในภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นในภำยหน้ ำ ดังนี ้

เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ ที่ 9/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรระหว่ำงกำล ดังนี ้
- จัดสรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทัว่ ไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2563 จำนวน 500 ล้ ำนบำท
และ 5,000 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครัง้ ที่ 28 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2563 ดังนี ้
- จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทัว่ ไป จำนวน 1,000 ล้ ำนบำท และ 5,000 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดย
สำหรับงวดมกรำคม - มิถนุ ำยน 2563 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ ำนบำท และสำรองทัว่ ไป จำนวน
5,000 ล้ ำนบำท (ซึง่ ได้ มีกำรดำเนินกำรแล้ วในงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563) และสำหรับงวด
กรกฎำคม - ธันวำคม 2563 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ ำนบำท
- จ่ำยเงินปั นผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.50 บำท เป็ นจำนวน 4,772 ล้ ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2564
ธนำคำรได้ จ่ำยเงินปั นผลตำมรำยละเอียดของมติดงั กล่ำวในวันที่ 10 พฤษภำคม 2564 แล้ ว
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ ที่ 8/2564 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรระหว่ำงกำล
ดังนี ้
- จัดสรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทัว่ ไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2564 จำนวน 500 ล้ ำนบำท
และ 5,000 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ำ งกำลสำหรั บ หุ้น สำมัญ ในอัต รำหุ้น ละ 1.00 บำท เป็ น จำนวน 1,908 ล้ ำ นบำท ในวัน ที่
23 กันยำยน 2564

กำรรับอำวัลตัว๋ เงิน
กำรค ้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตัว๋ แลกเงินค่ำสินค้ ำเข้ ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ำยังไม่ได้ ถอน
กำรค ้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
5,685
6,187
48,626
34,445
23,361
18,133
28,748
26,775
166,583
248,989
127,758
649,750

171,843
252,594
208,560
718,537

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563
5,685
6,187
36,510
23,165
14,181
11,333
27,752
26,049
165,850
235,271
122,516
607,765

171,053
239,065
204,382
681,234

6.30 คดีฟอ้ งร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยถูกฟ้องร้ องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริ ษัทย่อย ซึง่ ธนำคำรและบริ ษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สดุ จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริ ษัทย่อย
6.31 รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับธนำคำร ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้บริ หำรสำคัญ ซึง่ หมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชัน้ บริ หำรตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั กำรใหญ่ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้บริ หำรสำคัญ หรื อกิจกำรที่ผ้ บู ริ หำรสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้ องมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ

ธนำคำรได้ จ่ำยเงินปั นผลตำมรำยละเอียดของมติดงั กล่ำวในวันที่ 23 กันยำยน 2564 แล้ ว
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

เอกสารแนบ

ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนี ้สิน และภำระผู กพันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินฝาก
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
ธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
รวม
เงินลงทุน
บริษัทย่อย
ธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
รวม
เงินให้ สินเชื่อ
บริษัทย่อย
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
บริษัทย่อย
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
สินทรัพย์ อ่ นื
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

เงินรับฝาก
เงินรับบริฝาก
ษัทย่อย
บริษบริ
ัทย่ษอัทย บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บีบีแอล เบอร์
(เคแมน)
บำงกอกแบงค์
ฮำด จำกัด
บำงกอกแบงค์
บริ
ษัท บริหำรสิเบอร์
นทรัพฮย์ำดทวี จำกัด
บริษัทหลั
บริกหทรั
ำรสิพนย์จทรัดั พกำรกองทุ
ย์ทวี จำกันดรวม บัวหลวง จำกัด
บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จบัดั วกำรกองทุ
หลวง จำกันดรวม
(มหำชน)
บริษัทหลักทรั
พย์(ประเทศจี
บัวหลวง จนำกั
ธนำคำรกรุ
งเทพ
) จดำกั(มหำชน)
ด
ธนำคำรกรุ
งเทพ (ประเทศจี
บริ
ษัท บัวหลวงเวนเจอร์
ส จนำกั) จดำกัด
บัวกหลวงเวนเจอร์
ส จำกันด
บริษัทหลั
ทรัพย์จดั กำรกองทุ
บริษบำงกอกแคปปิ
ัทหลักทรัพย์จดั ตกำรกองทุ
อล จำกัดน
บำงกอกแคปปิ
อล จทีำกั
ธนำคำรพี
ที เพอร์ มตำตำ
บีเดค
ธนำคำรพี
ท
ี
เพอร์
ม
ำตำ
ที
บีเดค
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกั
บริษบริ
ัทร่ษวมัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษบริ
ัทร่ษวมัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
ศูนย์น่ ปแนล
ระมวลผล
บริษัท เนชั
ไอทีเอ็มจำกั
เอ็กดซ์ จำกัด
เนชัน่ เพย์
แนลเมนต์
ไอทีเเน็อ็มตเอ็เวิกร์กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย
เมนต์ เน็ตเวิจร์กำกัจดำกัด
บริษัท ไทย
บีซีไอเพย์
(ประเทศไทย)
บริษSahabat
ัท บีซีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด 
PT
Finansial Keluarga
PT Sahabat
บุคคลและกิ
จกำรอืFinansial
่นที่เกี่ยวข้Keluarga
องกัน 
บุคคลและกิ
รวม จกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืม รวม
เงินกู้ยบริืมษัทย่อย
บริษบำงกอกแบงค์
ัทย่อย
เบอร์ ฮำด
บำงกอกแบงค์
ฮำด น) จำกัด
ธนำคำรกรุ
งเทพเบอร์
(ประเทศจี
ธนำคำรกรุทงี เทพ
ธนำคำรพี
เพอร์(ประเทศจี
มำตำ ทีบีเนค) จำกัด
ธนำคำรพี
รวม ที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
หนีส้ ินอื่น รวม
หนีส้ ินบริอืษ่ นัทย่อย
บริษัทบริย่ษอยัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลั
บริกหทรั
ำรสิพนย์ทรั
ย์ทวี จำกัด (มหำชน)
บัวพหลวง
บริษัทหลักทรั
พย์(ประเทศจี
บัวหลวง จนำกั
ธนำคำรกรุ
งเทพ
) จดำกั(มหำชน)
ด
บริษัทธนำคำรกรุ
ร่วม งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทบริร่วษมัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
ศูนย์น่ ปแนล
ระมวลผล
บริษัท เนชั
ไอทีเอ็มจำกั
เอ็กดซ์ จำกัด
ไอทีเอ็มเอ็กจำกั
ซ์ จดำกัด
บริษัท เนชั
บีซีไน่ อแนล
(ประเทศไทย)
บริษัท บีจซกำรอื
ีไอ (ประเทศไทย)
บุคคลและกิ
่นที่เกี่ยวข้ องกัจนำกัด
บุคคลและกิ
รวมจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

-

-

2,220
4
5
2,229

909
4
23
936

-

-

23,394
23,394

21,246
21,246

653
653

20
20

680
653
1,333

700
19
719

14
14

-

8
14
22

8
8

-

-

11
392
2
9

7
343
2
32

3
28
8
39

3
17
6
26

3
28
1
446

3
17
404
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ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นโดยบริ
โดยธนำคำรพี
ี เพอร์
ทีบจีเคำกัด (มหำชน)
ษัทหลักททรั
พย์ มบัำตำ
วหลวง
ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
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งบการเงินรวม
2564งบการเงินรวม2563
2564
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
2564 นเฉพาะธนาคาร
2563
งบการเงิ
2564
2563

171
171
135
1351
481
48
219
219
7,761
7,761
8,335
8,335

99
99
105
105
32
32
48
489,1009,100
9,384
9,384

817
817
134
134
17
17
84
84
741
741
59
59
236
236
264
264
72
72
41
41
171
171
135
1351
481
487,7617,761
10,581
10,581

733
733
139
1394
844
84
161
161
141
141
412
412
273
273
13
13
47
47
99
99
105
105
32
32
48
489,1009,100
11,391
11,391

-

-

134
134
2,842
2,842
2,005
2,005
4,981
4,981

1,9541,9541,9541,954

6
226
223
143
14
45
45

4
164
161616
36
36

328
3281
741
74
6
226
223
35
4395
439

328
3281
641
64
4
164
1684218
421

218

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงิน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

ธนำคำรและบริ
ธนำคำรและบริ ษษััททย่ย่ออยมี
ยมีรรำยได้
ำยได้ แและค่
ละค่ำำใช้
ใช้ จจ่่ำำยกั
ยกับบบุบุคคคลและกิ
คลและกิจจกำรที
กำรที่่เเกีกี่่ยยวข้
วข้ อองกั
งกันนทีที่่มมีีนนยยัั สสำคั
ำคัญ
ญ สสำหรั
ำหรับบปีปี สสิิ ้นสุ
้นสุดดวัวันนทีที่่
ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนยั สำคัญ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31
ธั
น
วำคม
2564
และ
2563
ดั
ง
นี
้
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ดังนี ้
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สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยคิดดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยคิดดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในอัตรำร้ อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในอัตรำร้ อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยคิดดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยคิดดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในอัตรำร้ อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในอัตรำร้ อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 แสดงอยูใ่ นหมำยเหตุข้อ 6.8
และ 2563 แสดงอยูใ่ นหมำยเหตุข้อ 6.8
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน มีกำรกำหนดรำคำ
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน มีกำรกำหนดรำคำ
ซื ้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจและเป็ น
ซื ้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจและเป็ น
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
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ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์ มำตำ ทีบีเค
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บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

1
24
25

เอกสารแนบ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

-

1
1
2
5
26

1
43
44

1
24
60

7
1
5
4
1
1
43
62

63
63

56
56

27
27

-

8
207
2
2
124
343

6
144
2
2
142
296

8
207
2
2
112
331

6
144
2
2
129
283

ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรสำคัญ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสันของพนั
้
กงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2,673
2,504
127
95
2,800
2,599
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
1,482
1,546
87
84
1,569
1,630

6.32 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นใด ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และ/หรื อ ไม่เป็ นตัวเงินที่จ่ำยให้ กรรมกำรและพนักงำน
ชันบริ
้ หำรของธนำคำร ตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั กำรใหญ่ขึ ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พงึ จ่ำยตำมปกติ
6.33 กำรเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์
ตำมข้ อกำหนดของ ธปท. ระบุให้ ธนำคำรต้ องเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้ วย ซึง่ งบกระแสเงินสดของบริ ษัท บริ หำรสินทรัพย์ทวี จำกัด มีดงั นี ้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทวี จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
(กำไร) ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำไรสุทธิจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
กำไรจำกกำรกลับรำยกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
รำยได้ เงินปั นผล
เงินสดรับจำกเงินปั นผล
เงินสดรับภำษีเงินได้
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
หนี ้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินมัดจำรับ
หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในกำรซื ้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้ านบาท
2563

(111)

83

1
2
156
(39)
39
12
(5)
55

1
(20)
(1)
(12)
(36)
36
(103)
(52)

(82)
44

(38)
82

(3)
14

1
(2)
(9)

-

(1)
(1)

(1)
(1)
13
4
17

(10)
14
4
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6.34 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.34.1 ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรรำยงำนส่ว นงำนดำเนินงำนจัดทำขึน้ ตำมเกณฑ์ ที่ใช้ ใ นกำรจัดทำรำยงำนภำยใน โดย จำนวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงำนดำเนินงำนเป็ นจำนวนหลังจำกกำรปั นส่วนต้ นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้ รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน
(Transfer pricing) แล้ ว
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนดำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็ นรำยกำรค้ ำตำมปกติที่ทำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ธนำคำรกำหนดส่วนงำนดำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริ กำร ดังนี ้
กิจกำรธนำคำรในประเทศ
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้ บริ กำรทำงกำรเงินที่ดำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรที่สำคัญ ได้ แก่ กำรให้ สินเชื่อ บริ กำรรับฝำกเงิน บริ กำรธุรกิจกำรค้ ำต่ำงประเทศ บริ กำรโอนชำระและ
แลกเปลีย่ นเงิน บริ กำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริ กำรบัตรเครดิต บริ กำรบัตรเดบิต และบริ กำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้ บริ กำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ สำคัญ ได้ แก่ กำรให้ สินเชื่อ บริ กำรรับฝำกเงิน บริ กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ กำรโอนเงินและชำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริ กำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและนำเข้ ำ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบริ กำรธุรกิจโครงกำร บริ กำรทุนธนกิจ บริ กำรที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
บริ ก ำรรั บ ฝำกทรั พ ย์ สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ ท ำงกำรค้ ำ โดยกำรซื อ้ ขำยผลิต ภัณ ฑ์ ท ำงกำรเงิ น ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริ หำรสภำพคล่องของธนำคำร
อื่น ๆ
กิจ กำรที ่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ บริ หำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี ้ได้ รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยงั มิได้ มีกำรปั นส่วนให้ กบั ส่วนงำน
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ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนขาดทุน
จากการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
และภาษีเงินได้

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนขาดทุน
จากการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
68,889
34,847
15,043
15,767
(5)

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
134,541

(27,718)

(16,399)

(2,282)

(20,872)

5

(67,266)

41,171

18,448

12,761

(5,105)

-

67,275

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
70,856
23,022
13,497
11,356
(3)

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม
118,728

(30,589)

(10,521)

(1,730)

(23,137)

3

(65,974)

40,267

12,501

11,767

(11,781)

-

52,754

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่ างประเทศ
ธนกิจ
1,809,302
1,697,604

1,270,815
1,091,071

1,357,531
1,278,707

481,952
245,140

หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(586,319)
(489,562)

รวม
4,333,281
3,822,960
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6.34.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
6.34.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม
รำยได้
ำเนิำเนิ
นงำนรวม
ค่ำใช้ จจำ่ ำกกำรด
ยจำกกำรด
นงำนรวม

ค่กำไรจำกกำรด
ำใช้ จำ่ ยจำกกำรด
ำเนิ
นงำนรวม
ำเนินงำนก่
อนภำษีเงินได้
กภำษี
ำไรจำกกำรด
ำเนิ
น
งำนก่
อ
นภำษี
เงินได้
เงินได้
ภำษีเงินได้

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
99,239
99,239
(74,892)
(74,892)
24,347
24,347
4,818
4,818

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิงบการเงิ
น้ สุดวันนทีรวม
่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ธุร2564
กรรม
รวม
ธุรกรรม
ธุร2563
กรรม
รวม
รกรรม
รวม
ธุรกรรม
รกรรม
รวม
ต่ าธุงประเทศ
ในประเทศ
ต่ าธุงประเทศ
ต่ า35,302
งประเทศ 134,541
ในประเทศ
ต่ า24,686
งประเทศ 118,728
94,042
35,302
134,541
94,042
24,686
118,728
(26,508)
(101,400)
(74,233)
(22,937)
(97,170)
(26,508)
(101,400)
(74,233)
(22,937)
(97,170)
8,794
33,141
19,809
1,749
21,558
8,794
33,141
19,809
1,749
21,558
1,371
6,189
2,816
1,198
4,014
1,371
6,189
2,816
1,198
4,014

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไรม่วมหมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
69,802
69,802
3,502,432
3,502,432

2563
ธุร2563
กรรม
รวม
รกรรม
รวม
ต่ าธุงประเทศ
ต่ า17,266
งประเทศ
97,358
17,266
97,358
767,049
3,822,960
767,049
3,822,960

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิงบการเงิ
น้ สุดวันนทีรวม
่ 31 ธันวาคม
สาหรั2564
บปี สิน้ สุดวันที่ 31 2563
ธันวาคม
2564
2563
6,223
5,273
6,223
5,273
459
1,543
459
1,543
10,674
9,555
10,674
9,555
96,929
95,994
96,929
95,994
27
158
27
158
114,312
112,523
114,312
112,523

หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
สาหรั
บปี สิน้ สุนดเฉพาะธนาคาร
วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรั2564
บปี สิน้ สุดวันที่ 312563
ธันวาคม
2564
2563
2,933
3,697
2,933
3,697
122
161
122
161
6,534
8,619
6,534
8,619
73,669
82,143
73,669
82,143
27
75
27
75
83,285
94,695
83,285
94,695

6.35 รำยได้ ดอกเบี ้ย
6.35 รำยได้ ดอกเบี ้ย
รำยได้ ดอกเบี ้ย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
รำยได้ ดอกเบี ้ย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
รำยกำรระหว่
น
เงิ
นลงทุนและธุำงธนำคำรและตลำดเงิ
รกรรมเพื่อค้ ำ
เงิ
รกรรมเพื้ ่อค้ ำ
เงินนลงทุ
ลงทุนนและธุ
ในตรำสำรหนี
เงิ
ในตรำสำรหนี
้
เงินนลงทุ
ให้ สินนเชื
่อ
เงิอืน่นให้ๆ สินเชื่อ
อื่น ๆ รวมรายได้ ดอกเบีย้
รวมรายได้ ดอกเบีย้






หน่ วย : ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2564
ธุร2564
กรรม
รวม
ธุรกรรม
รกรรม
รวม
ธุรกรรม
ต่ าธุงประเทศ
ในประเทศ
ต่ า31,987
งประเทศ 101,789
ในประเทศ
80,092
31,987
101,789
80,092
830,849
4,333,281
3,055,911
830,849
4,333,281
3,055,911

รวมผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมผลขำดทุ
ตที่คำดว่
ำจะเกิสทุดธิขึ ้นค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ประกอบด้ วยทีนด้่ดำินนเครดิ
อำคำรและอุ
ปกรณ์
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สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ ดอกเบี ้ยของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน
103,975 ล้ ำนบำท และ 9,878 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 76,766 ล้ ำนบำท
และ 6,397 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ ดอกเบี ้ยของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน
102,009 ล้ ำนบำท และ 8,971 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 86,117 ล้ ำนบำท
และ 8,417 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
6.36 ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี ้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
18,195
22,437
879
939
6,500
5,846
6,570
12
32,156

6,241
1
13
35,477

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
8,437
15,474
646
830
5,755
5,486
6,424
12
21,274

6,003
13
27,806

6.37 รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริ กำรสุทธิ
รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริ กำรสุทธิ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริ กำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค ้ำประกันกำรกู้ยืม
บริกำรบัตรเดบิต บัตรเครดิต และธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
รวมรำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้ จำ่ ยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

371

675

334

640

15,928
22,828
39,127
9,918
29,209

15,970
17,523
34,168
9,457
24,711

14,497
12,573
27,404
8,206
19,198

15,364
10,791
26,795
8,801
17,994
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6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
กำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ ำและปริวรรต
เงินตรำต่ำงประเทศ
เงินตรำต่ำงประเทศและอนุพนั ธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
อนุพนั ธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี ้ย
ตรำสำรหนี ้
ตรำสำรทุน
อื่น ๆ
รวม
กำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่
กำหนดให้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
ดอกเบี ้ยจ่ำยสุทธิ
รวม
อื่น ๆ
รวมกาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

4,975
332
432
1,599
(311)
7,027

10,405
192
109
493
(120)
11,079

4,506
333
(67)
1,067
(300)
5,539

10,286
191
112
981
(100)
11,470

280
(1,229)
(949)
11,790

(868)
(1,338)
(2,206)
2,185

280
(1,229)
(949)
11,059

(868)
(1,338)
(2,206)
387

17,868

11,058

15,649

9,651

6.40 ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
อื่น ๆ
รวมผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
33,906
228
34,134

27,340
3,856
31,196

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
25,761
251
26,012

24,655
3,234
27,889

6.41 ภำษี เงินได้
6.41.1 ภำษี เงินได้ ที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ภำษีเงินได้ สำหรับงวดปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
7,436
6,957
(1,247)
(2,943)
6,189
4,014

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
6,391
6,349
(1,559)
(2,931)
4,832
3,418

6.39 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

กำไรจำกกำรตัดรำยกำร
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เฉพำะตรำสำรหนี ้)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

950
275
1,225

2,512
2,512

372
20
392

2,177
2,177

1,225

2,512

(236)
(236)
156

2,177
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

- 122 223

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำ�กับดูแล
กิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ

6.41.2 ภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารหนี ้ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือที่ใช้ สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
รายการที่ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากหนี ้สินทางการเงินที่
กาหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทร่วม
รวม

2564
จานวนก่ อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

(6,742)

1,570

(5,172)

2563
จานวนก่ อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

2,965

(179)

2,786

(506)

101

(405)

261

(52)

209

20,196

-

20,196

4,115

-

4,115

643

10,600

(567)

(103)

(2,113)

113

540

8,487

(454)

14,524

(6,067)

959

(2,885)

1,207

(192)

11,639

(4,860)

767

987

(177)

810

(429)

(1,364)

(1,793)

(3)
24,608

1
(608)

(2)
24,000

2
16,330

(3,465)

2
12,865

- 123 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กั ด (มหาชน) | แบบ 56-1 One Report ปี 2564

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารหนี ้ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือที่ใช้ สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
รายการที่ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากหนี ้สินทางการเงินที่
กาหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

2564
จานวนก่ อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

2563
จานวนก่ อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี จากภาษี

(6,609)

1,547

(5,062)

1,839

67

1,906

(506)

101

(405)

261

(52)

209

6,034

-

6,034

4,671

-

4,671

-

-

-

13,987

(2,797)

11,190

10,539

(2,103)

8,436

(5,340)

1,060

(4,280)

(567)

113

(454)

959

(192)

767

935
9,826

(165)
(507)

770
9,319

(285)
16,092

(1,395)
(3,309)

(1,680)
12,783
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6.41.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ตา่ งประเทศ
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จา่ ยทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
จานวน
อัตราร้ อยละ
จานวน
อัตราร้ อยละ
33,141
21,558
6,628
20.00
4,312
20.00
833
1,263
(193)
(1,079)
6,189

18.68

(1,034)
(527)
4,014

18.62
หน่ วย : ล้ านบาท

กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ตา่ งประเทศ
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จา่ ยทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
จานวน
อัตราร้ อยละ
จานวน
อัตราร้ อยละ
27,482
19,056
5,496
20.00
3,811
20.00
765
1,244
(31)
(1,398)
4,832

17.58

(918)
(719)
3,418

17.94

6.42 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ ขยายวงกว้ างขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามา
ซึง่ ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมของการดาเนินธุรกิจ
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ในด้ านการจัดชัน้ ธนาคารยึดตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชี เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิ จการที่ให้ ความ
ช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี ้
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจัดชันหนี
้ ้ที่ยงั ไม่ด้อยค่าด้ านเครดิตเป็ นชันที
้ ่ไม่มี
การเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (ชันที
้ ่ 1 Performing) ได้ ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของ
ลูกหนี ้แล้ ว เห็นว่าลูกหนี ้สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ได้ ส่วนหนี ้ที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตแล้ ว
แต่ยงั มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารจะจัดเป็ นชันที
้ ่ไม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต
(ชันที
้ ่ 1 Performing) ได้ หากลูกหนี ้ชาระเงินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ใหม่ได้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ
3 งวดการชาระเงิ น แล้ ว แต่ร ะยะเวลาใดจะนานกว่า ทัง้ นี ้ ธปท.ได้ ข ยายระยะเวลาการผ่อ นปรน โดยหากให้
ความช่วยเหลือแก่ลกู หนี ้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการขยายระยะเวลาในการชาระหนี ้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ จดั ชันหนี
้ ้ได้ ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีข้างต้ นดังเดิม
ส่วนเรื่ องการกันสารอง ธนาคารยึดตามหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ที่กาหนดให้ คานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ
ทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคตภายใต้ สมมติฐานและสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของ COVID-19
ที่กาลังส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย และเศรษฐกิ จโลกในวงกว้ าง สถานการณ์ การระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถ
ควบคุม ได้ ท าให้ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ มี ก ารชะลอตัวอย่างรุ น แรง โดยเฉพาะภาคการท่อ งเที่ ย ว การบริ ก าร และ
อุตสาหกรรม ที่อาจจะนาไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ได้ (Economic Recession) ดังนั ้น ในการประมาณการ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ธนาคารจึงได้ มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในอนาคตที่สะท้ อน
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ทัง้ ในระยะสั ้นและระยะยาว รวมถึง ได้ พิจ ารณาใช้ ดุล ยพินิจ ของ
ฝ่ ายบริ หารในการตังส
้ ารองส่วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) จากค่าที่ได้ จากโมเดลไปอีกระดับหนึ่ง
เพื่อให้ สารองของธนาคารสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ ้นของการผิดนัดชาระหนี ้ของลูกหนี ้สินเชื่อที่ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์นี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.43 การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารได้ อนุมตั ิให้ ออกงบการเงินนี ้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสูู งสุุ ด
ในสายการบััญชีีและการเงิิน ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุม
ดููแลการทำำ�บััญชีี และเลขานุุการบริิษััท
เอกสารแนบ 2 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
ของบริิษััท
เอกสารแนบ 4	ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ และรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ฉบัับเต็็ม
เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เอกสารแนบ 7	ทำำ�เนีียบสาขา
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