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ปติิ่ สิทธิอำานวย
ประธานกรรมการ “แนวทางการดำาเนินงานท่ีสำาคัญซึ่งชว่ยใหธ้นาคาร

ก้าวขา้มชว่งเวลานี้ คือ การมโีครงสรา้งการบรหิาร
ความเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิาพ การดำารงเงินกองทนุ 
ในระดับท่ีเพยีงพอ และการบรหิารฐานะการเงิน 

ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั”

สารจากป็ระธานกรรมุ่การ 
ป็ระธานกรรมุ่การบรหิาร  
แลูะกรรมุ่การผูู้จ้ดั้การใหญ�

การแพื่รร่ะบาดของโรคติดเชุ่�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ยงัคงส่งผู้ลกระทบต่อสภาวะแวดล�อมทางเศรษัฐกิจในประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเน่�อง รวมทั�งภ้มิภาคเอเชุย่ตะวนัออก
เฉ่ยงใต� ซึ่่�งก่อนหน�าสามารถฟ่ื้� นตัวได�ค่อนข�างด่กวา่ภ้มิภาคอ่�น
ของโลก ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารยังคงม่่งมั�นด้แล
ล้กค�าและสังคมในวงกว�างเพื่่�อก�าวผู่้านชุว่งเวลาน่�รว่มกัน

สถานการณ์ในประเทศไทยเริ�มปรบัตัวด่ข่�นในชุว่งปลายป ีจากความ
สำาเรจ็ในการกระจายวคัซึ่น่ การเปดิประเทศเพื่่�อต�อนรบันักท่องเท่�ยว
ต่างชุาติ และการผู่้อนคลายมาตรการกักตัว อยา่งไรก็ตาม การเกิด
เชุ่�อไวรสัโควดิสายพื่ันธ่โ์อมิครอน (Omicron) ซึ่่�งเป็นสายพื่ันธ่์
ท่�ติดต่อและแพื่ร่กระจายได�อย่างรวดเร็วส่งผู้ลให�ต�องม่การนำา
มาตรการกักตัวมาใชุ�อก่ครั�ง 

แม�ปี 2564 จะเป็นปีท่�ท�าทายต่อการดำาเนินธ่รกิจ ล้กค�าในบาง
ภาคส่วนยงัคงใชุ�ชุว่งเวลาน่�มองหาโอกาสใหมแ่ละปรบัการดำาเนินธร่กิจ
ให�พื่ร�อมเติบโตหลังผู่้านพื่�นจากวกิฤตโควดิ-19 รวมถ่งล้กค�า
ในภ้มิภาคท่�ม่ความพื่ร�อมในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ 
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในประเทศท่�ม่ศักยภาพื่ทางเศรษัฐกิจส้ง เชุ่น 
อนิโดน่เซึ่ย่ และเวย่ดนาม 

การรวมสาขาของธนาคารกร่งเทพื่ในอนิโดน่เซึ่่ยเข�ากับธนาคาร
พื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค (เพื่อรม์าตา) อย่างเป็นทางการ ซึ่่�งส่งผู้ลให�
ธนาคารเพื่อรม์าตาม่สถานะเป็น 1 ใน 10 ธนาคารท่�ม่ขนาดใหญ่่
ท่�ส่ดของอนิโดน่เซึ่ย่ เม่�อพื่จิารณาจากสินทรพัื่ยร์วม นับเปน็ปจัจยั
ท่�ชุ่วยให�ธนาคารกร่งเทพื่สามารถยกระดับบริการด�านธ่รกรรม
และการเงินเพื่่�อตอบสนองความต�องการของล้กค�าท่�ม่ธ่รกิจ
หร่อต�องการขยายกิจการไปยังอินโดน่เซึ่่ย ซึ่่�งเป็นประเทศท่�ม่
เศรษัฐกิจขนาดใหญ่่ท่�ส่ดในภ้มิภาค 
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เดชื่า ตุ่ลานันท์ 
ประธานกรรมการบรหิาร

ธนาคารดำาเนินธุรกิจ
ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น 

“เพื่อนคู่คิด มติรคู่บา้น”

แนวทางการดำาเนินงานท่�สำาคัญ่ซึ่่�งชุ่วยให�ธนาคารก�าวข�าม
ชุว่งเวลาน่� ค่อ การมโ่ครงสร�างการบรหิารความเส่�ยงท่�มป่ระสิทธภิาพื่ 
การดำารงเงินกองท่นในระดับท่�เพื่่ยงพื่อ และการบริหารฐานะ
การเงนิด�วยความรอบคอบและระมัดระวงั ในปี 2564 ธนาคารได�
ออกตราสารด�อยสิทธิท่�สามารถนับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2 เพื่่�อ
เสรมิสร�างโครงสร�างเงนิกองท่นให�แขง็แกรง่และพื่ร�อมรบัโอกาส
เม่�อเศรษัฐกิจปรบัตัวด่ข่�น ทั�งน่�ธนาคารยังคงให�ความสำาคัญ่กับ
การรักษัาค่ณภาพื่สินทรัพื่ย์และการให�ความชุ่วยเหล่อล้กค�าให�
สามารถเดินหน�าต่อไปได� และยังเร่งการเปล่�ยนผู่้านส่้ย่คดิจิทัล
เพื่่�อรองรบักระแสการตอบรบับรกิารดิจทัิลท่�เพื่ิ�มข่�นอยา่งรวดเรว็ 
โดยนอกจากจะขยายบรกิารดิจทัิลสำาหรบัล้กค�าท่กกล่่ม ธนาคาร
ยังเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่โครงสร�างพื่่�นฐานด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ 
และพื่ัฒนานวตักรรม รวมทั�งเชุ่�อมต่อบรกิารของธนาคารเข�ากับ
แพื่ลตฟื้อรม์ของพื่นัธมติรเพื่่�อให�ล้กค�าสามารถใชุ�บรกิารดิจทัิลได�
อย่างไร�รอยต่อทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

สรรค์์สรา้งค์ณุค่์าส่อ่นาค์ตท่ี่�ยั่่�งยั่นื 

ธนาคารดำาเนินธ่รกิจด�วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่่�อนค้่คิด 
มิตรค้่บ�าน” โดยม่บทบาทมากกวา่การเป็นผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิ 
ด�วยการให�คำาปร่กษัาและการสนับสน่นผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่ม
มาอย่างยาวนาน ใส่ใจด้แลความเป็นอย้่และพื่ัฒนาบ่คลากรของ
ธนาคาร ส่งเสรมิการเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิอยา่งทั�วถ่ง ตลอดจน
ม่ความรบัผิู้ดชุอบต่อสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล

ด�านทรพัื่ยากรบ่คคล ธนาคารจดัสภาพื่แวดล�อมในการทำางานให�ม่
ความปลอดภัย เป็นธรรม และเอ่�อต่อการทำางาน รวมทั�งให�ความ
เคารพื่ต่อสิทธมิน่ษัยชุน สนับสน่นให�บ่คลากรของธนาคารสามารถ
พื่ฒันาทักษัะได�อย่างต่อเน่�อง และบรรล่เป้าหมายในชุว่ติและอาชุพ่ื่ 

ภายใต�นโยบายการให�สินเชุ่�ออย่างม่ความรับผิู้ดชุอบ ธนาคาร
พื่ิจารณาสินเชุ่�อด�วยความรอบคอบโดยคำาน่งความเส่�ยงด�าน
สิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่่�อปอ้งกันไมใ่ห�เกิดผู้ลกระทบ
ท่�ร่นแรงต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม 

ธนาคารม่่งสรรค์สรา้งคณุค่าสู่อนาคต่ท่�ยั�งยน่ ด�วยกลย่ทธส์ำาคัญ่ 
5 ด�าน ดังต่อไปน่� 

พัน่ธมิติรด้้านแพัลตฟอรม์ิ

ธนาคารม่การพื่ัฒนาแพื่ลตฟื้อรม์สำาหรบัล้กค�าบ่คคลและล้กค�า
ธร่กิจอยา่งต่อเน่�องเพื่่�อให�ลก้ค�าได�รบัประสบการณ์ท่�ด่ยิ�งข่�น อก่ทั�ง 
ยังเชุ่�อมต่อแพื่ลตฟื้อร์มของธนาคารเข�ากับแพื่ลตฟื้อร์มและ
บรกิารของผู้้�ให�บรกิารอ่�น ๆ  เพื่่�อเปน็ส่วนหน่�งของระบบนิเวศธร่กิจ
ท่�ครอบคล่มมากข่�น 

ธนาคารร่วมกับพื่ันธมิตรยกระดับการให�บริการการค�าระหวา่ง
ประเทศ (Trade Finance) ด�วย Enterprise Blockchain บน
แพื่ลตฟื้อรม์ Contour โดยให�บรกิารธร่กรรมเล็ตเตอรอ์อฟื้เครดิต 
(Letter of Credit: L/C) ในร้ปแบบดิจทัิลแก่ล้กค�าทั�วภ้มิภาค 
และได�เริ�มทำาธ่รกรรมดังกล่าวกับธนาคารเพื่อรม์าตาเป็นธนาคาร
แหง่แรกในอนิโดน่เซึ่ย่ ในปี 2564
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ชื่าติ่ศิร ิโสภณพนิชื่
กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่

องค์์กรอ่จฉรยิั่ะ

เพื่่�อตอบสนองความต�องการบรกิารชุำาระเงนิและการทำาธ่รกรรม
ออนไลน์ท่�เพื่ิ�มข่�น ธนาคารได�เร่งพื่ัฒนาข่ดความสามารถด�าน
การวเิคราะหข์�อม้ล ทำาให�ปัจจ่บันธนาคารสามารถใชุ�ประโยชุน์จาก
การวิเคราะห์ข�อม้ลขั�นส้ง และเข�าถ่งเคร่�องม่อในการวิเคราะห์
ข�อม้ลธ่รกิจและแบบจำาลองเชุิงคาดการณ์โดยใชุ�ประโยชุน์จาก
ประสิทธภิาพื่ของข�อม้ลส่วนกลาง (Data Lake) เพื่่�อชุว่ยประกอบ
การตัดสินใจเชุงิธ่รกิจ

การวเิคราะหข์�อม้ลดังกล่าวข�างต�น ทำาให�ธนาคารมม่่มมองเก่�ยวกับ
ล้กค�าอย่างครบวงจรและเข�าถ่งข�อม้ลของล้กค�าในเชุิงล่ก ซึ่่�งจะ
ชุว่ยให�ธนาคารเข�าถ่งความต�องการของล้กค�าได�ด่ยิ�งข่�น และสามารถ
ให�คำาแนะนำาและเสนอผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เหมาะสมกับความต�องการและ
สอดคล�องกับระดับความเส่�ยงท่�ยอมรบัได�ของล้กค�าแต่ละราย

การปรบ่ร่ปแบบธุรกิจ

ธนาคารเดินหน�าเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่การบริหารความเส่�ยงด�าน
ปฏิิบัติการ โดยปรับกระบวนการทำางานเป็นแบบอัตโนมัติด�วย
เทคโนโลย่ดิจทัิล ส่งผู้ลให�สามารถเพื่ิ�มประสิทธิผู้ลในการทำางาน 
ตลอดจนเสรมิการบรกิารล้กค�า และควบค่มความเส่�ยงให�ด่ยิ�งข่�น  
ส่วนหน่�งของการปรบักระบวนการทำางานดังกล่าวประกอบด�วย 
การพื่ฒันากระบวนการทำางานแบบอตัโนมัติ (Robotic Process 
Automation) และการจดจำาอกัขระด�วยแสง (Optical Character 
Recognition) เพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ในการดำาเนินงานและการใชุ�
ทรพัื่ยากร

ธนาคารให�ความสำาคัญ่อย่างยิ�งกับการพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมน่ษัย์ 
โดยสนับสน่นให�พื่นักงานท่กระดับม่การเร่ยนร้�และพื่ัฒนาอย่้
ตลอดเวลา (Lifelong Learning) พื่ร�อมเสรมิสร�างการเรย่นร้�

และการทำางานแบบ Agile (Agile Learning) ซึ่่�งส่งเสรมิภาวะ
ผู้้�นำา ความคิดสร�างสรรค์ และทักษัะในการวเิคราะห์ปัญ่หาด�วย
ตนเอง อก่ทั�งยังพื่ฒันาบ่คลากรอย่างม่ประสิทธภิาพื่ด�วยการโค�ชุ 
(Coaching) ควบค้่กับการเสรมิสร�างทักษัะด�านเทคโนโลย ่เพื่่�อให�
บ่คลากรสามารถนำานวตักรรมมาพื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารเพื่่�อ
ตอบสนองความต�องการของลก้ค�าได�ด่ยิ�งข่�น นอกจากน่� พื่นักงาน
ยังสามารถเข�าถ่งหลักส้ตรอบรมออนไลน์และเคร่�องม่อพื่ัฒนา
บ่คลากรท่�หลากหลายซึ่่�งสอดคล�องกับวถ่ิการทำางานร้ปแบบใหม่

ค์วามิมิ่�งค่์�งและมิ่�นค์งที่างการเงิน

สถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ทำาให�คนส่วนใหญ่่หนัมา
ใส่ใจด้แลส่ขภาพื่และวางแผู้นการเงนิ ธนาคารจ่งเพื่ิ�มบ่คลากร
ผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่และท่มเจ�าหน�าท่�ด�านการวางแผู้นการเงินเพื่่�อให�
คำาแนะนำาแก่ลก้ค�า รวมทั�งนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์ประกันชุว่ติและประกัน
วนิาศภัย (แบงก์แอสชุวัรนัส์) และผู้ลิตภัณฑ์์ด�านการลงท่น เพื่่�อ
ตอบโจทย์ตามความต�องการของล้กค�า

นอกจากน่� ธนาคารยังรว่มมอ่กับพื่นัธมิตร Pictet Group ซึ่่�งเป็น
สถาบันการเงนิท่�บรหิารความมั�งคั�งและสินทรพัื่ย์ชุั�นนำาระดับโลก
จากเจน่วา ประเทศสวติเซึ่อรแ์ลนด์ เพื่่�อยกระดับความเชุ่�ยวชุาญ่
ด�านการวางแผู้นจัดการสินทรัพื่ย์และการลงท่นของธนาคาร 
พื่ร�อมนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารเพื่่�อการลงท่นร้ปแบบใหม่

การเติบโตอยั่า่งมิค่์ณุภาพั

เพื่่�อให�สอดคล�องกับการเปล่�ยนแปลงของสภาวะแวดล�อม
ทางเศรษัฐกิจ ธนาคารม่่งเน�นให�การสนับสน่นอ่ตสาหกรรมท่�ม่
ศกัยภาพื่ส้ง เชุน่ พื่ลังงานอจัฉรยิะ ยานยนต์ไฟื้ฟื้า้ อเิล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ โครงสร�างพื่่�นฐาน โลจิสติกส์ และธ่รกิจท่�เก่�ยวเน่�อง
กับส่ขภาพื่ ขณะเด่ยวกัน ธนาคารเป็นผู้้�นำาด�านการจดัหาเงนิท่น 
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(ปติิ่ สิทธิอำานวย)
ปีระธานกรรมการ

(ชื่าติ่ศิร ิโสภณพนิชื่)
กรรมการผูู้้จดัการใหญ่่

(เดชื่า ตุ่ลานันท์)
ปีระธานกรรมการบรหิาร

ประเภทการเงินส่เข่ยว (Green Finance) ของประเทศไทย 
ด�วยสัดส่วนการจดัจำาหน่ายตราสารหน่�เพื่่�อสิ�งแวดล�อมมากกวา่
คร่�งหน่�งของการออกตราสารหน่�เพื่่�อสิ�งแวดล�อมทั�งหมดใน
ประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีท่�สอง

นอกจากน่� ธนาคารมเ่ครอ่ขา่ยสาขาในต่างประเทศมากท่�ส่ด จง่พื่ร�อม
ให�การสนับสน่นลก้ค�าธร่กิจท่�ม่ง่ขยายกิจการส่้ภมิ้ภาคและตลาดโลก
ผู่้านเครอ่ขา่ยสาขาต่างประเทศของธนาคารเพื่่�อแสวงหาโอกาสใหม่
ทางธ่รกิจ ตัวอย่างเชุน่ ล้กค�าของธนาคารกร่งเทพื่ในอนิโดน่เซึ่ย่
สามารถเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิอย่างเต็มร้ปแบบจากธนาคาร
เพื่อรม์าตา ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยงัชุว่ยแนะนำาลก้ค�าจากเครอ่ขา่ย
สาขาในประเทศอ่�น ๆ  ให�ร้�จกักับค้่ค�าท่�มศ่กัยภาพื่ในอนิโดน่เซึ่ย่ผู่้าน
เครอ่ข่ายธ่รกิจของธนาคารเพื่อรม์าตา

สภาวะแวด้ล้อมิในการด้ำาเนินงาน

ในปี 2564 เศรษัฐกิจไทยยังคงได�รบัผู้ลกระทบอย่างมากจากการ
ระบาดของโควดิ-19 โดยจำานวนผู้้�ติดเชุ่�อรายใหม่เพื่ิ�มข่�นอย่าง
รวดเรว็ และมย่อดส้งส่ดเป็นประวติัการณ์ในชุว่งไตรมาส 3 อย่างไร
ก็ตาม หลังการใชุ�มาตรการปอ้งกันและควบคม่การแพื่รร่ะบาดเปน็ไป
อย่างม่ประสิทธิภาพื่และผู้้�ติดเชุ่�อรายใหม่ม่จำานวนลดลง รฐับาล
เริ�มผู่้อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ท่�เข�มงวดในชุ่วงไตรมาส 4 
เศรษัฐกิจจง่เริ�มฟ่ื้� นตัวจากการขยายตัวของภาคการส่งออก และ
ความเชุ่�อมั�นของผู้้�บรโิภคและภาคธ่รกิจท่�ปรบัตัวด่ข่�น 

ธนาคารยังคงให�ความสำาคัญ่กับการบรหิารความเส่�ยงด�วยความ
รอบคอบระมัดระวงั ควบค้่กับการรกัษัาเสถ่ยรภาพื่ฐานะการเงนิ 
สภาพื่คล่อง และเงนิกองท่นให�อย่้ในระดับท่�เหมาะสม ในปี 2564 
ธนาคารกร่งเทพื่และบรษัิัทยอ่ยรายงานกำาไรส่ทธ ิจำานวน 26,507 
ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 54.3 จากป ี2563 โดยรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ
เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 6.6 จากการรวมรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธขิองธนาคาร

เพื่อรม์าตา และการบรหิารต�นทน่ทางการเงนิ ขณะท่�ส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ่�ยส่ทธอิย้ท่่�ร�อยละ 2.10 สำาหรบัรายได�ท่�มใิชุด่อกเบ่�ยเพื่ิ�มข่�น
ร�อยละ 25.7 ส่วนใหญ่่มาจากการเพื่ิ�มข่�นของรายได�ค่าธรรมเน่ยม
และบรกิารส่ทธจิากธร่กิจหลักทรพัื่ย ์การอำานวยสินเชุ่�อ และบรกิาร
วางแผู้นการจดัการสินทรพัื่ย์ รวมถ่งการเพื่ิ�มข่�นของกำาไรส่ทธิ
จากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมซึ่่�งเป็นไปตาม
สภาวะตลาด

ก้าวส่อ่นาค์ต

ภายใต�สถานการณ์โควดิ-19 และสภาพื่แวดล�อมท่�เปล่�ยนแปลงไป 
ธนาคารม่การเรย่นร้�และปรบัตัวอย้่เสมอ อก่ทั�งยังม่การประเมิน
สถานการณ์หลากหลายด�านเพื่่�อให�มั�นใจวา่จะสามารถประกอบธร่กิจ
และด้แลล้กค�าได�อย่างต่อเน่�อง พื่ร�อมทั�งให�ความสำาคัญ่กับการ
ขยายธ่รกิจควบค้่กับการด้แลค่ณภาพื่ของสินทรพัื่ย์ รกัษัาระดับ
เงนิกองท่นให�เพื่่ยงพื่อและม่สภาพื่คล่องท่�แข็งแกรง่ นอกจากน่� 
ธนาคารยังคงม่ง่หน�าพื่ฒันาแพื่ลตฟื้อรม์ดิจทัิล ตลอดจนผู้ลิตภัณฑ์์
และบรกิารของธนาคาร รวมถ่งการพื่ฒันารว่มกับพื่นัธมิตร เพื่่�อ
ตอบสนองความต�องการของล้กค�าได�อย่างตรงใจ

ธนาคารเปน็ธนาคารไทยในระดับภมิ้ภาคและมฐ่านธ่รกิจท่�แข็งแกรง่
ในประเทศไทยและอนิโดน่เซึ่่ย ซึ่่�งเป็นสองประเทศท่�ม่เศรษัฐกิจ
ขนาดใหญ่่ท่� ส่ดของภ้มิภาคเอเชุ่ยตะวันออกเฉ่ยงใต�  ทำาให�
ธนาคารสามารถเชุ่�อมโยงบรกิารด�านการค�าและธ่รกรรมการเงนิ
ระหวา่งประเทศสำาหรบัล้กค�าท่�ต�องการขยายธ่รกิจส่้ภ้มิภาคและ
ประเทศอ่�น ๆ 

สถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 นับเปน็ความท�าทายและ 
โอกาสสำาหรบัท่กกล่่ม อก่ทั�งเป็นตัวเรง่ให�เกิดการเข�าส่้ย่คดิจทัิล 
มากข่�น ในขณะท่�ธนาคารยังตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของปัจจัย
พื่่�นฐานการให�บรกิารด�วยการด้แลล้กค�าอย่างใกล�ชุดิ เข�าใจล้กค�า
อย่างล่กซึ่่�ง และทำาให�ล้กค�าม่ความไว�วางใจยิ�งข่�น โดยพื่นักงาน
ของธนาคารยังคงให�ความสำาคัญ่กับการสร�างความสัมพื่ันธอ์นัด่
กับล้กค�าและชุ่มชุน ธนาคารขอถ่อโอกาสน่�ขอบค่ณชุาวบัวหลวง
ทก่ท่านท่�ท่ม่เทแรงกายแรงใจทำาหน�าท่�ของ “เพื่่�อนค้คิ่ด มติรค้บ่�าน” 
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

ในนามของคณะกรรมการและผู้้�บรหิาร ธนาคารขอขอบค่ณล้กค�า 
ผู้้�ถ่อห่�น และค้ค่�าท่�ให�ความไว�วางใจและสนับสน่นธนาคารมาโดยตลอด 
ธนาคารเชุ่�อมั�นวา่การเตรย่มความพื่ร�อมเพื่่�อเปิดรบัโอกาสใหม่ ๆ  
ในอนาคต และการกระชุับความสัมพื่ันธ์เพื่่�อสรรค์สร�างค่ณค่า
รว่มกันจะนำามาซึ่่�งประโยชุน์ของผู้้�มส่่วนได�เส่ยทก่กล่่มอยา่งยั�งยน่
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แนวที่างท่ี่�มุ่่�งเน้น สรรค์สรา้งคณุค่า 
สูอ่นาคตที�ยั�งยนื
ธนาคารดำาเนินธ่รกิจด�วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่่�อนค้่คิด 
มิตรค้่บ�าน” โดยมบ่ทบาทมากกวา่การเป็นผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิ 
ด�วยการให�คำาปร่กษัาและการสนับสน่นผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่ม
มาอย่างยาวนาน ใส่ใจด้แลความเป็นอย้่และพื่ัฒนาบ่คลากรของ
ธนาคาร ส่งเสรมิการเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิอยา่งทั�วถ่ง ตลอดจน
มค่วามรบัผิู้ดชุอบต่อสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล

ธนาคารมบีทบาทมากกวา่
การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงิน 

ด้วยการใหค้ำาปรกึษาและการสนับสนุน
ผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุ่มมาอยา่งยาวนาน
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2.1.

พนัธมติรด้านแพลตฟอรม์

ให�บริการท่�ตรงใจและเปี� ยมด�วยนวตักรรมแก่ล้กค�า
ทั�งในประเทศไทยและเคร่อข่ายสาขาต่างประเทศ
ผู่้านแพื่ลตฟื้อรม์ของธนาคารและพื่นัธมิตร

องค์กรอัจฉรยิะ 

เปดิรบัการเรย่นร้�อย่างต่อเน่�อง พื่ฒันาข่ดความสามารถ
เพื่่�อให�เข�าใจลก้ค�าได�อยา่งล่กซึ่่�งและใชุ�ประโยชุน์จากข�อม้ล
ด�วยศักยภาพื่ของปัญ่ญ่าประดิษัฐ์ และการประย่กต์
ใชุ�ข�อม้ลเชุิงล่กเพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่การทำางานและ
การตัดสินใจ

เปิดรบัการเรยีนรู ้
อยา่งต่อเนื่องและ

พฒันาขดีความสามารถ
เพื่อใหเ้ขา้ใจลกูค้า

ได้อยา่งลึกซึ้ง

16,000
ตั่วแทนธนาคาร
มากกวา่

แหง่

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 7

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล้
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



4.

3. การปรบัรูปแบบธุรกิจ

ม่ง่มั�นส่้ความเปน็เลิศด�วยการเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ในการดำาเนินงานและการใชุ�ทรพัื่ยากร 
เพื่่�อรองรบัการให�บรกิารทางการเงนิได�ท่กท่�ท่กเวลา ด�วยกระบวนการทำางานแบบ 
Agile และระบบงานแบบอตัโนมัติ ควบค้่กับการวเิคราะหข์�อม้ลเชุงิล่ก

ความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงิน

พื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เปน็เลิศและส่งเสรมิการพื่ฒันาทรพัื่ยากรมน่ษัย์
เพื่่�อสนับสน่นลก้ค�าในการสร�างความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงนิ
ท่�สอดคล�องกับความต�องการ การดำาเนินชุว่ติและการเปล่�ยนแปลง
ของสภาวะแวดล�อม
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5.
การเติบโตอยา่งมคีณุภาพ

บรหิารคณ่ภาพื่สินทรพัื่ยด์�วยความเข�าใจในฐานะการเงนิ
ของลก้ค�าเป็นอย่างด่ และขยายธร่กิจให�เติบโตโดยม่่งเน�น
สนับสน่นอ่ตสาหกรรมแหง่อนาคตและแสวงหาโอกาส
ทางธ่รกิจในภ้มิภาค

ธนาคาร
เรง่พฒันาบรกิาร

และปรบักระบวนการทำางาน
สูก่ารเป็นธนาคารดิจทัิล

+9.3%

+12.3%

ป ี2564
สินเชื่่�อเพิ�มข้�น

ป ี2564
เงนิฝากเพิ�มข้�น

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 9

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล้
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



 ส�วนท่ี่� 1 —
การป็ระกอบธ่รกิจ 
แลูะผู้ลูการด้ำาเนินงาน

1. โครงสร�างและการดำาเนินงานของกล่่มบรษัิัท

2. การบรหิารจดัการความเส่�ยง

3. การขับเคล่�อนธ่รกิจเพื่่�อความยั�งย่น

4. การวเิคราะหแ์ละคำาอธบิายของฝ่่ายจดัการ

5. ข�อม้ลทั�วไปและข�อม้ลสำาคัญ่อ่�น
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1. โครงสรา้ง 
แลูะการด้ำาเนินงาน 
ของกลู่�มุ่บรษัิัที่

1.1 นโยั่บายั่และภาพัรวมิการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ
ธนาคารกร่งเทพื่ก่อตั�งในปี 2487 ปจัจ่บนัเปน็ธนาคารพื่าณิชุยท่์�ม ่
ขนาดใหญ่่ท่�ส่ดในประเทศไทย และเป็นธนาคารท่�มข่นาดใหญ่่อนัดับ 6 
ของภมิ้ภาคเอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต� เม่�อพื่จิารณาจากสินทรพัื่ยร์วม 
(สินทรพัื่ย์รวม 4,333,281 ล�านบาท) 

ในฐานะธนาคารชุั�นนำาแหง่ภม้ภิาคเอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต� ธนาคาร
ม่เครอ่ข่ายในต่างประเทศท่�ครอบคล่ม 9 ประเทศในอาเซึ่ย่น (รวม
ประเทศไทย) และสาขาใน ฮ่อ่งกง ญ่่�ป่่น ไต�หวนั สหราชุอาณาจกัร 
และสหรฐัอเมรกิา รวมทั�งบรษัิัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่่�งประกอบด�วย 
บางกอก แบงค์ เบอรฮ์่าด ท่�ม่สาขา 5 แหง่ทั�วประเทศมาเลเซึ่่ย 
ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจ่น) จำากัด ท่�ม่สาขา 5 แห่งในเม่อง
หลัก ๆ ของประเทศจน่ และ ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค ซึ่่�งเป็น 
1 ใน 10 ธนาคารท่�ม่ขนาดใหญ่่ท่�ส่ดในอนิโดน่เซึ่ย่ เม่�อพื่ิจารณา
จากสินทรพัื่ย์รวม ท่�ม่ล้กค�ากวา่ 4 ล�านราย และสาขาเก่อบ 300 
แหง่ ใน 62 เม่องทั�วประเทศอนิโดน่เซึ่ย่ 

ธนาคารเป็นผู้้�นำาในการสนับสน่นทางการเงนิแก่ล้กค�าธ่รกิจทั�ง
ขนาดใหญ่่และเอสเอม็อใ่นประเทศไทย ด�วยฐานล้กค�าธ่รกิจและ
ล้กค�าบ่คคลท่�กว�างขวางประมาณ 17 ล�านบัญ่ชุ ่ม่เครอ่ข่ายสำานัก
ธ่รกิจและสำานักธ่รกิจย่อยกวา่ 240 แห่ง และสาขาทั�วประเทศ
กวา่ 1,000 แหง่ ธนาคารพื่ร�อมให�บรกิารล้กค�าธ่รกิจและล้กค�า
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บ่คคลผู่้านเคร่อข่ายสาขาทั�วประเทศ และบริการธนาคารดิจิทัล
ผู่้านโทรศัพื่ท์ม่อถ่อท่�ใชุ�งานงา่ย พื่ร�อมฟื้ังก์ชุนัท่�หลากหลายและ
เล่อกได�ทั�งภาษัาไทยและองักฤษั รวมทั�งบรกิารดิจทัิลแพื่ลตฟื้อรม์

ธนาคารดำาเนินธ่รกิจด�วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่่�อนค่้คิด 
มติรค้บ่�าน” โดยให�ความสำาคัญ่กับการให�บรกิารทางการเงนิอย่าง
ครบวงจรและการเป็นพื่ันธมิตรท่�ได�รับความไว�วางใจจากล้กค�า
มาโดยตลอด ด�วยการส่งผู่้านความสัมพื่นัธท่์�ยั�งย่นจากร่น่ส่้ร่น่

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกร่งเทพื่ให�บรกิารทางการเงนิหลากหลายร้ปแบบอย่าง
ครบวงจร โดยจำาแนกธร่กิจเปน็ 6 กล่่ม ได�แก่ ธร่กิจล้กค�ารายใหญ่่ 
ธร่กิจลก้ค�ารายกลาง ธร่กิจล้กค�ารายปล่ก ธร่กิจธนาคารต่างประเทศ 
ธ่รกิจล้กค�าบ่คคล และธ่รกิจการเงนิธนกิจ ธนาคารม่บรษัิัทย่อย
ท่�สำาคัญ่ประกอบด�วย บางกอก แบงค์ เบอรฮ์่าด ธนาคารกร่งเทพื่ 
(ประเทศจน่) จำากัด ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บเ่ค บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ 
บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม 
บัวหลวง จำากัด และบรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด

ธุรกิจลูกค้ารายให้ญ่่
ให�บริการทางการเงินแก่บริษััทไทยขนาดใหญ่่ในหลายภาค
อต่สาหกรรม และบรษัิัทข�ามชุาติท่�ดำาเนินธร่กิจในประเทศไทย ลก้ค�า
รายใหญ่่หลายรายเติบโตมาพื่ร�อมกับธนาคารตั�งแต่ยังเป็นธ่รกิจ
ขนาดเล็ก จนปัจจ่บันเป็นบรษัิัทท่�แข่งขันได�ในตลาดโลก บรกิาร
ทางการเงนิสำาหรบัลก้ค�ารายใหญ่่ประกอบด�วย บรกิารด�านสินเชุ่�อ 
ธร่กรรมการเงนิ การค�าระหวา่งประเทศ และการเงนิธนกิจ ธนาคาร
แบ่งการให�บรกิารเป็น 25 สายธ่รกิจตามประเภทอ่ตสาหกรรม
และกล่่มล้กค�า เชุ่น พื่ลังงาน ปิโตรเคม่ ยานยนต์ โทรคมนาคม 
ก่อสร�าง บรกิาร และการเกษัตร โดยมเ่จ�าหน�าท่�ผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่ในแต่ละ
อต่สาหกรรมจากสำานักงานใหญ่่เป็นผู้้�ให�บรกิาร

ธุรกิจลูกค้ารายกลาง
ดแ้ลและสนับสน่นบรกิารทางการเงนิแก่ผู้้�ประกอบการขนาดกลาง
ในกล่่มเอสเอม็อ ่ โดยให�บรกิารด�านสินเชุ่�อ บรหิารเงนิสด การค�า
ระหวา่งประเทศ รวมถ่งการให�คำาปรก่ษัาทางการเงนิ โดยอย่้ใน
ความด้แลของผู้้�จดัการธ่รกิจสัมพื่ันธข์องสำานักธ่รกิจท่�ตั�งอย้่ใน
สาขาทั�งในกร่งเทพื่มหานคร และต่างจงัหวดั นอกจากน่� ธนาคาร
ยงัมชุ่อ่งทางโซึ่เชุย่ลมเ่ด่ยในการให�ความร้�เชุงิธร่กิจเพื่่�อสนับสน่น
ให�ล้กค�าปรบัตัวเข�ากับแนวโน�มทางธ่รกิจท่�เปล่�ยนแปลงไป และ
สามารถขยายธ่รกิจส่้ตลาดใหม่

ธุรกิจลูกค้ารายปล่ก
ให�การสนับสน่นธร่กิจขนาดย่อมทั�งกิจการท่�มเ่จ�าของคนเด่ยวและ
ธ่รกิจครอบครวั โดยให�คำาปรก่ษัาและบรกิารต่าง ๆ เชุน่ สินเชุ่�อ 
บริการรับและชุำาระเงนิ บริการจ่ายเงนิเด่อน และบริการร�านค�า
รบับตัร อก่ทั�งยงัเปดิอบรมให�ความร้�แก่ลก้ค�าเอสเอม็อทั่�วประเทศ
เพื่่�อให�ล้กค�าม่เครอ่ข่ายและม่ความแข็งแกรง่ พื่ร�อมปรบัตัว และ
แข่งขันได�ในย่คเศรษัฐกิจดิจทัิล เชุน่ การสัมมนาด�านการวางแผู้น
เชุิงกลย่ทธ์ สัมมนาเชุิงปฏิิบัติการเก่�ยวกับการแสวงหาโอกาส
ทางธร่กิจและแนวทางใหม่เพื่่�อการขยายธร่กิจ นอกจากน่� ธนาคาร
ยงัขยายการให�สนิเชุ่�อแก่ผู้้�ประกอบการรายยอ่ยท่�อย่้ในซึ่พัื่พื่ลายเชุน
ของล้กค�า เพื่่�อให�ผู้้�ประกอบการเหล่าน่�เข�าถ่งบรกิารทางการเงนิ
ได�มากข่�น ขณะเด่ยวกันยังนำาเสนอสินเชุ่�อร้ปแบบใหม่เพื่่�อเพื่ิ�ม
ทางเล่อกท่�เหมาะกับความต�องการของล้กค�า

ธุรกิจธนาคารต่่างประเทศ
ม่เคร่อข่ายในต่างประเทศท่�ครอบคล่มอย่างกว�างขวางใน 14 
เขตเศรษัฐกิจทั�วโลก โดยให�ความสำาคัญ่กับอาเซึ่ย่นและประเทศต่าง  ๆ   
ในเอเชุย่ ธนาคารม่การวางรากฐานเครอ่ข่ายสาขาในต่างประเทศ
มาอย่างยาวนานกวา่ 30 ปีในเขตเศรษัฐกิจสำาคัญ่ เชุน่ ฮ่อ่งกง 
ญ่่�ป่่น มาเลเซึ่ย่ สิงค์โปร ์ไต�หวนั อนิโดน่เซึ่ย่ สหราชุอาณาจกัร และ

สหรฐัอเมรกิา ทั�งน่� ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 สินเชุ่�อของกิจการ
ธนาคารต่างประเทศมสั่ดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของสินเชุ่�อโดยรวม
ของธนาคาร ซึ่่�งเป็นสัดส่วนท่�ส้งท่�ส่ดในกล่่มธนาคารไทย ธนาคาร
ให�การสนับสน่นภาคเอกชุนไทยในการขยายธร่กิจส่้ภมิ้ภาคและบรษัิัท
ต่างชุาติท่�ลงท่นในประเทศไทยและภมิ้ภาคเอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต�  
ด�วยความร้�และความเข�าใจในตลาดท�องถิ�นอย่างล่กซึ่่�ง นอกจากน่�  
ยังชุ่วยให�ล้กค�าเข�าถ่งเครอ่ข่ายธ่รกิจและความเชุ่�ยวชุาญ่ในภาค
อต่สาหกรรมต่าง ๆ  จากการประสานความรว่มมอ่ระหวา่งเครอ่ขา่ย
สาขาต่างประเทศและสายล้กค�าธ่รกิจในประเทศไทย

ธุรกิจลูกค้าบุคคล
ให�บรกิารทางการเงนิท่�หลากหลายสำาหรบัลก้ค�าท่กกล่ม่ผู่้านเครอ่ขา่ย
สาขาทั�วประเทศและบรกิารธนาคารอตัโนมัติ เชุน่ โมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ เอท่เอม็ และจ่ดให�บรกิารอตัโนมัติ โดยให�
บรกิารสินเชุ่�อบ�าน สินเชุ่�อส่วนบ่คคล บัญ่ชุเ่งนิฝ่าก บัตรเครดิตและ
บตัรเดบติ การชุำาระเงนิผู่้าน QR Code บรกิารแลกเปล่�ยนเงนิตรา 
ต่างประเทศ การโอนเงนิ และการชุำาระค่าสินค�าและบรกิาร นอกจากน่� 
ยงัให�บรกิารการวางแผู้นจดัการสินทรพัื่ย ์เชุน่ การวางแผู้นการเงนิ 
กองท่นรวม ประกันชุว่ติและประกันวนิาศภัย (แบงก์แอสชุวัรนัส์) 
กองท่นรวมตราสารหน่� พื่ันธบัตรรฐับาล ห่�นก้�เอกชุน และการให�
คำาแนะนำาด�านการลงท่น

ธุรกิจการเงนิธนกิจ
ประสานความรว่มม่อกับสายล้กค�าธ่รกิจ และบรษัิัทย่อย ได�แก่ 
บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) และบรษัิัทหลักทรพัื่ย์
จดัการกองทน่รวม บวัหลวง จำากัด เพื่่�อให�บรกิารทางการเงนิครบวงจร  
โดยครอบคล่มบรกิารให�คำาปรก่ษัาด�านการเงนิท่�หลากหลาย เชุน่ 
ให�บริการด�านการระดมท่นผู่้านตลาดตราสารหน่�หร่อตราสาร
ทางการเงนิอ่�น ให�คำาปรก่ษัาด�านสินเชุ่�อโครงการ การควบรวม
กิจการ การซึ่่�อกิจการ การรว่มท่นหรอ่การรว่มม่อเป็นพื่นัธมิตร 
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เครอ่ข�ายสาขา

เขตแหง่

14314
เขต่เศรษัฐกิจสำาคัญ่เครอ่ข่ายในต่่างประเทศ
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สห้รฐัอเมรกิา 1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2527

สห้ราชื่อาณาจักร 1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2500

เม่ยนมา 1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2538

ลาว  2
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2536

จ่น 5
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2529

ฮ่องกง 2
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2497

ไต้่ห้วัน 3
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2508

ญ่่�ปุ่น 2
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2498

ฟิลิปปนิส์  1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2538

กัมพูชื่า 1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2535

อินโดน่เซย่ 287
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2515

สิงคโปร ์ 1
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2500

มาเลเซย่ 5
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2502

เว่ยดนาม 2
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2535

ไทย  1,059
ปีท่�เริ�มดำาเนินธ่รกิจ 
2487

* ตัวเลขแสดงจำานวนสาขา 
(ไมร่วมเคร่�องบรกิารอตัโนมัติ)
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1.1.1 วตั่ถปุระสงค์และเปา้ห้มายห้ลักของกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได�พื่ิจารณาทบทวนและกำาหนดวสัิยทัศน์ 
ภารกิจ และค่ณค่าหลักของธนาคาร ดังน่�

วสัิยทัศน์ (Vision)
ม่่งหมายท่�จะเป็นธนาคารท่�ให�บรกิารด�านการเงนิท่�ม่ค่ณภาพื่ เพื่่�อ
ตอบสนองความต�องการของล้กค�า ม่ความพื่ร�อมด�วยบ่คลากรท่�
ม่ค่ณภาพื่ ม่เทคโนโลย่ และระบบงานท่�ทันสมัย คงไว�ซึ่่�งความเป็น
สากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชุั�นนำาแหง่ภ้มิภาคเอเชุย่

ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด�วย ภารกิจด�านการเงนิ ด�านการ
ตลาดและล้กค�า ด�านค่ณภาพื่การปฏิิบัติงาน และด�านศกัยภาพื่ข่ด
ความสามารถ ดังน่� 
ด้านการเงนิ
• ให�ผู้ลประกอบการทางการเงนิม่ความก�าวหน�าอยา่งมเ่สถ่ยรภาพื่

ด้านการต่ลาดและลูกค้า
• เป็นผู้้�นำาในธ่รกิจด�านค่ณภาพื่บรกิารท่�เป็นเลิศ 

ด้านคุณภาพการปฏิิบัติ่งาน
• ม่กระบวนการปฏิิบัติงานท่�ม่ประสิทธภิาพื่ และม่วธิก่ารในการ

ตรวจสอบค่ณภาพื่
• มม่าตรฐานในการปฏิิบติังาน และสามารถนำาข�อม้ลจากกระบวนการ

ปฏิิบติังานมาใชุ�ในการตัดสินใจสั�งการ

ด้านศักยภาพข่ดความสามารถ
• ให�พื่นักงานมศ่กัยภาพื่พื่ร�อมท่�จะรองรบัแนวทางการขยายธร่กิจ

ของธนาคาร 

คุณค่าห้ลักท่�มุ่งห้วงั (Core Value)
ค่ณค่าหลักท่�ทำาให�ธนาคารเป็นธนาคารชุั�นนำาของประเทศมา
อย่างต่อเน่�อง เป็นสิ�งท่�ท่กคนในธนาคารจะต�องรว่มกันรกัษัาไว� 
โดยจะต�องคำาน่งถ่งและนำามาใชุ�ในท่กกรณ่ ค่อ “ให�บรกิารทางการ
เงนิท่�สร�างความพื่่งพื่อใจแก่ล้กค�า” ตามแนวทาง “เพื่่�อนค้่คิด 
มิตรค้่บ�าน” โดยม่ปรชัุญ่าการทำางานดังน่�
• ให�บรกิารท่�เป็นเลิศในทัศนะของล้กค�า
• ปฏิิบัติงานอย่างม่ค่ณภาพื่
• ปฏิิบัติงานในลักษัณะของผู้้�ม่จรรยาบรรณ และเป็นม่ออาชุพ่ื่
• ม่่งมั�นท่�จะร่วมม่อกันทำางานเป็นท่มด�วยความเป็นนำาหน่�ง

ใจเด่ยวกัน
• ให�ความสำาคัญ่ในการพื่ฒันาพื่นักงาน

คณะกรรมการธนาคารได�กำาหนดกลย่ทธ์และแผู้นงานธ่รกิจทั�ง
ระยะสั�นระยะยาวเพื่่�อเป็นกรอบในการดำาเนินงานของหน่วยงานภายใน
ธนาคาร โดยคำาน่งถ่งปัจจยัทางเศรษัฐกิจ นโยบายภาครฐั และ
แนวโน�มการเปล่�ยนแปลงในอนาคต และรว่มกับฝ่่ายจดัการจดัทำา
กลย่ทธแ์ละแผู้นงานธร่กิจประจำาปท่ี�สอดคล�องกับจ่ดม่ง่หมายของ
ธนาคาร โดยคำาน่งถ่งสภาวะเศรษัฐกิจ สภาพื่แวดล�อมทางธ่รกิจ 
ปัจจยัความเส่�ยง เพื่่�อให�การดำาเนินงานของธนาคารเป็นไปตาม
จ่ดม่่งหมายของธนาคาร พื่ร�อมทั�งติดตามด้แลให�ม่การนำากลย่ทธ์
ของธนาคารไปปฏิิบติัและให�มก่ารรายงานผู้ลการดำาเนินงานเท่ยบกับ
แผู้นงานเปน็ประจำา รวมทั�งดแ้ลให�มก่ารจดัสรรทรพัื่ยากรให�เพื่ย่งพื่อ
กับการดำาเนินการตามแผู้นงานธ่รกิจ

ธนาคารกรุงเทพเป็น
ธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของ

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และ
เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มขีนาดใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย เมื่อพจิารณา

จากสนิทรพัยร์วม
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1.1.2 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญ่ 

ปี 2564 ประเทศไทยยังคงต�องรับม่อกับภาวะวิกฤตจากการ
แพื่ร่ระบาดของโรคติดเชุ่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ติดต่อกันเป็นปีท่�สอง แม�จะเปน็ชุว่งเวลาท่�ท�าทาย แต่ลก้ค�าใชุ�โอกาสน่�
เสรมิสร�างความแข็งแกรง่ให�กับธร่กิจเพื่่�อก�าวข�ามอป่สรรค ลก้ค�า
บางรายให�ความสำาคัญ่กับการลดต�นท่น การลดหน่� และการเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่ในกระบวนการทำางาน ในขณะท่�บางรายใชุ�โอกาสเพื่่�อ
ปรบัร้ปแบบธ่รกิจ เจาะตลาดใหม่ หรอ่วางแผู้นการลงท่นอย่างม่
กลย่ทธ ์อย่างไรก็ตาม ธ่รกิจต�องเพื่ิ�มข่ดความสามารถด�านดิจทัิล
เพื่่�อตอบสนองความต�องการของล้กค�าซึ่่�งทำางานจากท่�บ�าน ซึ่่�อ
สินค�าออนไลน์หรอ่ผู่้านแพื่ลตฟื้อรม์โซึ่เชุ่ยลม่เด่ย และใชุ�บรกิาร
ดิจทัิลประเภทต่าง ๆ เพื่ิ�มข่�น

ธุรกิจต้องเพิม่ขดีความสามารถด้านดิจทัิล 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ซึ่งทำางานจากท่ีบา้น ซื้อสนิค้าออนไลน์หรอื 
ผา่นแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดีย และใชบ้รกิาร 

ดิจทัิลประเภทต่าง ๆ เพิม่ขึ้น
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ธนาคารได�ให�ความชุว่ยเหล่อทางการเงนิท่�เหมาะกับความต�องการของลก้ค�าแต่ละราย เชุน่ การให�สินเชุ่�อ
เพื่่�อเสรมิสภาพื่คล่อง การปรบัโครงสร�างหน่� การเพื่ิ�มท่นและการให�สินเชุ่�อผู่้านโครงการชุว่ยเหล่อพื่เิศษั 
สำาหรบัล้กค�าธ่รกิจ การปรบัแผู้นการผู่้อนชุำาระหน่�ให�ม่ความย่ดหย่่นยิ�งข่�น และการลดอตัราผู่้อนชุำาระ
สำาหรบัสินเชุ่�อบ�านและหน่�บตัรเครดิต รวมทั�งนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์สินเชุ่�ออเนกประสงค์โดยใชุ�ท่�อย้อ่าศยั
เป็นหลักประกันสำาหรบัล้กค�าบ่คคล

นอกจากการให�ความชุว่ยเหล่อทางการเงนิ ธนาคารยังให�คำาแนะนำาและสนับสน่นลก้ค�าในด�านอ่�น ๆ เพื่่�อ
ชุว่ยให�ลก้ค�าธร่กิจเข�าถ่งตลาดใหม ่และสามารถปรบัตัวให�เข�ากับสภาวะแวดล�อมท่�เปล่�ยนแปลงไป อาทิ 
การดำาเนินธ่รกิจให�สอดคล�องกับข�อกำาหนดท่�เพื่ิ�มข่�นด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล 

พื่ฒันาการสำาคัญ่ด�านบรกิารสำาหรบัล้กค�าธร่กิจรายใหญ่่ ได�แก่ การนำาเสนอบรกิารการค�าระหวา่งประเทศ 
(Trade Finance) ซึ่่�งเปน็การทำาธร่กรรมเล็ตเตอรอ์อฟื้เครดิต (Letter of Credit: L/C) ในร้ปแบบดิจทัิล
ด�วย Enterprise Blockchain บนแพื่ลตฟื้อรม์ Contour ท่�ธนาคารรเิริ�มเป็นรายแรกในประเทศไทย 
หลังจากประสบความสำาเรจ็ในการทดสอบการทำาธ่รกรรมดังกล่าวก่อนหน�าน่� โดยในปี 2564 ธนาคาร
ได�เชุิญ่ล้กค�าเข�ารว่มทดสอบมากข่�น นอกจากน่� ธนาคารยังขยายบรกิารน่�ไปยังล้กค�าในอนิโดน่เซึ่่ย 
ผู่้านธนาคารเพื่อรม์าตา ซึ่่�งเป็นบรษัิัทย่อยของธนาคารกร่งเทพื่ และมแ่ผู้นจะขยายบรกิารไปยงัประเทศ
ในเครอ่ขา่ยสาขาต่างประเทศ อก่ทั�งยงัเริ�มใชุ�เทคโนโลยบ่ล็อกเชุน (Blockchain Technology) เพื่่�อ
การทำาธร่กรรมสำาหรบับรกิารสินเชุ่�อเพื่่�อซึ่พัื่พื่ลายเชุน และม่การทดลองให�บรกิารสินเชุ่�อดิจทัิลแบบใหม่
เพื่่�อร�านค�าออนไลน์

ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยงัเรง่พื่ฒันาส่้การเป็นธนาคารดิจทัิล รวมทั�งพื่ฒันาชุอ่งทางการชุำาระเงนิและโซึ่ล้ชุนั
ดิจทัิลใหม ่ๆ  เชุน่ บรกิารชุำาระเงนิและสินเชุ่�อร้ปแบบใหมเ่พื่่�อลก้ค�ารายใหญ่่และเอสเอม็อ ่ตลอดจนโซึ่ลชุ้นั
ด�านอค่อมเมิรซ์ึ่ท่�สามารถปรบัให�ตรงกับความต�องการของล้กค�า 

ธนาคารได�ปรบักระบวนการทำางานให�มป่ระสทิธภิาพื่และเปน็แบบอตัโนมติัด�วยเทคโนโลย่ดิจทัิล เพื่่�อเพื่ิ�ม
ประสิทธผิู้ลและประสิทธภิาพื่ในการดำาเนินงาน รวมทั�งชุว่ยลดค่าใชุ�จา่ยและการใชุ�ทรพัื่ยากร 

แนวทางด�านความยั�งยน่เริ�มเข�ามามบ่ทบาทสำาคัญ่อยา่งต่อเน่�อง ธนาคารจง่ม่ส่วนสนับสน่นล้กค�าเพื่่�อ
ลดการปล่อยก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์ การใชุ�พื่ลังงานอยา่งม่ประสิทธภิาพื่ รวมทั�งพื่ฒันากลย่ทธเ์พื่่�อให�
สอดคล�องกับ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) หรอ่ เศรษัฐกิจชุว่มวล เศรษัฐกิจ
หม่นเวย่น และเศรษัฐกิจส่เข่ยว นอกจากน่� ธนาคารยังม่่งสนับสน่นอต่สาหกรรมท่�ม่ศกัยภาพื่ส้ง เชุน่ 

พื่ลังงานอจัฉรยิะ ยานยนต์ไฟื้ฟื้า้ อเิล็กทรอนิกส์อจัฉรยิะ สาธารณ้ปโภคพื่่�นฐาน โลจสิติกส์ และธ่รกิจ
ท่�เก่�ยวเน่�องกับส่ขภาพื่

ธนาคารเปน็ผู้้�นำาการจดัหาเงนิทน่ประเภทการเงนิส่เขย่ว (Green Finance) โดยให�สนิเชุ่�อแก่โครงการ
พื่ลังงานหม่นเวย่นทั�งในประเทศและต่างประเทศ โครงการท่�ได�รบัการสนับสน่นทางการเงนิ ประกอบด�วย 
ฟื้ารม์กังหันลม พื่ลังงานแสงอาทิตย์ พื่ลังงานความร�อนใต�พื่ิภพื่ และพื่ลังงานชุ่วมวล ในปี 2564 
ธนาคารยงัเปน็ผู้้�นำาการจดัจำาหน่ายตราสารหน่�เพื่่�ออน่รกัษ์ัสิ�งแวดล�อม (Green Bond) และตราสารหน่�
เพื่่�อความยั�งย่น (Sustainable Bond) ติดต่อกันเป็นปีท่�สอง ซึ่่�งม่สัดส่วนเกินกวา่คร่�งหน่�งของการ
ออกตราสารหน่�เพื่่�ออน่รกัษ์ัสิ�งแวดล�อมในประเทศไทย

ด�านกิจการต่างประเทศ ได�แก่ การรวมสาขาของธนาคารกร่งเทพื่ในอนิโดน่เซึ่ย่เข�ากับธนาคารเพื่อรม์าตา
อย่างเสรจ็สมบ้รณ์ ทำาให�ปัจจ่บันธนาคารเพื่อรม์าตาเป็น 1 ใน 10 ธนาคารท่�ม่ขนาดใหญ่่ท่�ส่ดของ
อนิโดน่เซึ่ย่เม่�อพื่ิจารณาจากสินทรพัื่ย์รวม การลงท่นน่�นอกจากจะทำาให�การดำาเนินงานในภ้มิภาคของ
ธนาคารม่ความแข็งแกรง่ยิ�งข่�น ยังชุว่ยให�ล้กค�าในเครอ่ข่ายสาขาต่างประเทศเข�าถ่งโอกาสทางธ่รกิจ
ในอนิโดน่เซึ่่ย ซึ่่�งเป็นประเทศท่�ม่ขนาดเศรษัฐกิจใหญ่่ท่�ส่ดในภ้มิภาคเอเชุ่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต� ทั�งน่� 
ฐานล้กค�าท่�เติบโตอย่างต่อเน่�องทั�งในภ้มิภาคและเครอ่ข่ายสาขาในต่างประเทศอ่�น ๆ ส่งผู้ลให�สินเชุ่�อ
จากกิจการธนาคารต่างประเทศม่สัดส่วนประมาณหน่�งในส่�ของสินเชุ่�อโดยรวมของธนาคาร

ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยังอย่้ระหวา่งการพื่ัฒนาแพื่ลตฟื้อรม์สำาหรบักิจการธนาคารต่างประเทศ ซึ่่�ง
ประกอบด�วย ระบบงานหลัก (Core Banking) บรกิารบรหิารเงนิสด บรกิารชุำาระเงนิ บรกิารบรหิาร
การเงนิ และบรกิารการค�าระหวา่งประเทศ เพื่่�อให�บรกิารล้กค�าในเครอ่ข่ายสาขาต่างประเทศได�อย่าง
ไร�รอยต่อ ในปี 2564 ธนาคารยงัได�ขยายบรกิารบรหิารเงนิสดส่้ภม้ภิาค โดยให�บรกิารผู่้านแพื่ลตฟื้อรม์
ดิจทัิลในประเทศกัมพ้ื่ชุา 

สำาหรบัล้กค�าบ่คคล ธนาคารได�พื่ฒันาแอปพื่ลิเคชุนั BeWallet เพื่่�อให�ล้กค�าผู้้�ถ่อบัตรบ่เฟิื้สต์ สมารท์ 
กวา่ 9 ล�านคน สามารถเชุ่�อมโยงบัญ่ชุเ่งนิฝ่ากกับแอป และสแกน QR Code เพื่่�อชุำาระค่าสินค�าและ
บรกิารได�ในประเทศจน่ และอก่มากกวา่ 40 ประเทศ

นอกจากน่� ธนาคารกร่งเทพื่ยงัเปน็ธนาคารท่�ดำาเนินการด�านการชุำาระดล่สำาหรบัธ่รกรรมระหวา่งประเทศ 
(Settlement Bank) สำาหรบัการให�บรกิารชุำาระเงนิข�ามพื่รมแดนด�วย QR Code ระหวา่งประเทศไทย
และอนิโดน่เซึ่ย่ และประเทศไทยและเวย่ดนาม รวมทั�งเป็น Settlement Bank สำาหรบัการให�บรกิาร
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โอนเงนิระหวา่งประเทศไทยและสิงคโปรแ์บบเรย่ลไทม์ผู่้านพื่ร�อมเพื่ย์อนิเตอรเ์นชุั�นแนล (PromptPay 
International) ซึ่่�งชุว่ยให�ล้กค�าสามารถโอนเงนิระหวา่งประเทศและชุำาระเงนิด�วย QR Code ผู่้านโมบาย
แบงก์กิ�งได�อย่างสะดวกรวดเรว็ 

ธนาคารได�พื่ัฒนาบริการโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ ด�วยการเพื่ิ�มฟ่ื้เจอร์ใหม่มากกวา่ 
30 ฟ่ื้เจอร ์ เพื่่�อให�การทำาธ่รกรรมแบบออนไลน์ม่ความสะดวก รวดเรว็ยิ�งข่�น และส่งผู้ลให�ม่ปรมิาณ
การทำาธร่กรรมผู่้านชุอ่งทางออนไลน์ของธนาคารเพื่ิ�มข่�น โดยลก้ค�ากวา่ร�อยละ 90 หนัมาทำาธร่กรรมผู่้าน
อป่กรณ์มอ่ถ่อ ซึ่่�งสอดคล�องกับการเติบโตของปรมิาณการทำาธร่กรรมการออนไลน์ท่�เกิดข่�นในระหวา่ง
สถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 นอกจากน่� ธนาคารยังรว่มม่อกับสำานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเส่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชุาติ (สำานักงาน กสทชุ.) และบรษัิัท
โทรคมนาคมชุั�นนำา ในการพื่ัฒนาระบบพื่ิส้จน์และย่นยันตัวตนร้ปแบบดิจทัิล ผู่้านแอปพื่ลิเคชุนั atta 
เพื่่�อใชุ�ประกอบการเปิดบัญ่ชุ ่e-Savings กับธนาคารกร่งเทพื่ 

ธนาคารขยายจ่ดให�บรกิารผู่้านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) กวา่ 16,000 แหง่ โดยการเพื่ิ�ม
จ่ดบรกิารตัวแทนธนาคารและการให�บรกิารผู่้านระบบออนไลน์ของธนาคารชุว่ยให�ล้กค�าเข�าถ่งบรกิาร
การเงนิพื่่�นฐานได�สะดวกยิ�งข่�น และประหยัดทรพัื่ยากรจากการลดการใชุ�กระดาษั รวมทั�งชุว่ยให�ล้กค�า
ประหยัดเวลาการเดินทางเพื่่�อมาทำาธ่รกรรม 

ธนาคารรว่มมอ่กับ Pictet Group ซึ่่�งเปน็สถาบนัการเงนิท่�บรหิารความมั�งคั�งและสินทรพัื่ยช์ุั�นนำาระดับโลก
จากเจน่วา ประเทศสวติเซึ่อรแ์ลนด์ เพื่่�อชุว่ยให�ล้กค�าเข�าถ่งผู้ลิตภัณฑ์์และโอกาสท่�หลากหลายในการ
ลงท่นระดับโลก นอกจากน่� ธนาคารได�พัื่ฒนาชุอ่งทางการให�บรกิาร ด�วยการเพื่ิ�มเจ�าหน�าท่�ด้แลล้กค�า
และขยายบรกิารให�คำาปรก่ษัาผู่้านสาขา รวมถ่งเพื่ิ�มท่มผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่และท่มนักวางแผู้นการเงนิเพื่่�อให�
คำาแนะนำาทางการเงนิและบรหิารความสัมพื่นัธกั์บล้กค�า

ธนาคารยังคงม่่งมั�นในการเป็น “เพื่่�อนค้่คิด มิตรค้่บ�าน” ของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่ม และด้แลล้กค�าให�
สามารถก�าวข�ามชุว่งเวลาท่�ยากลำาบาก พื่ร�อมดำาเนินธร่กิจด�วยความรอบคอบและระมดัระวงัซึ่่�งเปน็ปจัจยั
เก่�อหน่นให�ผู้ลการดำาเนินงานของธนาคารม่ความก�าวหน�า ด�วยกำาไรส่ทธท่ิ�เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 54.3 จากปี
ก่อนหน�า รวมทั�งรกัษัาสภาพื่คล่องและเงนิกองท่นในระดับส้ง เพื่่�อเสรมิสร�างฐานะการเงนิให�แขง็แกรง่
และพื่ร�อมเติบโตต่อไปในอนาคต

1.1.3 ชื่่�อ สถานท่�ตั่�งสำานักงานให้ญ่่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบ่ยนบรษัิัท โทรศัพท์ โทรสาร 
เวบ็ไซด์บรษิััท จำานวนและชื่นิดของหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้วทั�งห้มด

ข้อมูลของธนาคาร
บรษัิัทท่�ออกหลักทรพัื่ย์  ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน)
ประกอบธ่รกิจ การธนาคารพื่าณิชุย์
ท่�ตั�งสำานักงานใหญ่่ เลขท่� 333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
เลขทะเบ่ยนบรษัิัทเลขท่� 0107536000374
บัวหลวงโฟื้น 1333 หรอ่ 0-2645-5555
โทรสาร 0-2231-4890
เวบ็ไซึ่ต์ www.bangkokbank.com

ห้ลักทรพัย์ของบรษิััท ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564
ท่นจดทะเบ่ยนของธนาคาร จำานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
 ห่�นสามัญ่ จำานวน 3,998,345,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท
 ห่�นบ่รมิสิทธ ิ จำานวน 1,655,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท
ท่นท่�เรย่กชุำาระแล�ว จำานวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็น
 ห่�นสามัญ่ จำานวน 1,908,842,894 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท
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1.2 ล่กษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสรา้งรายได้ 

โครงสร�างรายได�ของธนาคารและบรษัิัทย่อยในชุว่ง 3 ปี
 หน่วย : ล�านบาท 

โครงสรา้งรายได้

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

รายได้ดอกเบ่�ย

เงนิให�สินเชุ่�อ 96,929 72.0 95,994 80.9 93,155 69.7

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,250 4.6 5,431 4.6 9,101 6.8

เงนิลงท่น 11,133 8.3 11,098 9.3 10,309 7.7

รวมรายได�ดอกเบ่�ย 114,312 84.9 112,523 94.8 112,565 84.2

รวมค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ย 32,156 23.8 35,477 29.9 41,494 31.0

รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ 82,156 61.1 77,046 64.9 71,071 53.1

รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธิ 29,209 21.7 24,711 20.8 28,504 21.3

กำาไรส่ทธจิากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 17,868 13.3 11,058 9.3 - -

กำาไรส่ทธจิากธ่รกรรมเพื่่�อค�าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ - - - - 7,848 5.9

กำาไรส่ทธจิากเงนิลงท่น 1,225 0.9 2,512 2.1 19,765 14.8

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดท่น) จากเงนิลงท่นตามวธิส่่วนได�เส่ย 209 0.2 (14) 0.0 93 0.1

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรพัื่ย์ 519 0.4 734 0.6 2,134 1.6

รายได�จากเงนิปันผู้ล 2,252 1.6 2,039 1.7 3,769 2.8

รายได�จากการดำาเนินงานอ่�น ๆ 1,103 0.8 642 0.6 562 0.4

รวมรายได�ท่�มิใชุด่อกเบ่�ย 52,385 38.9 41,682 35.1 62,675 46.9

รายได้จากการดำาเนินงาน 134,541 100.0 118,728 100.0 133,746 100.0
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(1) ลักษัณะผลิต่ภัณฑ์์ห้รอ่บรกิาร และการพัฒนานวตั่กรรมธุรกิจ

ลูกค้าธุรกิจรายให้ญ่่
การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ท่�เกิดข่�นหลายระลอก รวมทั�ง
การออกมาตรการควบคม่การระบาดอยา่งต่อเน่�องตลอดป ี2564 
ส่งผู้ลให�เศรษัฐกิจขยายตัวตำากวา่ท่�คาดการณ์ไว� อย่างไรก็ตาม 
แม�เศรษัฐกิจจะอย่้ในภาวะซึ่บเซึ่า แต่บรษัิัทเอกชุนรายใหญ่่ของไทย
ยังคงม่ผู้ลประกอบการท่�ด่

ในขณะท่�บางบริษััทชุะลอแผู้นการลงท่นและขยายธ่รกิจ แต่
อ่ตสาหกรรมในภาคการส่งออก โลจิสติกส์ อ่คอมเมิร์ซึ่ และ
พื่ลังงานหม่นเวย่น ยังคงเติบโตได�ด่ โดยธนาคารม่การให�สินเชุ่�อ
กับล้กค�าท่�อย้่ในภาคอต่สาหกรรมเหล่าน่�เพื่ิ�มข่�น ทั�งน่� ล้กค�าธ่รกิจ
รายใหญ่่ของธนาคารโดยส่วนมากยังคงม่ผู้ลการประกอบการ
ท่�น่าพื่อใจ นอกจากน่� ธนาคารยังม่่งเน�นสนับสน่นอ่ตสาหกรรม
ท่�ม่ศักยภาพื่ส้งและอ่ตสาหกรรมแห่งอนาคต เชุ่น พื่ลังงาน
อจัฉรยิะ ยานยนต์ไฟื้ฟื้้า อเิล็กทรอนิกส์อจัฉรยิะ สาธารณ้ปโภค
พื่่�นฐาน โลจสิติกส์ และธ่รกิจท่�เก่�ยวเน่�องกับส่ขภาพื่ และยังคง
ให�การด้แลด�านการปรบัโครงสร�างหน่� การให�สินเชุ่�อผู่้านโครงการ
ชุว่ยเหล่อพื่ิเศษั และอ่�น ๆ ตามความเหมาะสมและความต�องการ
ของล้กค�า

การปรับเปล่�ยนร้ปแบบจากการทำางานท่�สำานักงานส่้การทำางาน
นอกสถานท่� (Remote Working) และความต�องการบรกิารออนไลน์
ท่�เพื่ิ�มข่�น เป็นผู้ลให�การเปล่�ยนผู่้านส่้ย่คดิจิทัลยังคงดำาเนินไป
อย่างต่อเน่�อง ธนาคารได�เร่งพื่ัฒนาแพื่ลตฟื้อร์มและบริการ
ธนาคารดิจทัิล นำาเสนอชุอ่งทางการชุำาระเงนิและโซึ่ลชุ้นัดิจทัิลใหม่ ๆ 
สำาหรบัล้กค�า และรว่มม่อกับพื่ันธมิตรเพื่่�อให�บรกิารของธนาคาร

1.2.2 ข้อมูลเก่�ยวกับผลิต่ภัณฑ์์
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เข�าเป็นส่วนหน่�งในระบบงานของพื่ันธมิตร เชุ่น การให�บริการ
การค�าระหวา่งประเทศบนแพื่ลตฟื้อรม์ Contour ด�วย Enterprise 
Blockchain รวมทั�งเดินหน�าสร�างสรรค์นวตักรรมและยกระดับ
บริการของธนาคารให�ด่ยิ�งข่�น เพื่่�อรองรับธ่รกิจของล้กค�าทั�ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ขณะเด่ยวกัน ธนาคารได�ทำาการปรบัปร่งกระบวนการทำางานด�วย
การใชุ�ระบบอตัโนมัติและเคร่�องมอ่เชุงิวเิคราะห ์เพื่่�อให�บรกิารล้กค�า
ได�อย่างรวดเรว็และม่ประสิทธภิาพื่มากยิ�งข่�น

เน่�องจากการดำาเนินธ่รกิจภายใต�แนวทางความยั�งย่นเข�ามา
ม่บทบาทสำาคัญ่ต่อชุ่วติและการประกอบธ่รกิจเพื่ิ�มข่�นเป็นลำาดับ 
ธนาคารจ่งม่ส่วนร่วมในการสนับสน่นล้กค�าเพื่่�อลดการปล่อย
ก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์และการใชุ�พื่ลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพื่ 
ตลอดจนการพื่ัฒนากลย่ทธ์ทางธ่รกิจให�สอดคล�องกับ Bio-
Circular-Green (BCG) Economy ซึ่่�งประกอบด�วยเศรษัฐกิจ
ชุว่มวล เศรษัฐกิจหม่นเวย่น และเศรษัฐกิจส่เข่ยว

ผลงานและความสำาเรจ็
• บรกิารการค้าระห้วา่งประเทศ (Trade Finance) ด้วยเทคโนโลย่

บล็อกเชื่น (Blockchain Technology) การทำาธ่รกรรม
เลตเตอรอ์อฟื้เครดิต (Letter of Credit: L/C) ในร้ปแบบ
ดิจทัิลด�วย Blockchain Technology สำาหรบับรกิาร Trade 
Finance ในประเทศไทยม่ความก�าวหน�าอย่างต่อเน่�องจาก
การนำาเสนอบรกิารส่้กล่่มล้กค�าท่�กว�างขวางยิ�งข่�น ซึ่่�งรวมถ่ง
ล้กค�าในอินโดน่เซึ่่ยโดยผู่้านธนาคารเพื่อร์มาตา ซึ่่�งเป็น
บรษัิัทย่อยของธนาคาร

• บรกิาร API Payment Gateway เป็นบรกิารท่�ชุว่ยให�ลก้ค�า
ธ่รกิจรายใหญ่่สามารถโอนเงนิจากระบบงานของตนเองไปยัง
ผู้้�รบัท่�ม่บัญ่ชุธ่นาคารกร่งเทพื่หรอ่ธนาคารอ่�นในประเทศไทย
ได�แบบเร่ยลไทม์โดยเป็นการทำางานผู่้าน Application 
Programming Interface (API)

• ชื่อ่งทางออนไลน์ให้ม่สำาห้รบับรกิารเพ่�อธรุกิจนำาเขา้และส่งออก 
จะเปิดตัวในชุว่งต�นปี 2565 เพื่่�อมอบประสบการณ์เหน่อระดับ
สำาหรบัล้กค�าธร่กิจท่�เปน็ผู้้�ประกอบการธร่กิจส่งออกและนำาเข�า  

ท่�ต�องการทำาธร่กรรมผู่้านระบบออนไลน์ สามารถเข�าใชุ�งานระบบ
ได�อย่างไร�รอยต่อ ผู่้านเวบ็เบราวเ์ซึ่อรต่์าง ๆ บนคอมพื่วิเตอร ์
แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมารท์โฟื้น เสรมิสร�างความมั�นใจในการ 
ทำาธ่รกรรมด�วยระบบรกัษัาความปลอดภัยมาตรฐานสากล

• สนับสนุนการเปล่�ยนผ่านของประเทศไทยสู่ e-Payment 
ธนาคารรว่มม่อกับกรมสรรพื่ากร ซึ่่�งเป็นหน่วยงานภาครฐั
เพื่่�อพื่ัฒนาระบบการชุำาระเงนิแบบไม่ใชุ�เงนิสดร้ปแบบใหม่ให�
สอดคล�องกับแผู้นย่ทธศาสตรก์ารพื่ัฒนาโครงสร�างพื่่�นฐาน
ระบบการชุำาระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกส์แหง่ชุาติ หรอ่ National 
e-Payment ของรฐับาล

• ผู้นำาด้านการเงนิส่เข่ยว (Green Finance) ในประเทศไทย 
ธนาคารเป็นผู้้�นำาพื่ัฒนาการด�าน Green Finance ของไทย 
ติดต่อกันเป็นปีท่�สอง และยังขยายการให�สินเชุ่�อแก่โครงการ
พื่ลังงานหม่นเวย่นในเครอ่ข่ายสาขาทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการดังกล่าวประกอบด�วย ฟื้ารม์กังหนัลม พื่ลังงานแสง
อาทิตย์ พื่ลังงานความร�อนใต�พื่ภิพื่ และพื่ลังงานชุว่มวล

• รางวัลท่� ได้รับในปี 2564  ธนาคารได�รับรางวัล Best 
Corporate Bank Thailand 2021 จากนิตยสาร
อนิเตอรเ์นชุนัแนลบิสซึ่เินส รางวลั Best Trade Finance 
Bank in Thailand จากนิตยสารอลัฟื้าเซึ่าท์อส่เอเชุย่ และ
นิตยสารดิเอเชุ่�ยนแบงก์เกอร ์รางวลั Thailand Domestic 
Trade Finance Bank of the Year จากนิตยสารเอเชุ่�ยน
แบงก์กิ�งแอนด์ไฟื้แนนซึ่ ์ และได�รบัการลงคะแนนโดยองค์กร
ธ่รกิจสำาหรับรางวัล Best Domestic Bank for Cash 
Management Services in Thailand จากนิตยสารเอเชุย่
มันน่� รวมทั�งรางวลั Best Payments Bank in Thailand 
จากนิตยสารดิเอเชุ่�ยนแบงก์เกอร ์และรางวลั 2021 ASEAN 
Enterprise Innovation Award, Thailand สำาหรับ
นวตักรรมด�าน Enterprise Blockchain จาก เอเชุย่ ไอโอท่ 
บิสซึ่เินส แพื่ลตฟื้อรม์
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ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปล่ก
ธ่รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอ่) ได�รับผู้ลกระทบ
ค่อนข�างมากจากการควบค่มการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 และ
ภาวะเศรษัฐกิจตกตำา ทำาให�ผู้้�ประกอบการจำานวนมากต�องการ
ความชุว่ยเหล่อทางการเงนิ ในฐานะเพื่่�อนค้่คิด ธนาคารพื่ร�อมดแ้ล
ลก้ค�าให�สามารถก�าวผู่้านชุว่งเวลาท่�ยากลำาบากน่� โดยนอกจากการ
ให�ความชุว่ยเหล่อเพื่่�อเสรมิสภาพื่คล่อง การให�สินเชุ่�อผู่้านโครงการ
ชุว่ยเหล่อพื่เิศษั หรอ่การปรบัแผู้นการผู่้อนชุำาระหน่� ธนาคารยงัเปน็
ผู้้�นำาการให�สินเชุ่�อดอกเบ่�ยตำาแก่ล้กค�าตามมาตรการชุว่ยเหล่อของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยังให�ความชุว่ยเหล่อล้กค�าธ่รกิจรายกลาง
และรายปล่กท่�ต�องการขายผู้ลิตภัณฑ์์ผู่้านชุ่องทางออนไลน์และ
การทำาธ่รกรรมแบบไม่ใชุ�เงนิสด ด�วยบรกิารชุำาระเงนิและสินเชุ่�อ
ร้ปแบบใหม่ อก่ทั�งยังนำาเสนอโซึ่ล้ชุันด�านอค่อมเมิรซ์ึ่ท่�เหมาะสม
กับความต�องการของล้กค�าแต่ละราย

นอกจากน่� ธนาคารยังให�คำาแนะนำาล้กค�าผู่้านแพื่ลตฟื้อรม์โซึ่เชุย่ล 
มเ่ด่ยเพื่่�อให�สามารถปรบัตัวให�สอดคล�องกับการเปล่�ยนแปลงของ
สภาวะแวดล�อมและเตรย่มธ่รกิจให�พื่ร�อมรบัม่อกับอนาคต โดยม่
การจดัสัมมนาออนไลน์ในประเด็นธร่กิจท่�สอดคล�องกับสถานการณ์
ปจัจ่บัน เชุน่ อค่อมเมิรซ์ึ่ การดำาเนินงานตามแนวทางความรบัผิู้ดชุอบ
ต่อสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถ่งวธิส่่งเสรมิส่ขภาพื่ 
และสวสัดิการของพื่นักงานในสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยงัเดินหน�าเพื่ิ�มศกัยภาพื่ด�านดิจทัิล
และพื่ฒันาบรกิารท่�ตอบสนองความต�องการทางการเงนิของลก้ค�า
ธ่รกิจรายกลางและรายปล่กได�อย่างตรงใจ
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 ○ บรกิาร Bualuang Business BIZ Super Save x3 
แพื่็คเกจเหมาจ่ายสำาหรับบริการบริหารเงินสดท่�ชุ่วยให�
ล้กค�าเอสเอม็อส่ามารถทำาธ่รกรรมทางการเงนิได�รวดเรว็ 
และประหยดัค่าธรรมเน่ยมยิ�งข่�น อก่ทั�งยงัเปน็การเพื่ิ�มโอกาส 
ในการเข�าถ่งบริการของธนาคารได�อย่างทั�วถ่ง ทำาให�ผู้้�
ประกอบการสามารถดำาเนินธ่รกิจได�อย่างต่อเน่�อง และ
สามารถทำาธร่กรรมได�อยา่งสะดวกผู่้านชุอ่งทางอนิเทอรเ์น็ต 
แบงก์กิ�ง และท่�สาขา

• ชื่ว่ยให้ผู้้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถ้งแห้ล่งเงนิทุนได้
มากข้�น ด�วยการทดสอบบรกิารให�สินเชุ่�อออนไลน์แบบใหม่
สำาหรับร�านค�าออนไลน์ท่�เป็นค้่ค�าของล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่ 
นอกจากน่� ธนาคารอย้่ระหวา่งการพื่ัฒนากระเป๋าเงนิดิจิทัล
เพื่่�อชุว่ยให�การทำาธ่รกรรมการเงนิออนไลน์ม่ความสะดวกและ
ปลอดภัย อก่ทั�งยังนำาเสนอทางเล่อกในการชุำาระเงนิแบบไม่ใชุ�
เงนิสดเพื่่�อครอบคล่มฐานล้กค�าท่�กว�างขวางยิ�งข่�น

• เริ�มการทดสอบการทำาธุรกรรมสินเชื่่�อเพ่�อซัพพลายเชื่น
ด้วย Blockchain Technology ภายใต� Regulatory 
Sandbox ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยล้กค�าสามารถ
ใชุ�ใบแจ�งหน่�เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชุ่�อ ซึ่่�งชุ่วยเพื่ิ�ม
สภาพื่คล่องให�กับล้กค�าเอสเอ็มอ่ท่�อย้่ในซึ่ัพื่พื่ลายเชุนของ
ล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่ นอกจากน่� การทำาสัญ่ญ่าการให�สินเชุ่�อ
ด�วย Blockchain Technology ยังอำานวยความสะดวก
ในการรบัรองสำาเนาถ้กต�อง ชุว่ยให�ขั�นตอนการทำางานม่ความ
รวดเรว็และโปรง่ใสยิ�งข่�น

• สนับสนุนให้้ลูกค้าปรับการดำาเนินงานให้้สอดคล้องกับ
มาต่รฐานและข้อกำาห้นดด้านความรบัผิดชื่อบต่่อสิ�งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล เพื่่�อตอบสนองความต�องการของ
ภาคธ่รกิจท่�ให�ความสำาคัญ่กับการเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อม
มากข่�น โดยธนาคารม่การให�สินเชุ่�อแก่ล้กค�าเพื่่�อปรับปร่ง
กระบวนการผู้ลิตให�สามารถรองรบัวตัถ่ดิบท่�ผู่้านกระบวนการ
ร่ไซึ่เคิลและกระบวนการอ่�น ๆ รวมทั�งนำาเสนอสินเชุ่�ออัตรา
ดอกเบ่�ยพื่ิเศษัสำาหรับการติดตั�งระบบผู้ลิตไฟื้ฟื้้าพื่ลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารสำานักงานหรอ่โรงงาน

• รางวัลท่�ได้รบัในปี 2564 เพื่่�อชุ่วยให�ล้กค�าสามารถพื่ัฒนา
ธ่รกิจให�ด่ยิ�งข่�น ทั�งในด�านการบรหิารจดัการ การตลาด และ
นวตักรรม ธนาคารม่การแบ่งปันความร้�และสนับสน่นล้กค�า
ในการสร�างเคร่อข่ายธ่รกิจผู่้านการสัมมนาเชุิงปฏิิบัติการ
และการจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมทั�งการให�ความร้�ผู่้านชุอ่งทาง
ออนไลน์ ทั�งน่� ล้กค�าของธนาคารได�รับรางวลัพื่ระราชุทาน 
1 รางวลั ในประเภทธ่รกิจค�าปล่กและค�าส่ง และรางวลัระดับ 
Gold 2 รางวลั ในประเภทธ่รกิจอ่ตสาหกรรม และประเภท
ธ่รกิจบรกิาร จากโครงการ SMEs Excellence Awards ซึ่่�ง
จดัโดยสมาคมการจดัการธ่รกิจแหง่ประเทศไทย

ผลงานและความสำาเรจ็
• ให้ค้วามรูท่้�เปน็ประโยชื่น์ในการทำาธรุกิจผ่านชื่อ่งทางออนไลน์ 

เน่�อหาท่�นำาเสนอ ได�แก่ ประสบการณ์ความสำาเรจ็ของล้กค�า
ในหลากหลายธ่รกิจ และการถ่ายทอดความร้�เฉพื่าะทางจาก
พื่นัธมิตรของธนาคาร เชุน่ สำานักงานนวตักรรมแหง่ชุาติ และ
บรษัิัทในเครอ่ เชุน่ บรษัิัทหลักทรพัื่ย ์บวัหลวง จำากัด (บล.บวัหลวง)  
และบรษัิัทหลักทรพัื่ยจ์ดัการกองทน่รวม บัวหลวง จำากัด (บลจ.
บัวหลวง) ซึ่่�งนำาเสนอเน่�อหาในหวัข�อต่าง ๆ เชุน่ การปรบัตัว
เพื่่�อรบัการเปล่�ยนแปลงของสภาพื่แวดล�อมทางธร่กิจ การยกระดับ 
ซึ่พัื่พื่ลายเชุน (Supply Chain) ในภาคอต่สาหกรรม การลงทน่
ในพื่ลังงานส่เข่ยว เทคโนโลย่เพื่่�อส่ขภาพื่ และฟิื้นเทค เป็นต�น

• นำาเสนอบริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบให้ม่ เพื่่�อเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่และอำานวยความสะดวกแก่ล้กค�า รวมทั�งปรบัการทำา
ธ่รกรรมเป็นระบบออนไลน์เพื่่�อการบรกิารท่�รวดเรว็ยิ�งข่�นและ
ลดการใชุ�กระดาษั ซึ่่�งประกอบด�วยบรกิารดังต่อไปน่�

 ○ บริการห้ักบัญ่ชื่่เงินฝากอัต่โนมัติ่ผ่านโมบายแบงก์กิ�ง 
ชุว่ยให�ลก้ค�าบ่คคลท่�ต�องการชุำาระค่าสินค�าและบรกิารหรอ่
ค่าสาธารณ้ปโภคแก่หน่วยงานภาครัฐและบริษััทเอกชุน
สามารถสมคัรบรกิารหกับัญ่ชุเ่งนิฝ่ากอตัโนมัติผู่้านบรกิาร
โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่เพื่่�อชุำาระเงนิให�กับ
บรษัิัทผู้้�รบัชุำาระหรอ่ค้่สัญ่ญ่า

 ○ บรกิาร Bualuang Business Trade Super Save 
แพื่็คเกจเหมาจ่ายสำาหรับผู้ลิตภัณฑ์์และบริการสินเชุ่�อ
การค�าระหวา่งประเทศ ท่�ชุ่วยให�ล้กค�าเอสเอม็อส่ามารถ
ทำาธร่กรรมการค�าระหวา่งประเทศด�วยค่าธรรมเน่ยมท่�ถก้ลง
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ลูกค้าธุรกิจในต่่างประเทศ
ภาวะเศรษัฐกิจโลกท่�ชุะลอตัวลงส่งผู้ลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ 
ทั�วโลก โดยในปี 2563 เอเชุ่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต�ซึ่่�งเป็นภ้มิภาค
ท่�ธนาคารม่สาขาจำานวนมากได�รบัผู้ลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 
น�อยกวา่ภม้ภิาคอ่�น แต่ในป ี2564 ภมิ้ภาคน่�กลับมก่ารแพื่รร่ะบาด
เพื่ิ�มข่�นอย่างต่อเน่�องตลอดปี สถานการณ์ดังกล่าวส่งผู้ลให�ล้กค�า
ในต่างประเทศของธนาคารบางรายต�องเผู้ชุิญ่กับความท�าทาย
หลายประการ อาทิ ผู้ลผู้ลิตและยอดขายท่�ลดลงจากการปดิประเทศ
และการชุะลอตัวทางเศรษัฐกิจ

ท่ามกลางอป่สรรคเหล่าน่� ผู้้�ประกอบการจน่ยงัคงเดินหน�าสร�างฐาน
การผู้ลิตนอกประเทศโดยม่การลงท่นในประเทศต่าง ๆ ทั�วภ้มิภาค
เอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต� ทำาให�การลงท่นโดยตรงจากประเทศจน่
หลั�งไหลเข�ามาในภ้มิภาคน่�เพื่ิ�มข่�นอย่างต่อเน่�อง โดยเฉพื่าะอย่าง
ยิ�งในอนิโดน่เซึ่ย่ เวย่ดนาม สาธารณรฐัประชุาธปิไตยประชุาชุนลาว 
และสิงคโปร ์ ธนาคารจง่สนับสน่นให�ล้กค�าขยายโอกาสทางธ่รกิจ
จากการพื่ฒันาด�านการลงท่นในภ้มิภาค

นอกจากการให�บรกิารสินเชุ่�อและบรกิารทางการเงนิ ธนาคารยัง
รว่มม่อกับล้กค�าในฐานะพื่ันธมิตรทางธ่รกิจเพื่่�อนำาเสนอโซึ่ล้ชุัน
ด�านธ่รกรรมและการเงนิท่�ตรงกับธ่รกิจของล้กค�า อ่กทั�งยังให�
คำาแนะนำาในหลากหลายด�านอนัจะเป็นประโยชุน์ต่อการดำาเนินธร่กิจ 
แม�เก่อบทก่ประเทศทั�วโลกต�องเผู้ชุญิ่กับสภาวะแวดล�อมทางเศรษัฐกิจ
ท่�ยังไม่เอ่�ออำานวยในปี 2564 แต่ล้กค�าของธนาคารยังสามารถ
ดำาเนินกิจการได�ด่ ผู้ลการดำาเนินงานของธนาคารทั�งในประเทศ
อนิโดน่เซึ่ย่ และเวย่ดนาม ยังอย้่ในเกณฑ์์ท่�ด่ ทั�งน่� ณ สิ�นปี 2564 
สินเชุ่�อจากกิจการต่างประเทศมสั่ดส่วนประมาณหน่�งในส่�ของสินเชุ่�อ
โดยรวมของธนาคาร

ผลงานและความสำาเรจ็
• การรวมสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดน่เซ่ย

เข้ากับพ่ท่ เพอรม์าต่า ท่บ่เค (ธนาคารเพอรม์าต่า) ซ้�งเป็น
บรษิััทย่อยของธนาคารกรุงเทพเสรจ็สมบูรณ์ ทำาให�ปัจจ่บัน
ธนาคารเพื่อรม์าตาเป็น 1 ใน 10 ธนาคารท่�ม่ขนาดใหญ่่ท่�ส่ด
ของอนิโดน่เซึ่่ย เม่�อพื่ิจารณาจากสินทรพัื่ย์รวม และชุ่วยให�
ลก้ค�าของธนาคารในประเทศอนิโดน่เซึ่ย่สามารถเข�าถ่งบรกิาร

ทางการเงนิอย่างเต็มร้ปแบบ ทั�งบรกิารสำาหรบัล้กค�าบ่คคล 
ด�วยเครอ่ข่ายสาขาท่�กว�างขวาง บรกิารบรหิารเงนิสด บรกิาร
ธนาคารดิจิทัล และสินเชุ่�อเพื่่�อซึ่ัพื่พื่ลายเชุน ขณะเด่ยวกัน 
ธนาคารยงัเชุ่�อมโยงลก้ค�าในเครอ่ข่ายสาขาต่างประเทศส่้โอกาส
ทางธ่รกิจในอนิโดน่เซึ่ย่ผู่้านธนาคารเพื่อรม์าตา
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• ธนาคารเพอร์มาต่าม่กำาไรสุทธิเพิ�มข้�นร้อยละ 70.6 จาก
ปีก่อนห้น้า โดยความร่วมม่อระหว่างธนาคารเพื่อร์มาตา
กับกิจการธนาคารต่างประเทศของธนาคารกร่งเทพื่ ทำาให�
ธนาคารกร่งเทพื่สามารถขยายฐานล้กค�าทั�งในอนิโดน่เซึ่ย่และ
ทั�วเครอ่ข่ายสาขาต่างประเทศ

• ธนาคารเพอร์มาต่าประสบความสำาเร็จในการทำาธุรกรรม
การค้าระห้วา่งประเทศ (Trade Finance) ระห้วา่งประเทศ
อนิโดน่เซย่และประเทศไทยเป็นครั�งแรกด้วย Blockchain 
Technology โดยรว่มมอ่กับธนาคารกร่งเทพื่ ซึ่่�งเปน็ธนาคาร
แหง่แรกในประเทศไทยท่�ใชุ� Blockchain Technology ในการ
ทำาธ่รกรรมการค�าระหวา่งประเทศ

• ขยายบรกิารการบรหิ้ารเงนิสดสู่ภมูภิาคในป ี2564 โดยเริ�มให�
บรกิารในประเทศกัมพ้ื่ชุา และคาดวา่ในป ี2565 จะขยายบรกิาร
ไปยังประเทศมาเลเซึ่่ย เวย่ดนาม และสิงคโปร์ เพื่่�ออำานวย
ความสะดวกในการทำาธร่กรรมทางการเงนิและเป็นการสนับสน่น
การขยายธร่กิจของล้กค�าธร่กิจในประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ

• ธนาคารอย่้ระหว่างการพัฒนาแพลต่ฟอร์มสำาห้รับกิจการ
ธนาคารต่่างประเทศ ซึ่่�งประกอบด�วยระบบงานหลัก (Core 
Banking) บรกิารชุำาระเงนิ บรกิารการค�าระหวา่งประเทศ บรกิาร
บรหิารการเงนิ และบรกิารบรหิารเงนิสด เพื่่�อการบรกิารล้กค�า
ในเคร่อข่ายสาขาต่างประเทศได�อย่างไร�รอยต่อ นอกจากน่�  
ธนาคารยงัรว่มมอ่กับภาครฐัและเอกชุนในประเทศและในระดับ
ภ้มิภาคเพื่่�อเสริมความแข็งแกร่งให�กับโครงสร�างพื่่�นฐาน
ทางการเงนิในด�านต่าง ๆ เชุ่น ระบบการชุำาระเงนิและการค�า
แบบดิจทัิล

• รางวลัท่�ได้รบัในป ี2564 ธนาคารได�รบัรางวลั Best Digital 
Banking Platform และ Best Cash Management 
Solution จากนิตยสารอลัฟื้าเซึ่าท์อส่เอเชุย่ จากแพื่ลตฟื้อรม์
บริการบริหารเงนิสดสำาหรับล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่ในประเทศ
เม่ยนมารแ์ละกัมพ้ื่ชุา

ลูกค้าบุคคล
ธนาคารยังคงด้แลล้กค�าอย่างต่อเน่�องผู่้านมาตรการบรรเทา
ภาระหน่�ท่�หลากหลาย เชุ่น การขยายระยะเวลาการชุำาระหน่� หรอ่
ลดค่างวดการชุำาระหน่�สำาหรบัสินเชุ่�อบ�านและบัตรเครดิต และยัง
นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์สินเชุ่�ออเนกประสงค์ท่�ม่ท่�อย้อ่าศยัเปน็หลักประกัน 
เพื่่�อให�ความชุ่วยเหล่อทางการเงนิแก่ล้กค�า โดยสามารถใชุ�ท่�ดิน
พื่ร�อมสิ�งปลก้สร�างท่�ม่อย้เ่ปน็หลักประกันในการขอสินเชุ่�อเพื่ิ�มเติม

ธนาคารได�พัื่ฒนาบรกิารโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ ด�วย
การเพื่ิ�มฟ่ื้เจอรใ์หมม่ากกวา่ 30 ฟ่ื้เจอร ์เพื่่�อให�การทำาธร่กรรมแบบ
ออนไลน์ม่ความสะดวก รวดเรว็ยิ�งข่�น และส่งผู้ลให�ม่ปรมิาณการ
ทำาธ่รกรรมผู่้านชุอ่งทางออนไลน์ของธนาคารเพื่ิ�มข่�น โดยล้กค�า
กวา่ร�อยละ 90 หนัมาทำาธร่กรรมผู่้านอป่กรณ์มอ่ถ่อ ซึ่่�งสอดคล�อง

กับการเติบโตของปริมาณธ่รกรรมออนไลน์ท่�เกิดข่�นในระหวา่ง
สถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19

นอกจากน่� ธนาคารรว่มมอ่กับ Pictet Group ซึ่่�งเปน็สถาบันการเงนิ
ท่�บรหิารความมั�งคั�งและสินทรพัื่ย์ชุั�นนำาระดับโลกจากเจน่วา ประเทศ 
สวติเซึ่อรแ์ลนด์ เพื่่�อชุ่วยให�ล้กค�าเข�าถ่งผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิ
ท่�หลากหลายและโอกาสในการลงท่นระดับโลก และยังเพื่ิ�มเจ�าหน�าท่�
ด้แลล้กค�าและขยายบรกิารให�คำาปรก่ษัาผู่้านสาขา รวมถ่งเพื่ิ�มท่ม
ผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่และท่มนักวางแผู้นการเงนิเพื่่�อให�คำาแนะนำาทางการเงนิ
และบรหิารความสัมพื่นัธกั์บล้กค�า
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ธนาคารม่่งเน�นการย่ดล้กค�าเป็นศ้นย์กลางและการสานต่อ
ความสัมพื่นัธอ์นัด่กับลก้ค�าจากร่น่ส่้ร่น่ ผู่้านการรบัฟื้งัความคิดเหน็
และทำาความเข�าใจกับความต�องการท่�แท�จรงิของล้กค�าแต่ละกล่่ม 
โดยธนาคารจดัให�มก่ารสำารวจและประเมินความพื่ง่พื่อใจของลก้ค�า
เปน็ประจำาทก่ป ีครอบคลม่ทก่ชุอ่งทางบรกิาร เพื่่�อนำาความคิดเหน็ 
ข�อเสนอแนะ และข�อร�องเรย่น มาพื่ัฒนาปรบัปร่งผู้ลิตภัณฑ์์และ
บรกิารให�ตรงความต�องการของล้กค�ามากท่�ส่ด โดยในปี 2564 
ความพื่่งพื่อใจของล้กค�าท่�ใชุ�บริการท่�สาขาของธนาคารเท่ากับ  
95 คะแนน ความพื่่งพื่อใจของล้กค�าท่�ใชุ�บรกิารโมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ เท่ากับ 83 คะแนน และความพื่ง่พื่อใจของลก้ค�า 
ท่�ใชุ�บรกิารโทรศพัื่ท์ผู่้านระบบอตัโนมติั และผู่้านเจ�าหน�าท่�ศน้ยบ์รกิาร
ลก้ค�าเท่ากับ 4.78 และ 4.80 คะแนน ตามลำาดับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
นอกจากน่� ธนาคารยังให�ความสำาคัญ่กับการสร�างการม่ส่วนรว่ม
กับล้กค�าและการส่�อสารข�อม้ลเก่�ยวกับผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารของ
ธนาคารให�เข�าถ่งล้กค�ากล่่มต่าง ๆ ได�งา่ยข่�น ผู่้านการปรบัปร่ง
การนำาเสนอข�อม้ลผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารบนหน�าเวบ็ไซึ่ต์ให�ม่ด่ไซึ่น์ 
ทันสมัย สวยงาม และม่ฟ่ื้เจอรก์ารใชุ�งานท่�สะดวกยิ�งข่�น รวมถ่ง
การประชุาสัมพื่นัธข์�อม้ลผู่้านชุอ่งทางส่�อออนไลน์อย่างต่อเน่�อง

ผลงานและความสำาเรจ็
• เพิ�มกวา่ 30 ฟ่เจอรใ์ห้ม่ในบรกิารโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคาร

กรุงเทพ ตัวอย่างเชุน่
 ○ การเปิดบัญ่ชุ่ออนไลน์ ได�แก่ บัญ่ชุ่เงนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย์ 

บัญ่ชุเ่งนิฝ่ากเงนิตราต่างประเทศ บัญ่ชุก่องท่นรวม และ
การสมัครเปิดบัญ่ชุซ่ึ่่�อขายห่�น

 ○ การจดัการบัตรเดบิต ได�แก่ การสมัครบัตรเดบิตบ่เฟิื้สต์ 
สมารท์ การอายัดบตัร รวมถ่งการเพื่ิ�มหรอ่ลดวงเงนิต่อวนั
สำาหรบัการชุำาระค่าสินค�า

 ○ การซึ่่�อประกันภัย ซึ่่�อกองท่น ซึ่่�อพื่นัธบัตร และห่�นก้�
 ○ การโอนเงนิและการชุำาระเงนิค่าสินค�าและบรกิารระหวา่งประเทศ

 ○ การให�ความยินยอมส่งข�อม้ลดอกเบ่�ยของล้กค�าแก่กรม
สรรพื่ากร

• ขยายบริการด้านดิจิทัล ล้กค�าให�การตอบรับบริการบัญ่ชุ่
เงนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย ์e-Savings และบรกิารถอนเงนิไมใ่ชุ�บัตร
เป็นอย่างด่ หลังการเปิดให�ใชุ�งานทั�ง 2 บรกิารในปี 2563 
ส่งผู้ลให�ปรมิาณธร่กรรมการใชุ�บรกิารถอนเงนิไมใ่ชุ�บตัรเพื่ิ�มข่�น 
อย่างม่นัยสำาคัญ่เม่�อเท่ยบกับธ่รกรรมการถอนเงนิทั�งหมด 
นอกจากน่� ธนาคารยังรว่มมอ่กับสำานักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเส่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชุาติ  
(สำานักงาน กสทชุ.) และบรษัิัทโทรคมนาคมชุั�นนำา ในการพื่ฒันา 
ระบบการพิื่ส้จน์และยน่ยันตัวตนร้ปแบบดิจทัิล ผู่้านแอปพื่ลิเคชุนั 
atta เพื่่�อใชุ�ประกอบการเปิดบัญ่ชุ่ e-Savings กับธนาคาร
กร่งเทพื่

• เสรมิสรา้งประสบการณ์การใชื่บ้รกิารท่�ลูกค้าสามารถเข้าถ้ง
บรกิารธนาคารขั�นพ่�นฐานได้สะดวกยิ�งข้�น ผู่้านจ่ดบรกิารต่าง ๆ 
ซึ่่�งรวมถ่ง 3 พื่นัธมิตรตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการ 
ให�บริการฝ่ากเงินสดเข�าบัญ่ชุ่ และถอนเงินด�วยบัตรเดบิต
ธนาคารกร่งเทพื่ท่� โลตัส และบรกิารฝ่ากเงนิสดเข�าบัญ่ชุ ่และ
บรกิารถอนเงนิด�วยโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ท่� เซึ่เวน่  
อเ่ลฟื้เวน่ และไปรษัณ่ยไ์ทย นอกจากน่� ยังได�ขยายขอบเขตบรกิาร 
ย่นยนัตัวตนร้ปแบบดิจทัิลเพื่่�อเปดิบญั่ชุ ่e-Savings ผู่้านตัวแทน
ธนาคาร เพื่่�ออำานวยความสะดวกให�ล้กค�าเพื่ิ�มข่�น ทั�งน่� ณ สิ�นปี 
2564 ธนาคารม่จ่ดให�บรกิาร Banking Agent เพื่ิ�มข่�นจากปี 
2563 กวา่ร�อยละ 8 ครอบคล่มจ่ดให�บรกิารกวา่ 16,000 แหง่
ทั�วประเทศ โดยม่แผู้นขยายจ่ดให�บรกิารเพื่ิ�มข่�นอย่างต่อเน่�อง

• จดั Virtual Event เพ่�อให้ค้วามรูแ้ละคำาแนะนำาด้านสุขภาพ 
และการปอ้งกันโรค ซึ่่�งเปน็หวัข�อท่�อย้ใ่นความสนใจ เน่�องจาก
สถานการณ์โควิด-19 รวมทั�งเพื่ิ�มแผู้นค่�มครองสำาหรับ
ผู้ลิตภัณฑ์์ประกันส่ขภาพื่เพื่่�อเป็นทางเล่อกสำาหรบัล้กค�า

• มอบโอกาสในการลงทุนระดับโลก ด�วยการยกระดับบรกิาร
การวางแผู้นจดัการสินทรพัื่ยผ่์ู้านการเปน็พื่นัธมติรกับ Pictet 

Group ซึ่่�งเป็นสถาบันการเงนิท่�บรหิารความมั�งคั�ง สินทรพัื่ย์ 
และการลงท่นชุั�นนำาระดับโลกจากเจน่วา ประเทศสวติเซึ่อรแ์ลนด์ 
เพื่ิ�มโอกาสแก่ล้กค�าในการเข�าถ่งผู้ลิตภัณฑ์์ท่�หลากหลาย และ
กระจายการลงทน่ในสินทรพัื่ยต่์างประเทศ นอกจากน่� ธนาคาร
ได�เปิดตัว 5 กองท่น ผู่้านความร่วมม่อกับบริษััทในเคร่อ 
อย่าง บลจ.บัวหลวง และบริษััทหลักทรัพื่ย์จัดการกองท่น 
บางกอกแคปปิตอล (บลจ.บางกอกแคปปิตอล) รวมถ่ง
ออกผู้ลิตภัณฑ์์ประกันชุว่ติควบการลงท่น (ย้นิต ลิงค์) ท่�มอบ
โอกาสในการลงท่นผู่้านกองท่นรวม 9 กองท่น และความค่�มครอง
จากประกันชุว่ติและส่ขภาพื่

• เปดิบรกิารการชื่ำาระเงนิข้ามพรมแดนด้วย UnionPay QR 
Code ผ่านแอปพลิเคชื่นับนโทรศัพท์มอ่ถ่อเปน็ธนาคารแรก
ในประเทศไทย โดยพื่ัฒนาแอปพื่ลิเคชุนั BeWallet เพื่่�อให�
ลก้ค�าผู้้�ถ่อบตัรบเ่ฟิื้สต์ สมารท์ กวา่ 9 ล�านคน สามารถเชุ่�อมโยง
บัญ่ชุเ่งนิฝ่ากกับแอป และสแกน QR Code เพื่่�อชุำาระค่าสินค�า
และบรกิารได�ในประเทศจน่ และอก่มากกวา่ 40 ประเทศ

• ขยายบริการให้้คำาปร้กษัาผ่านสาขา รวมถ่งการเพื่ิ�มท่ม
ผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่ และท่มนักวางแผู้นทางการเงินท่�เน�นการให�
คำาแนะนำาทางการเงนิและการดแ้ลลก้ค�า ทั�งเจ�าหน�าท่�จาก Loan 
Plaza ซึ่่�งเปน็ท่มผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่ด�านสินเชุ่�อท่�ให�คำาแนะนำาเก่�ยวกับ 
ตลาดท่�อย้อ่าศยัและสินเชุ่�อบ�าน และท่มท่�ปรก่ษัาด�านการลงท่น
เพื่่�อด้แลล้กค�าบัวหลวงเอ็กซึ่์คล้ซึ่่ฟื้ ซึ่่�งเป็นกล่่มล้กค�าท่�ม่
สินทรพัื่ย์และม่ความมั�นคงทางการเงนิส้ง

• รางวัลท่� ได้รับในปี 2564 ธนาคารได�รับรางวัล 2021 
Thailand’s Most Admired Brand จากนิตยสารแบรนด์เอจ 
20 ปีติดต่อกัน
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เงนิก้�แก่โครงการขนาดใหญ่่ รวมทั�งยังนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และ
บรกิารการวางแผู้นจดัการสินทรพัื่ย์ (Wealth Management) 
ควบค้่กับบรกิารด�านวานิชุธนกิจ เพื่่�อนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์การลงทน่
ค่ณภาพื่ส้งแก่ล้กค�าบ่คคลและนักลงท่น

ผลงานและความสำาเรจ็
• รว่มเป็นตั่วแทนจำาห้น่ายหุ้้นสามัญ่บรษิััท ปต่ท. นำามันและ

การค้าปล่ก จำากัด (มห้าชื่น) โดยเป็นการจดัจำาหน่ายแก่นักลงทน่ 
รายยอ่ยทั�วประเทศผู่้านชุอ่งทางต่าง ๆ  รวมทั�งเพื่ิ�มการจดัจำาหน่าย
ผู่้านชุ่องทางดิจิทัล ซึ่่�งได�รบัการตอบรบัอย่างด่และสามารถ
ด่งด้ดนักลงท่นรายใหม่เข�าส่้ตลาดห่�นเป็นจำานวนมาก สำาหรบั
การจองซึ่่�อห่�นสามัญ่ดังกล่าว ธนาคารได�เปิดให�จองซึ่่�อแบบ
ดิจทัิลด�วยฟ่ื้เจอรใ์หม ่“จองซึ่่�อหลักทรพัื่ย”์ ผู่้านโมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ�ง เพื่่�อให�ขั�นตอน
การลงท่นม่ความสะดวกยิ�งข่�น รวมทั�งรองรับการจองซึ่่�อ
หลักทรพัื่ย์อ่�น ๆ ในอนาคต เชุน่ การจองซึ่่�อหน่วยทรสัต์เพื่่�อ
การลงท่นในอสังหารมิทรพัื่ย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT) หน่วยลงท่นในกองท่นรวมโครงสร�างพื่่�นฐาน 
(Infrastructure Fund) และห่�นก้�ด�อยสิทธท่ิ�มลั่กษัณะคล�ายท่น  
เป็นต�น

• ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำาห้น่ายและจัดสรรหุ้้นกู้ส่งเสริม
ความยั�งย่น (Sustainability-Linked Bond: SLB) 
ท่�มข่นาดให้ญ่่ท่�สุดในป ี 2564 ซึ่่�งเป็นห่�นก้�จากบรษัิัท อนิโด
รามา เวนเจอรส์ จำากัด (มหาชุน) (ไอวแ่อล) ผู้้�นำาอต่สาหกรรม
เคม่ภัณฑ์์ระดับโลกของไทย ห่�นก้�ดังกล่าวน่�ประกอบด�วย
ห่�นก้�รวม 3 ชุด่ ซึ่่�งสอดคล�องกับมาตรฐานต่าง ๆ ท่�ได�รบัการ
ยอมรบัในระดับสากล และม่การกำาหนดเง่�อนไขท่�เชุ่�อมโยงกับ
ผู้ลการดำาเนินงานด�านความยั�งย่นของไอวแ่อลใน 3 ด�าน ค่อ 
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก เพื่ิ�มปรมิาณการรไ่ซึ่เคิล
ขวด PET หลังการบรโิภค และเพื่ิ�มการใชุ�ไฟื้ฟื้า้จากพื่ลังงาน
ทดแทน ยิ�งไปกวา่นั�น ธ่รกรรมน่�ยังทำาให�ธนาคารได�รบัรางวลั 

การเงนิธนกิจ
ธนาคารกร่งเทพื่เป็นผู้้�นำาบรกิารทางการเงนิสำาหรบัล้กค�าธ่รกิจ
รายใหญ่่ท่�ม่บทบาทสำาคัญ่ในการจัดหาเงนิท่นเพื่่�ออ่ตสาหกรรม
ขนาดใหญ่่ เชุ่น การก่อสร�าง พื่ลังงาน และยานยนต์ ส่วนมาก
เป็นการจัดหาเงนิท่นด�วยการออกห่�นก้� ซึ่่�งในปี 2564 ม่ม้ลค่า
การออกห่�นก้�เพื่ิ�มข่�นมากกวา่คร่�งเม่�อเท่ยบกับปีก่อนหน�า

ในป ี2564 ธนาคารเป็นผู้้�นำาการจดัจำาหน่ายตราสารหน่�เพื่่�ออน่รกัษ์ั
สิ�งแวดล�อม (Green Bond) และตราสารหน่�เพื่่�อความยั�งย่น 
(Sustainable Bond) ของประเทศ โดยม่สัดส่วนการจดัจำาหน่าย
ตราสารหน่�เพื่่�ออน่รกัษ์ัสิ�งแวดล�อมและตราสารหน่�เพื่่�อความยั�งยน่ 
เกินกว่าคร่�งหน่�งของการออกตราสารหน่�ทั�งสองประเภทน่� 
ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีท่�สอง ซึ่่�งเงนิท่นบางส่วนจากการ

ออกตราสารหน่�ดังกล่าวจะถ้กนำาไปใชุ�เพื่่�อสนับสน่นโครงการพื่ลังงาน
หม่นเวย่น โครงการโครงสร�างพื่่�นฐานสาธารณะ กระบวนการผู้ลิต
และผู้ลิตภัณฑ์์ประหยัดพื่ลังงาน และอต่สาหกรรมเกิดใหม่ท่�เปน็มติร
ต่อสิ�งแวดล�อม โดยเงนิท่นอก่ส่วนนำาไปใชุ�เพื่่�อปรบัเปล่�ยนธ่รกิจ
ตามแนวทางความยั�งย่น เชุน่ การเปล่�ยนจากการผู้ลิตยานยนต์
ท่�ใชุ�เคร่�องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟื้ฟื้า้และแบตเตอร่� 
นอกเหน่อจากการการระดมทน่ในตลาดทน่ ธนาคารยังให�คำาแนะนำา
ลก้ค�าเก่�ยวกับแนวโน�มภาคอต่สาหกรรมทั�วโลก กฎเกณฑ์์ข�อบงัคับ
ต่าง ๆ และการลงท่นในคารบ์อนเครดิต เป็นต�น

นอกจากน่� ธนาคารยังได�ให�บรกิารท่�ปรก่ษัาทางการเงนิสำาหรบั
ล้กค�าธ่รกิจในการควบรวมและซึ่่�อขายกิจการ การร่วมท่นและ
การหาพื่นัธมิตรทางธร่กิจ การปรบัโครงสร�างธร่กิจ และการจดัหา
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Best Sustainability-linked Transaction และรางวลั 
Best ESG-linked Financing Deal of the Year จาก
นิตยสารอลัฟื้าเซึ่าท์อส่เอเชุย่

• เปน็ท่�ปรก้ษัาทางการเงนิให้แ้ก่บรษิัทั สห้โคเจน (ชื่ลบุร)่ จำากัด  
(มห้าชื่น) ผู้้�ผู้ลิตไฟื้ฟื้้าและไอนำาในเขตสวนอ่ตสาหกรรม
เครอ่สหพื่ัฒน์ ศรร่าชุา ในการหาพัื่นธมิตรรว่มท่นผู่้านการ
ซึ่่�อห่�นท่�ออกจำาหน่ายแล�วและห่�นเพื่ิ�มท่นท่�ขายให�แก่บ่คคลใน
วงจำากัด เพื่่�อชุว่ยสนับสน่นบรษัิัทในการขยายกำาลังผู้ลิตไฟื้ฟื้า้
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ

• เป็นท่�ปร้กษัาทางการเงินให้้แก่บริษััท ราชื่ กรุ๊ป จำากัด 
(มห้าชื่น) ห้น้�งในผู้ผลิต่ไฟฟา้เอกชื่นรายให้ญ่่ของประเทศไทย 
เพื่่�อขยายการลงท่นในธ่รกิจด�านส่ขภาพื่

• อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าต่่างชื่าติ่ในการเข้าถ้งต่ลาด
ต่ราสารทุนไทย และม่ส่วนในการพื่ัฒนาตลาดท่นในประเทศ 
เน่�องจากธนาคารกร่งเทพื่เป็นธนาคารไทยเพื่่ยงแห่งเด่ยว
ท่�ให�บรกิารรบัฝ่ากทรพัื่ย์สินสำาหรบัสถาบันการเงนิต่างประเทศ 
โดยม่เจ�าหน�าท่�ท่�ม่ความเชุ่�ยวชุาญ่และเข�าใจตลาดอย่างล่กซึ่่�ง

• ขยายบรกิารรบัฝากทรพัย์สินสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำาโขง ซึ่่�ง
เป็นอน่ภ้มิภาคท่�ธนาคารม่ความโดดเด่นในเชุิงการแข่งขัน
จากการม่ฐานธ่รกิจท่�แข็งแกรง่ในอาเซึ่ย่น ธนาคารกร่งเทพื่
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกท่�ทำาหน�าท่� ผู้้� ให�บริการรับฝ่าก
ทรพัื่ย์สินเต็มร้ปแบบในสาธารณรฐัประชุาธปิไตยประชุาชุนลาว 
นอกเหน่อจากประเทศไทยซึ่่�งเป็นตลาดหลัก อก่ทั�งยงัอย่้ระหวา่ง
การขยายบรกิารไปยังประเทศเวย่ดนาม

• ร างวั ล ท่� ไ ด้ รับ ในปี  2564  นอกจากรางวัล  Best 
Sustainability-Linked Transaction และ Best ESG-
Linked Financing Deal of the Year จากนิตยสาร 
อลัฟื้าเซึ่าท์อส่เอเชุย่ ธนาคารยังได�รบัรางวลั Outstanding 
Leadership in Green Bonds จากนิตยสารโกลเบิลไฟื้แนนซึ่ ์
รางวลั Best Sub-Custodian Bank in Thailand จาก
นิตยสารโกลเบิลไฟื้แนนซึ่์ ติดต่อกันเป็นปีท่� 14 และรางวลั 

Best Custodian Bank in Thailand จากนิตยสารดิเอเชุ่�ยน
แบงก์เกอร ์7 ปีติดต่อกัน

นวตั่กรรม
การสรรค์สร�างค่ณค่าส่้อนาคตท่�ยั�งย่นของธนาคาร ม่่งลงท่น
ด�านนวตักรรมเพื่่�อก�าวส่้การเปน็ธนาคารดิจทัิลและองค์กรท่�ขบัเคล่�อน
ด�วยข�อม้ล นวตักรรมเป็นองค์ประกอบสำาคัญ่ในการขับเคล่�อน
กลย่ทธ์ของธนาคารในด�านพื่ันธมิตรด�านแพื่ลตฟื้อร์ม องค์กร
อจัฉรยิะ และการปรบัร้ปแบบธ่รกิจ โดยเน�นด�านสถาปัตยกรรม
ดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล การกำากับด้แลข�อม้ลและการค่�มครอง
ข�อม้ลส่วนบ่คคล และการวจิยัพื่ัฒนา เพื่่�อให�มั�นใจวา่ ธนาคารม่
เทคโนโลย่และทักษัะท่�เหมาะสมในการเป็นผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิ
ท่�ม่บทบาทสำาคัญ่ในระบบนิเวศดิจทัิลของประเทศไทย

องค์กรอจัฉรยิะ
ธนาคารใชุ�ความสามารถด�านปัญ่ญ่าประดิษัฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) การประย่กต์ใชุ�ข�อม้ลเชุงิล่ก (Machine Learning)  
การทำางานแบบอตัโนมติั (Robotic Process Automation) และ
การร้�จำาอกัขระด�วยแสง (Optical Character Recognition) 
ในการปรบักระบวนการทำางานให�อย้ใ่นร้ปแบบดิจทัิล เพื่่�อตอบสนอง
ความต�องการของล้กค�าได�อย่างรวดเรว็และถ้กต�อง โดยอาศัย
การวเิคราะหข์�อม้ลแบบเรย่ลไทม์ เพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ในการจดัการ
เอกสารและงานต่าง ๆ รวมทั�งสนับสน่นการอน่รกัษ์ัทรพัื่ยากร 
นอกจากน่� ธนาคารยังอบรมการใชุ�เคร่�องม่อดิจทัิลแก่พื่นักงานเพื่่�อ
ชุว่ยให�แก�ไขปญั่หาได�อยา่งรวดเรว็ และเพื่ิ�มประสิทธผิู้ลในการทำางาน

ปัจจ่บันหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารสามารถเข�าถ่งการวเิคราะห์
ข�อม้ลขั�นส้ง เคร่�องม่อในการวเิคราะหข์�อม้ลธ่รกิจและแบบจำาลอง
เชุงิคาดการณ์โดยใชุ�ประโยชุน์จากประสิทธภิาพื่ของแพื่ลตฟื้อรม์
เก็บข�อม้ลท่�รองรบัการประมวลข�อม้ลขนาดใหญ่่ (Data Lake) 
โดยเคร่�องม่อเหล่าน่�ชุว่ยให�พื่นักงานของธนาคารเข�าใจข�อม้ลเชุงิล่ก 

ของลก้ค�าและใชุ�ข�อม้ลน่�แนะนำาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารแก่ลก้ค�าได�อย่าง
ตรงใจ ซึ่่�งเป็นส่วนหน่�งในการขับเคล่�อนผู้ลการดำาเนินงานของ
ธนาคาร ขณะเด่ยวกัน ธนาคารยังม่โครงการท่�นำาเทคโนโลย่ใหม่ ๆ  
มาใชุ�เพื่่�อให�สามารถส่�อสารกับล้กค�าได�อย่างไร�รอยต่อ

การพัฒนาทรพัยากรบุคคล
บ่คลากรของธนาคาร ค่อ ศ้นย์กลางของการเปล่�ยนแปลงทาง
ดิจิทัลและการนำานวัตกรรมมาใชุ�ในการทำางาน ในชุ่วง 2-3 ปี
ท่�ผู่้านมา ธนาคารได�ม่่งเน�นการลงท่นด�านเทคโนโลย่เพื่่�อเพื่ิ�ม
ประสิทธิภาพื่การบริหารข�อม้ลด�านทรัพื่ยากรบ่คคลด�วยระบบ
ดิจทัิล ส่งเสรมิการเรย่นร้�แบบออนไลน์ และพื่ัฒนาเคร่�องม่อและ
ทรัพื่ยากรท่�ชุ่วยในการปฏิิบัติงาน รวมทั�งสนับสน่นการพื่ัฒนา
ทักษัะและความสามารถท่�จำาเป็นแก่พื่นักงาน เพื่่�อเป็นส่วนหน่�ง
ในการขับเคล่�อนวฒันธรรมและความสามารถด�านนวตักรรมของ
องค์กร ในชุ่วงท่�ม่การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 แม�พื่นักงาน
จะต�องเผู้ชุญิ่กับความท�าทายจากการปรบัเปล่�ยนร้ปแบบจากการ
ทำางานท่�สำานักงานส่้การทำางานนอกสถานท่� (Remote Working) 
และการแยกท่มเข�าปฏิิบัติงานต่างสถานท่�กัน (Split Site / Split 
Team) ธนาคารยังคงสามารถรกัษัามาตรฐานการให�บรกิารได�
เป็นอย่างด่ด�วยบรกิารบนแพื่ลตฟื้อรม์ออนไลน์
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ส่งผู้ลให�ในเด่อนกรกฎาคม 2564 ดัชุน่ตลาดหลักทรพัื่ย์ลดลง
ร�อยละ 4.1 ก่อนค่อย ๆ ปรบัตัวเพื่ิ�มข่�น โดย ณ สิ�นปี 2564 ดัชุน่
ตลาดหลักทรพัื่ย์ SET ปิดท่� 1,657.62 จ่ด ซึ่่�งเป็นจ่ดส้งส่ดของปี

การซึ่่�อขายห่�นเพื่ิ�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่ โดยในปี 2564 ม้ลค่า
การซึ่่�อขายเฉล่�ยต่อวนัส้งถ่ง 88,000 ล�านบาท เม่�อเท่ยบกับ 
67,000 ล�านบาท ในปีก่อนหน�า นอกจากน่� ยังม่การเปล่�ยนแปลง
สัดส่วนผู้้�ลงทน่ของตลาดหลักทรพัื่ยใ์นประเทศ โดยบัญ่ชุแ่ละยอด
การลงท่นของนักลงท่นรายย่อยเพื่ิ�มข่�นอย่างแข็งแกรง่ ขณะท่�
การลงทน่โดยนักลงทน่สถาบันในประเทศลดลง โดยอตัราค่านายหน�า
ซึ่่�อขายหลักทรพัื่ยโ์ดยเฉล่�ยของอต่สาหกรรมหลักทรพัื่ย์ยงัคงอย่้
ในระดับเด่ยวกับปี 2563

แม�ว่าการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงสร�างความผัู้นผู้วน
ต่อตลาดท่น แต่ในป ี2564 บรษัิัทเอกชุนไทยมก่ารเสนอขายห่�นใหม่
แก่ประชุาชุนทั�วไปเป็นครั�งแรก (Initial Public Offering: IPO) 
มากเป็นประวติัการณ์ โดยเพื่ิ�มข่�นจาก 26 บรษัิัทในปี 2563 เป็น 
38 บรษัิัท และม่ม้ลค่ามากกวา่ 88,600 ล�านบาท โดยหน่�งในการ 
เสนอขายห่�นแหง่ปี ได�แก่ ห่�น IPO โดยบรษัิัท ปตท. นำามันและ
การค�าปล่ก (PTTOR) ซึ่่�งนักลงท่นรายยอ่ยจำานวนมากให�ความสนใจ 
โดยม่ม้ลค่าระดมท่นประมาณ 47,000 ล�านบาท ทั�งน่� ในวนัท่� 31 
ธนัวาคม 2563 ถ่งวนัท่� 2 ก่มภาพื่นัธ ์2564 ซึ่่�งเป็นชุว่งแรกของ
การซึ่่�อขายห่�น PTTOR มบ่ญั่ชุใ่หมเ่พื่ิ�มข่�นร�อยละ 225 นอกจากน่�  
ห่�น PTTOR ยังม่การจองซึ่่�อในชุ่วง IPO มากกวา่ 530,000 
รายการ

บรษัิัทหลักทรพัื่ย ์บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) หรอ่ บล.บัวหลวง จดัตั�ง
ข่�นในปี 2544 เป็นบรษัิัทหลักทรพัื่ย์ชุั�นนำาของไทย ดำาเนินธ่รกิจ
นายหน�าซึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ ธ่รกิจวาณิชุธนกิจ และการวเิคราะห์
หลักทรพัื่ย ์นอกจากน่� ยังดำาเนินธร่กิจการจดัการกองท่น ภายใต� 
การบรหิารของบรษัิัทหลักทรพัื่ยจ์ดัการกองทน่ บางกอกแคปปติอล 
(บลจ.บางกอกแคปปิตอล) ซึ่่�ง บล.บัวหลวง ถ่อห่�นทั�งหมด

นอกเหน่อจากสาขาทั�ง 28 แหง่ ในกร่งเทพื่มหานคร และหวัเม่อง
สำาคัญ่แล�ว บล.บวัหลวง ยงัรว่มมอ่กับธนาคารกร่งเทพื่อยา่งใกล�ชุดิ 
โดยขยายฐานล้กค�าท่�เปิดบัญ่ชุซ่ึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ผู่้านการแนะนำา
ของเครอ่ข่ายสาขาธนาคารกร่งเทพื่ ในขณะท่� บล.บัวหลวง ให�การ
สนับสน่นล้กค�าของธนาคารด�วยการให�คำาแนะนำาด�านการเงนิและ
โอกาสในการลงท่น

ต่ลาดต่ราสารทุนในประเทศไทยป ี2564
แม�จะเผู้ชุิญ่กับสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควดิ-19 แต่ปี 
2564 เป็นปีท่�ด่ยิ�งสำาหรบัธ่รกิจนายหน�าซึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ของ
ไทย เน่�องจากบรษัิัทหลักทรพัื่ยไ์ทยม่รายได�ส้งส่ดเปน็ประวติัการณ์ 
ในเด่อนมกราคม ดัชุน่ตลาดหลักทรัพื่ย์ปรับตัวลดลงอย้่ใน
ระดับตำาส่ดท่� 1,466.98 จ่ด อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของ
ปี 2564 ดัชุน่ตลาดหลักทรพัื่ย์เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 9.5 เม่�อเท่ยบกับ
ชุว่งเด่ยวกันของปี 2563 โดยในชุว่ง 6 เด่อนแรกของปี 2564 
ดัชุน่ตลาดหลักทรพัื่ยเ์พื่ิ�มข่�นร�อยละ 9.6 เม่�อเท่ยบกับสิ�นป ี2563

ในชุ่วงคร่�งหลังของปี 2564 การระบาดของไวรัสโควิด-19  
สายพื่ันธ่์เดลต�า ทำาให�รฐับาลไทยต�องประกาศมาตรการควบค่ม
กิจกรรมทางธร่กิจอย่างเข�มงวดในกร่งเทพื่มหานคร และจงัหวดัต่าง ๆ   
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ในปี 2564 รายได�ของกล่่มบรษัิัทหลักทรพัื่ย์ประมาณร�อยละ 51 
ยังคงมาจากธ่รกิจนายหน�าซึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ ขณะท่�ร�อยละ 17 
มาจากค่าธรรมเน่ยมและบริการ ร�อยละ 8 มาจากดอกเบ่�ยและ
เงนิปันผู้ล และร�อยละ 9 มาจากกำาไรจากเงนิลงท่น

ผลงานและความสำาเรจ็
• ป ี2564 ฐานลก้ค�านายหน�าซึ่่�อขายหลักทรพัื่ยข์อง บล.บัวหลวง 

เติบโตข่�นร�อยละ 37 และม่จำานวนบัญ่ชุซ่ึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์กวา่ 
650,000 บัญ่ชุ่ เน่�องจากนักลงท่นรายย่อยเพื่ิ�มปริมาณ
การซึ่่�อขายหลักทรพัื่ยอ์ยา่งมนั่ยสำาคัญ่ท่ามกลางความผัู้นผู้วน
ของตลาดห่�นในชุ่วงการระบาดของโควิด-19 ทำาให�บริษััท
มส่่วนแบ่งการตลาดเพื่ิ�มข่�น และอนัดับด�านบญั่ชุซ่ึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ 
ปรบัข่�นส่้อนัดับท่� 4 จากอนัดับท่� 6 ในปีก่อน

• ความสนใจลงท่นในต่างประเทศท่�เพื่ิ�มข่�นด่งด้ดให�นักลงท่น
จำานวนมากหนัมาใชุ�บรกิาร BLS Global Investing ซึ่่�งเป็น
บรกิารเปิดบญั่ชุซ่ึ่่�อห่�นต่างประเทศ โดยเงนิลงท่นในต่างประเทศ
เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 107 จากปีก่อนหน�า เน่�องจากล้กค�าสามารถ
ลงท่นในห่�นต่างประเทศในตลาดห่�นสหรฐัอเมรกิา ตลาดห่�น
ฮ่อ่งกง และตลาดห่�นเวย่ดนาม ผู่้านโมบายแอปพื่ลิเคชุนั และ
ชุอ่งทางออนไลน์อ่�น ๆ

• นักลงทน่หนัมาลงทน่ในตราสารแสดงสิทธกิารฝ่ากหลักทรพัื่ย์
ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) ซึ่่�งเป็นเคร่�องม่อ
ทางการเงนิท่�ชุว่ยให�นักลงท่นได�รบัโอกาสในการลงท่นในห่�น 
ต่างประเทศ หร่อ Exchange Traded Fund (ETF) ซึ่่�ง
เป็นกองท่นรวมดัชุน่ท่�จดทะเบ่ยนซึ่่�อขายในตลาดหลักทรพัื่ย์ 
มน่โยบายสร�างผู้ลตอบแทนให�ใกล�เค่ยงกับการเคล่�อนไหวของ
ดัชุน่หรอ่ราคาของสินทรพัื่ยท่์�กองท่นใชุ�อ�างองิ ทั�งน่� บล.บัวหลวง 
นำาเสนอตราสารแสดงสิทธิการฝ่ากหลักทรัพื่ย์ต่างประเทศ 
ท่�ม่หลักทรัพื่ย์ท่�รับฝ่ากเป็นกองท่นรวม ETF ท่�อ�างอิงกับ
ดัชุน่ VN30 Index สะท�อนห่�นชุั�นนำา 30 บรษัิัทของตลาดห่�น
เวย่ดนาม มม้่ลค่าเพื่ิ�มข่�นจาก 600 ล�านบาท เม่�อเปดิตัวครั�งแรก

ในเด่อนธนัวาคม2561 เป็น 7,300 ล�านบาท ณ สิ�นปี 2564 
เน่�องจาก DR น่�ซึ่่�อขายได�ในตลาดหลักทรัพื่ย์ประเทศไทย 
จง่ทำาให�นักลงท่นสามารถซึ่่�อขายได�สะดวกยิ�งข่�น

• ในเด่อนกันยายน 2564 บลจ.บางกอกแคปปิตอล เปิดตัว
กองท่นเปิด BCAP Global Multi Asset Fund และกองท่น
เปดิ BCAP Global Multi Asset Plus ซึ่่�งเปน็ 2 กองทน่ใหม่
ท่�ออกแบบมาเพื่่�อล้กค�าธนาคารกร่งเทพื่โดยเฉพื่าะ โดยม่ 
Pictet Group ซึ่่�งเปน็สถาบนัการเงนิท่�บรหิารความมั�งคั�งและ
สินทรพัื่ย์ชุั�นนำาระดับโลกจากเจน่วา ประเทศสวติเซึ่อรแ์ลนด์ 
เปน็ท่�ปรก่ษัาด�านการลงทน่ การเสนอขายกองทน่เปดิดังกล่าว
ได�รบัการตอบรบัอย่างด่จากนักลงทน่รายย่อยด�วยม้ลค่าจองซึ่่�อ 
รวมราว 6,000 ล�านบาท ณ สิ�นป ี2564 บลจ.บางกอกแคปปติอล 
ม่กองท่นเปิดภายใต�การจดัการทั�งหมด 37 กองท่น โดยเน�น
การลงท่นท่�สอดคล�องกับทิศทางกระแสหลักของโลกท่�กำาลัง
เปล่�ยนไป และกำาหนดธม่ในการลงท่น ทั�งน่� สินทรพัื่ย์ภายใต�
การบรหิารของ บลจ.บางกอกแคปปติอล เพื่ิ�มข่�นจาก 52,000 
ล�านบาท ในปี 2563 เป็น 68,000 ล�านบาท ในปี 2564 โดย
มาจากกองท่นรวมจำานวน 25,000 ล�านบาท กองท่นสำารอง
เล่�ยงชุพ่ื่ 21,000 ล�านบาท และกองท่นส่วนบ่คคล 22,000 
ล�านบาท

• เปิดตัว BLS Top Funds ซึ่่�งเป็นการคัดเล่อกกองท่นรวม
ชุั�นนำาให�กับล้กค�าโดยใชุ�การวิเคราะห์ทั�งในเชุิงค่ณภาพื่และ
ปรมิาณในการจดัประเภทกองท่นออกเป็น 22 กล่่มตามระดับ
ความเส่�ยงและธ่มการลงท่น เพื่่�ออำานวยความสะดวกในการ
ตัดสินใจลงท่น นอกจากน่� บล.บัวหลวง ยังให�บรกิารจองซึ่่�อ 
ห่�นสามัญ่เพื่ิ�มท่นแบบออนไลน์ (Electronic Rights 
Offering: E-RO) เพื่่�อชุว่ยกระบวนการจองซึ่่�อห่�น โดยสามารถ
ลดข�อผิู้ดพื่ลาด การใชุ�กระดาษั เวลา และค่าใชุ�จา่ยได�เปน็อย่างด่ 
นอกจากน่� นักลงทน่รายย่อยยังสามารถสมัครเปิดบญั่ชุซ่ึ่่�อขาย
หลักทรพัื่ย์ได�สะดวกยิ�งข่�นผู่้านฟ่ื้เจอรใ์หม่ของบรกิารโมบาย
แบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่

• โครงการ The Stock Master Exclusive เป็นโครงการเรย่นร้�
ด�านการลงท่นท่�ดำาเนินงานติดต่อกันมาตลอดระยะเวลา 10 ปี 
โดยในปี 2564 มผู้่้�เข�ารว่มโครงการทั�งสิ�นมากกวา่ 1,000 คน 
เน่�องจากสถานการณ์โควดิ-19 จง่ได�เปล่�ยนร้ปแบบการเรย่นร้� 
มาเปน็แบบออนไลน์ ทำาให�นักลงทน่รายใหม ่ๆ เข�าถ่งการเรย่นร้�
ด�านการลงท่นได�อย่างม่ประสิทธภิาพื่

• บล.บัวหลวง ดำาเนินกิจกรรมเพื่่�อสังคมและชุม่ชุนหลากหลาย
โครงการตลอดป ี2564 ไมว่า่จะเปน็การรว่มมอ่กับบรษัิัท ด่มส่่ข 
ในการพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ในท�องถิ�น เชุ่น มะม่วงอบแห�ง เพื่่�อ
ชุว่ยให�ชุาวบ�านสามารถพื่่�งพื่าตนเองได� ตลอดจนการบรจิาค
และจัดหาถ่งยังชุ่พื่ให�กับผู้้�ยากไร�และได�รับความเด่อดร�อน
ในชุว่งการระบาดของโควดิ-19 ในด�านสิ�งแวดล�อม บล.บัวหลวง 
รเิริ�มโครงการรวบรวมและรไ่ซึ่เคิลขวดพื่ลาสติก โดยในแต่ละปี
ม่ขวดพื่ลาสติกท่�นำาไปรไ่ซึ่เคิลรวมกันกวา่ 264 กิโลกรมั

• ในปี 2564 บล.บัวหลวง ได�รบัรางวลั Best Equity House 
in Thailand of the Year 2021 จากนิตยสารอลัฟื้าเซึ่าท์อส่
เอเชุย่ ซึ่่�งเป็นครั�งท่� 5 ในรอบ 15 ปี ท่�ได�รบัรางวลั และได�รบั
รางวลั Best ECM House in Thailand จากนิตยสารไฟื้แนนซึ่์
เอเชุย่ เป็นครั�งท่� 5
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กองท่นรวมโครงสร�างพื่่�นฐาน กองท่นรวมอสังหารมิทรพัื่ย์ และ
ทรสัต์เพื่่�อการลงท่นในอสังหารมิทรพัื่ย์

บลจ.บัวหลวง ดำาเนินงานด�วยปรัชุญ่าการลงท่นท่�เชุ่�อมั�นใน
การบรหิารเงนิลงท่นเชุิงร่ก ประกอบกับการม่ท่มงานศ่กษัาวจิยั 
และความสามารถในการเล่อกลงทน่อยา่งม่ประสิทธภิาพื่ จง่ทำาให�ม่
ผู้ลการดำาเนินงานท่�โดดเด่นมาโดยตลอด นอกจากน่� ยังมศ่น้ยก์ลาง
การเร่ยนร้�ส่้ความมั�นคงทางการเงิน หร่อ BF Knowledge 
Center ท่�ให�ความร้�ทางการเงนิและการลงท่นแก่ประชุาชุนทั�วไป
อย่างต่อเน่�องมาตั�งแต่ปี 2561

ธุรกิจจดัการลงทุนในประเทศไทยในป ี2564
สถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ท่�ยงัคงดำาเนินต่อเน่�อง
เปน็ปท่ี� 2 นำาไปส่้แนวโน�มใหม ่ๆ  ในธร่กิจจดัการลงทน่ในประเทศไทย 
ทั�งจากการท่�นักลงทน่หนัมาลงทน่แบบออนไลน์ การรวมกล่่มของ
นักลงทน่ในร้ปของสังคมดิจทัิล การขยายการลงทน่ไปต่างประเทศ 
การให�ความสนใจลงท่นในธ่รกิจท่�ย่ดมั�นในแนวทางความยั�งย่น 
ตลอดจนคำาน่งถ่งสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล หรอ่ ESG 
ทั�งน่� ธ่รกิจจัดการลงท่นในประเทศไทยม่ม้ลค่าทรพัื่ย์สินภายใต�
การจดัการ หรอ่ Asset under Management (AUM) เพื่ิ�มข่�น
จาก 8.28 ล�านล�านบาท เม่�อปี 2563 เป็น 8.75 ล�านล�านบาท 
ณ สิ�นปี 2564 หรอ่เติบโตเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 5.7 ประกอบด�วยธ่รกิจ
กองท่นรวมเพื่ิ�มข่�น 3.31 แสนล�านบาท ธ่รกิจกองท่นสำารอง
เล่�ยงชุพ่ื่เพื่ิ�มข่�น 0.89 แสนล�านบาท และธ่รกิจกองท่นส่วนบ่คคล
เพื่ิ�มข่�น 0.50 แสนล�านบาท

การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ส่งผู้ลให�พื่ฤติกรรมของนักลงท่น
เปล่�ยนแปลงไป โดยม่่งเน�นแสวงหาผู้ลตอบแทนท่�ส้งข่�นและ
กระจายความเส่�ยงด�านการลงท่นด�วยการปรับลดการถ่อครอง
หน่วยลงท่นในกองท่นตราสารหน่�ระยะสั�น และกองท่นตราสารท่น
ในประเทศ ไปเพื่ิ�มการลงทน่ในกองทน่ท่�ลงทน่ในต่างประเทศ (FIF) 

รวมทั�งกองทน่ท่�ให�สิทธปิระโยชุน์ทางภาษ่ั เชุน่ กองทน่รวมเพื่่�อการ
เล่�ยงชุพ่ื่ (RMF) และกองท่นรวมเพื่่�อการออม (SSF)

ผลงานและความสำาเรจ็
• ป ี2564 นับเปน็ปท่ี�นักลงท่นให�ความสำาคัญ่กับห่�น และตราสาร

ของธ่รกิจท่�ม่ผู้ลการดำาเนินงานด่ รวมถ่งได�รบัประโยชุน์จาก 
การเปล่�ยนแปลงของเทคโนโลย่และนวัตกรรมท่�เกิดข่�น 
อย่างรวดเร็ว ซึ่่�งตรงข�ามกับภาคอสังหาริมทรัพื่ย์ และ
การท่องเท่�ยว โดยปีน่� บลจ.บัวหลวง ม่ทรัพื่ย์สินภายใต�
การจัดการท่�เติบโตข่�น ม่กองท่นท่�ม่ผู้ลการดำาเนินงานด่ซึ่่�ง
ได�รบัการจดัอนัดับในอต่สาหกรรมจำานวนมาก มก่องท่นรวมท่�ให� 
สิทธิประโยชุน์ทางภาษ่ัซึ่่�งยังคงส่วนแบ่งการตลาดมากท่�ส่ด 
รวมถ่งม่บรษัิัทนายจ�างรายใหม่ให�ความไว�วางใจแต่งตั�งเป็น
ผู้้�จดัการกองท่นสำารองเล่�ยงชุพ่ื่มากกวา่ 100 แหง่

• ผู้้�คนส่วนใหญ่่มก่ารปรบัตัวเข�าส่้ย่คดิจทัิลและหนัมาลงทน่แบบ
ออนไลน์มากข่�น จง่ส่งผู้ลให�บัญ่ชุก่องท่นท่�เปดิใหม่กวา่ร�อยละ 60 
มาจากแพื่ลตฟื้อรม์ออนไลน์ โดย บลจ.บัวหลวง ม่โปรแกรม 
BF Wealth Plan ซึ่่�งเปน็ฟื้งัก์ชุนัใน BF Mobile Application 
ให�บริการวางแผู้นทางการเงิน และคำาแนะนำาท่�ครอบคล่ม
ทก่วตัถป่ระสงค์การลงทน่ และยงัม ่Bualuang Fund Online 
Trading เป็นแพื่ลตฟื้อรม์ท่�ล้กค�าสามารถลงท่นได�โดยตรง

• ส่งเสรมิความร้�ความเข�าใจด�านการเงนิการลงทน่ โดยจดัประชุม่
สัมมนาเชุงิปฏิิบติัการแบบออนไลน์อยา่งต่อเน่�องตลอดปท่ี�ผู่้านมา 
เพื่่�อชุว่ยให�เข�าถ่งลก้ค�าได�มากข่�นโดยเฉพื่าะในพื่่�นท่�ต่างจงัหวดั 
นอกจากน่� ยงัมชุ่อ่งทาง BF Podcasts ซึ่่�งนำาเสนอเน่�อหาสาระ
ท่�เป็นประโยชุน์และน่าสนใจ ครอบคล่มหวัข�อต่าง ๆ ทั�งความร้� 
ด�านการลงทน่ การวางแผู้นก่อนและหลังเกษ่ัยณ และการวางแผู้น
ทางการเงนิ โดยออกอากาศแล�วกวา่ 250 ตอน ม่จำานวน
การเข�ารบัฟื้งัมากกวา่ 56,000 ครั�ง พื่ร�อมทั�งม่บรกิารด�าน
ข�อความแชุทออนไลน์ (Live Chat) เพื่่�อตอบคำาถามหร่อ
ข�อสงสัยของล้กค�า ทั�งน่� ในด�านตัวแทนขาย ธนาคารได�รว่มมอ่

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองทน่รวม บัวหลวง จำากัด หรอ่ บลจ.บัวหลวง  
ยงัคงดำาเนินธร่กิจด�วยวสัิยทัศน์ในการเป็นสถาบันการเงนิท่�ได�รบั
ความไว�วางใจจากผู้้�ลงท่นให�บริหารเงินลงท่นด�วยความย่ดมั�น
ในผู้ลประโยชุน์ของล้กค�าเป็นสำาคัญ่ ภายใต�ค่ณค่าขององค์กร
อนัเปน็บรรทัดฐานหลักในการดำาเนินงาน 3 ประการ ค่อ Prudence 
(รอบคอบ ส่ข่ม และมองการณ์ไกล) Integrity (ย่ดถ่อหลัก
คณ่ธรรมและความซึ่่�อสัตย ์มค่วามมั�นคง เปน็อนัหน่�งอนัเด่ยวกัน) 
และ Excellence (มค่วามเปน็เลิศในการบรหิารกองทน่และการบรกิาร
ดั�งมิตรแท�ของผู้้�ลงท่น)

พื่ันธกิจท่� ให�ความสำาคัญ่ม่่งมั�นสานต่อเสมอมา ค่อ ทำาให�
ครอบครัวไทยม่ความมั�นคงทางการเงิน โดยม่กองท่นรวม
เปน็ผู้ลิตภัณฑ์์หลักท่�เสนอขายผู่้านเครอ่ขา่ยของธนาคารกร่งเทพื่ 
ทั�งสาขาและชุอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ รวมถ่งตัวแทนซึ่่�อขายหน่วย
ลงทน่ เชุน่ บมจ.กร่งเทพื่ประกันชุว่ติ และ บล.บวัหลวง นอกจากน่�  
ยังบริหารจัดการกองท่นสำารองเล่�ยงชุ่พื่ กองท่นส่วนบ่คคล 
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กับ บลจ.บัวหลวง จดัโครงการฝึ่กอบรมเพื่ิ�มพ้ื่นความร้�และ
ทักษัะด�านการลงทน่ให�กับท่�ปรก่ษัาการลงท่น ผู่้านการฝึ่กอบรม
รวมกวา่ 230 กิจกรรม ตลอดทั�งปี 2564

• นักลงท่นและบริษััทผู้้�ประกอบการให�ความสนใจในแนวทาง 
ด�านความยั�งยน่และการลงทน่ในธร่กิจท่�คำาน่งถ่ง ESG เพื่ิ�มมากข่�น  
โดยผู้้�ประกอบการหลายแห่งเพื่ิ�มการลงท่นในระบบประหยัด
พื่ลังงาน เชุน่ การปรบัปร่งอาคารและเปล่�ยนระบบปรบัอากาศ 
เป็นต�น โดย บลจ.บัวหลวง ม่การตรวจสอบพื่อรต์การลงท่น
ของกองทน่ภายใต�การจดัการ เพื่่�อให�มั�นใจวา่ได�ลงทน่ในบรษัิัท
ผู้้�ประกอบการท่�ม่ความรับผิู้ดชุอบตามมาตรฐานท่�ยอมรับ
ในระดับสากลเท่านั�น โดยแพื่ลตฟื้อรม์การวเิคราะหก์ารลงท่น 
ดังกล่าว ได�รวมการพื่จิารณาด�านการให�ความสำาคัญ่และตระหนักถ่ง  
ESG ของผู้้�ประกอบการไว�เพื่่�อประกอบการตัดสินใจในการลงทน่

• เปดิตัวกองทน่เปดิบวัหลวงยั�งยน่ (Bualuang Sustainable 
Investing Portfolio: B-SIP) ซึ่่�งลงท่นในกองท่นเพื่่�อความ
ยั�งยน่ท่�บรหิารจดัการโดย Pictet Asset Management โดย
เชุ่�อมั�นวา่การลงท่นอย่างยั�งย่นจะชุว่ยให�นักลงท่นม่อนาคตใน
การลงท่นท่�ด่ เริ�มต�นด�วยการเปล่�ยนจากการใชุ�พื่ลังงานจาก
แหล่งเชุ่�อเพื่ลิงจากฟื้อสซึ่สิไปส่้พื่ลังงานหม่นเวย่น ยิ�งไปกวา่นั�น 
แนวโน�มของการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกส่ทธิเป็นศ้นย์ (Net 
Zero) จะส่งผู้ลให�ธ่รกิจต�องปรับตัวและลดความเส่�ยงจาก
การเปล่�ยนแปลงน่� และจะเป็นปัจจัยท่�กำาหนดทิศทางของ
อต่สาหกรรมในอนาคต

• ชุว่งกลางปี บลจ.บัวหลวง ได�เข�าเป็นส่วนหน่�งในการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหวา่งเพื่ศและการเสรมิสร�างพื่ลังของสตร ่
เพื่่�อขับเคล่�อนธ่รกิจไปส่้เป้าหมายการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น โดย
รว่มลงนามแสดงเจตจำานงในหลักการวา่ด�วยการเสรมิสร�าง
พื่ลังของผู้้�หญิ่ง (Women’s Empowerment Principles: 
WEPs Signatories) ร่วมกับองค์การเพื่่�อการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพื่ศและเพื่ิ�มพื่ลังของผู้้�หญิ่งแห่ง
สหประชุาชุาติ (UN Women)

• บลจ.บวัหลวง เปน็หน่�งในผู้้�เข�ารว่มลงนามประกาศเจตนารมณ์ 
Statement of Commitment to Sustainable Thailand 
2021 ของนักลงท่นสถาบันและภาคธนาคาร เพื่่�อรว่มสร�าง
ประเทศไทยให�เป็นประเทศท่�ยั�งย่น

• จดัตั�งและเสนอขายกองทน่รวมใหม่เพื่่�อนำาเสนอเป็นทางเล่อก
เพื่ิ�มเติม 18 กองท่น ตลอดปีท่�ผู่้านมา โดยเน�นการลงท่น
ในกองทน่ด�านเทคโนโลย ่ESG นวตักรรมและเทคโนโลยต่�นนำา
ท่�นำามาพื่ฒันาเทคโนโลย่ใหม่ ๆ (Disruptive Technology) 
รวมถ่งกองท่นท่�ลงท่นในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวย่ดนาม 
โดยกองท่นท่�โดดเด่น ได�แก่ B-GTO B-SIP B-VIETNAM 
และ B-USALPHA

• ณ สิ�นปี 2564 บลจ.บัวหลวง ม่ AUM ทั�งสิ�น 888,687 
ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นจากปีก่อนหน�า 15,717 ล�านบาท โดยธ่รกิจ
กองทน่รวมม ่AUM ทั�งสิ�น 766,932 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 14,228 
ล�านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร�อยละ 14.28 ซึ่่�งจดัอย้ใ่น
อนัดับส้งส่ดสามอนัดับแรกของธร่กิจจดัการกองทน่รวม ส่วน
ธ่รกิจกองท่นสำารองเล่�ยงชุ่พื่ม่ AUM 108,337 ล�านบาท 
ขณะท่�ธ่รกิจกองท่นส่วนบ่คคลม่ AUM 13,418 ล�านบาท

• รว่มเป็นส่วนหน่�งในการส่งมอบกำาลังใจให�สังคมไทยสามารถ
ก�าวผู่้านสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ด�วยการ
บรจิาคเงนิสมทบทน่จำานวน 1.35 ล�านบาท เพื่่�อจดัซึ่่�อเคร่�องมอ่
และอ่ปกรณ์ทางการแพื่ทย์บรจิาคให�แก่โรงพื่ยาบาลในพื่่�นท่�
ท่�ม่ยอดผู้้�ติดเชุ่�อสะสมส้ง 2 แหง่ ได�แก่ โรงพื่ยาบาลเวชุศาสตร์
เขตร�อน และโรงพื่ยาบาลสม่ทรปราการ

• สนับสน่นโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรพัื่ย์
แหง่ประเทศไทยอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปลายปี 2563 และในเด่อน 
สิงหาคม 2564 ได�ส่งมอบต�นไม� 700 ต�นให�กับชุ่มชุน
บ�านหนองทิศสอน จงัหวดัมหาสารคาม เพื่่�อเพื่ิ�มพื่่�นท่�ปา่ 3.5 ไร ่ 
ให�กับชุม่ชุน ภายใต�แนวคิด “ใชุ�ผู่้นปา่เพื่าะกล�าไม� สร�างเศรษัฐกิจ
ชุม่ชุน” สร�างอาชุพ่ื่ สร�างรายได�จากการต่อยอดเพื่าะกล�าไม�ขาย 
และปล้กจติสำาน่กรกัษ์ัป่า

• ในปี 2564 บลจ.บัวหลวง ได�รบัรางวลั Outstanding Asset 
Management Company Awards จากตลาดหลักทรพัื่ย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในงาน SET 
Awards อันเป็นรางวัลท่�พื่ิจารณาจากผู้ลการดำาเนินงาน
ทั�งเชุงิคณ่ภาพื่และปรมิาณ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในด�านผู้ลตอบแทน
จากการบรหิารกองท่น

บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด เป็นบรษัิัทธ่รกิจเงนิรว่มลงท่น
ท่�มท่น่จดทะเบย่น 2,000 ล�านบาท โดยเน�นการลงทน่ในบรษัิัทและ
แพื่ลตฟื้อรม์ท่�มศ่กัยภาพื่ในการเติบโตและขยายธร่กิจส่้ต่างประเทศ 
เชุน่ ฟิื้นเทค การแพื่ทย์ พื่ลังงานหม่นเวย่น และอค่อมเมิรซ์ึ่ เพื่่�อ
ชุว่ยสร�างธร่กิจขนาดเล็กให�เติบโตอย่างแขง็แกรง่และยั�งยน่ ควบค้่
ไปกับการสนับสน่นการพื่ฒันาเศรษัฐกิจของประเทศไทยและภม้ภิาค

ผลงานและความสำาเรจ็
• ร่วมม่อกับคณะแพื่ทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6 แห่งใน

ประเทศไทยในการทำาวจิยัทางคลินิก ผู่้านการทำางานขององค์กร
ท่�ม่ง่ให�บรกิารวจิยัทางคลิกนิกแบบครบวงจร ซึ่่�งเปน็การพื่ฒันา
ประเทศไทยส่้การเป็นศน้ย์กลางทางการแพื่ทย์ในอาเซึ่ย่น

• รว่มกับบรษัิัท ดับบลิวเอชุเอ คอรป์อเรชุั�น เพื่่�อลงท่นในบรษัิัท 
จซิึ่ทิกซึ่ ์(GIZTIX) ซึ่่�งเป็นสตารท์อพัื่ด�าน e-Logistics ชุั�นนำา
ท่�ให�บรกิารแพื่ลตฟื้อรม์ดิจทัิลในการเชุ่�อมโยงผู้้�ประกอบการ
ในภาคการขนส่งและโลจสิติกส์กับผู้้�ใชุ�ทั�วประเทศ

• รว่มลงทน่ในรอบ Series A ให�กับ PUUN Intelligent บรษัิัท
ฟิื้นเทคไทยผู้้�พื่ฒันาโปรแกรมบัญ่ชุอ่อนไลน์ PEAK ท่�ชุว่ยให�
ผู้้�ประกอบการจดัการบญั่ชุแ่บบมอ่อาชุพ่ื่ ซึ่่�งเปน็ส่วนสำาคัญ่ท่�จะ
ทำาให�ผู้้�ประกอบการสามารถเข�าถ่งแหล่งเงนิทน่และเพื่ิ�มโอกาส
เติบโตทางธ่รกิจได�มากข่�นในอนาคต
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Best Sustainability-Linked  
Transaction & Best ESG-Linked  
Financing Deal of the Year 

• นิตยสารอลัฟื้าเซึ่าท์อส่เอเชุย่

The Strongest Bank by Balance  
Sheet in Thailand, 2021 (ปท่ี� 3)

• นิตยสารดิเอเชุ่�ยนแบงก์เกอร์

Thailand Domestic Trade Finance 
Bank of the Year (7 ปติี่ดต่่อกัน)

• นิตยสารเอเชุ่�ยนแบงก์กิ�งแอนด์ไฟื้แนนซึ่์

Best Bank for Cash Management - 
Thailand

• นิตยสารเดอะดิจทัิลแบงก์เกอร์

2021 ASEAN Enterprise 
Innovation Award, Thailand

• เอเชุย่ ไอโอท่ บิซึ่เินส แพื่ลตฟื้อรม์

รางวลัูป็ระจำาป็ี 2564
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นิต่ยสารอลัฟาเซาท์อส่เอเชื่ย่  
• Best Trade Finance Bank in Thailand (15 ปีติดต่อกัน) 
• Best Bank in Thailand (ปีท่� 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 (ปีท่� 3)  
• Most Innovative Deal of the Year 

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

นิต่ยสารดิเอเชื่่�ยนแบงก์เกอร ์
• Best Trade Finance Bank in Thailand (ปีท่� 10) 
• Best Custodian Bank in Thailand (7 ปีติดต่อกัน) 
• Best Payments Bank in Thailand (6 ปีติดต่อกัน) 
• The Strongest Bank by Balance Sheet in 
 Thailand, 2021 (ปีท่� 3)

นิต่ยสารเอเชื่่�ยนแบงก์กิ�งแอนด์ไฟแนนซ ์
• Thailand Domestic Trade Finance Bank  
 of the Year (7 ปีติดต่อกัน)

เอเชื่ย่ ไอโอท่ บิซเินส แพลต่ฟอรม์ 
• 2021 ASEAN Enterprise Innovation Award, Thailand 

นิต่ยสาร แบรนด์เอจ 
• 2021 Thailand's Most Admired Brand 
 (20 ปีติดต่อกัน)

นิต่ยสารเดอะดิจทัิลแบงก์เกอร ์
• Best Bank for Cash Management - Thailand

นิต่ยสารไฟแนนซเ์อเชื่ย่ 
• Best DCM House in Thailand (ปีท่� 2)

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

นิต่ยสารอนิเต่อรเ์นชื่ั�นแนลบิสซเินส 
• Best Corporate Bank Thailand 2021 
• Best Banking Chairman / CEO Thailand 2021 
 (2 ปีติดต่อกัน)

สมาคมการจดัการธุรกิจแห้ง่ประเทศไทยและสถาบันบัณฑิ์ต่
บรหิ้ารธุรกิจศศินทรแ์ห้ง่จุฬาลงกรณ์มห้าวทิยาลัย 
• Thailand Corporate Excellence Awards 2021  - 
 Innovation Excellence

นิต่ยสารอลัฟาเซาท์อส่เอเชื่ย่ 
• Best Equity House in Thailand (ปีท่� 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)

นิต่ยสารไฟแนนซเ์อเชื่ย่ 
• Best ECM House in Thailand 

ต่ลาดห้ลักทรพัย์แห้ง่ประเทศไทยและวารสารการเงนิธนาคาร 
• Outstanding Asset Management Company Awards 
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(2) การต่ลาดและการแข่งขัน
เศรษัฐกิจไทยป ี2564 
ในปี 2564 การแพื่ร่ระบาดของโควดิ-19 ได�ส่งผู้ลกระทบต่อ
เศรษัฐกิจไทยอย่างร่นแรง โดยนับตั�งแต่เด่อนเมษัายน วกิฤติ 
โควดิ-19 ได�แพื่รร่ะบาดในวงกว�าง ทำาให�รฐับาลต�องเพื่ิ�มความเข�ม
ข�นของมาตรการ ซึ่่�งกระทบกับการบรโิภคภาคเอกชุนและกระทบ
ต่อความเชุ่�อมั�นทั�งผู้้�บรโิภคและภาคธ่รกิจ ทั�งน่�เศรษัฐกิจได�ปรบั
ตัวด่ข่�นในชุว่งไตรมาสส่ดท�ายของปี จากความสำาเรจ็ของรฐับาล

ในการกระจายวคัซึ่่น และม้ลค่าส่งออกท่�เพื่ิ�มข่�นตามการฟ่ื้� นตัว
ของอป่สงค์ทั�วโลก 

ภาคการท่องเท่�ยวในประเทศไทยยังคงได�รบัผู้ลกระทบ เน่�องจาก
รฐับาลยังคงมาตรการปิดพื่รมแดนจนถ่งชุ่วงปลายปี และจำากัด
การเดินทางเข�าประเทศของนักท่องเท่�ยวจากต่างประเทศ อก่ทั�ง
มาตรการควบคม่การเดินข�ามจงัหวดัทำาให�การท่องเท่�ยวในประเทศ
ลดลง ทั�งน่�ชุว่งต�นเด่อนพื่ฤศจกิายน รฐับาลได�เริ�มเปดิรบันักท่อง
เท่�ยวต่างชุาติอก่ครั�ง  แต่การฟ่ื้�นตัวของอต่สาหกรรมท่องเท่�ยวยงั
เผู้ชุญิ่กับข�อจำากัดหลายอย่าง โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งจากการท่�รฐับาล
จน่ยงัคงมาตรการเข�มงวดในเร่�องการเดินทางของนักท่องเท่�ยวจน่

เศรษัฐกิจไทยปี 2564 ได�รบัแรงหน่นจากการส่งออกสินค�าไทย
ท่�ขยายตัวได�ด่ โดยเป็นผู้ลมาจากอ่ปสงค์ท่�เพื่ิ�มข่�นทั�วโลก โดย

เฉพื่าะอย่างยิ�งในสินค�ากล่่มอ่ปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ชุิ�นส่วนยาน
ยนต์ เคร่�องจกัร และสินค�าเกษัตร อก่ทั�งรฐับาลยงัออกมาตรการ
กระต่�นเศรษัฐกิจของประเทศ อาทิเชุน่ โครงการยิ�งใชุ�ยิ�งได� และ
โครงการคนละคร่�ง ชุว่ยกระต่�นการใชุ�จา่ยของประชุาชุน อย่างไร
ก็ด่ การเติบโตของการส่งออกไทยได�ประสบปัญ่หาการขาดแคลน
ต้�คอนเทนเนอร ์ ค่าขนส่งสินค�าท่�แพื่งข่�น และราคานำามันดิบโลก
ท่�ปรบัส้งข่�นมาก 

อตัราเงนิเฟื้อ้ทั�วไปทั�งปี 2564 เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 1.23 จากปีก่อน 
จากต�นท่นพื่ลังงานและราคาอาหารท่�ปรบัส้งข่�น แต่ยังคงอย้่ใน
กรอบเป้าหมายเงนิเฟื้อ้ของธนาคารแหง่ประเทศไทยท่�ร�อยละ 1 – 3 
ในขณะเด่ยวกันอตัราเงนิเฟื้อ้พื่่�นฐาน ซึ่่�งไม่นับรวมราคาอาหารและ
พื่ลังงาน เพื่ิ�มข่�นเล็กน�อยท่�ร�อยละ 0.23 จากปีก่อนหน�า

ธนาคารแหง่ประเทศไทย คงอตัราดอกเบ่�ยนโยบายไว�ท่�ระดับร�อยละ 
0.5 ตลอดทั�งป ี2564 เพื่่�อสนับสน่นการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจและ
ชุว่ยบรรเทาผู้ลกระทบจากอ่ตสาหกรรมท่องเท่�ยวท่�ยังไม่สามารถ
ฟ่ื้� นตัวได� โดยชุว่งปลายปี 2564 การระบาดของโควดิสายพื่นัธ่โ์อ
มคิรอนทำาให�หลายประเทศในย่โรปและสหรฐัอเมรกิาจำากัดการเดิน
ทางและนำามาตรการป้องกันการแพื่รร่ะบาดกลับมาใชุ�อก่ครั�ง รวม
ถ่งประเทศไทยท่�เริ�มกลับมาบังคับให�นักท่องเท่�ยวต่างชุาติต�องม่
การกักตัวอก่ครั�ง และระงบัการลงทะเบ่ยนเพื่ิ�มเติมในโปรแกรม 
Test & Go และ Sandbox ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบต่อการฟ่ื้� นตัวของ
อต่สาหกรรมท่องเท่�ยว

มุมมองเศรษัฐกิจป ี2565
เศรษัฐกิจไทยม่แนวโน�มท่�จะฟ่ื้� นตัวได�ด่ในปี 2565 โดยคาด
ว่าเศรษัฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร�อยละ 3 - 4 เน่�องจาก
ประเทศไทยม่การกระจายวคัซึ่่นได�ในวงกว�าง ผู้้�ป่วยโควดิสาย
พื่นัธ่โ์อมคิรอนมอ่าการไม่ร่นแรงเม่�อเท่ยบกับสายพื่นัธ่เ์ดลต�า และ
โอกาสท่�จะเกิดการล็อกดาวน์เหมอ่นปก่ีอนมค่่อนข�างตำา ทั�งน่�ปจัจยั

-6% +17%
ส่งออก
ป ี2563

ส่งออก
ป ี2564
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ท่�จะผู้ลักดันการเติบโตของเศรษัฐกิจในปีน่�ค่อ การฟ่ื้� นตัวของการ
บรโิภคภาคเอกชุน การลงทน่ภาครฐั และนโยบายกระต่�นเศรษัฐกิจ
ของรฐับาล ส่วนการส่งออกสินค�าน่าจะเติบโตต่อเน่�องจากปีก่อน 
โดยเฉพื่าะในกล่่มอเิล็กทรอนิกส์ และผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวข�องกับการ
ปอ้งกันโควดิ-19 เน่�องจากการปรบัการดำาเนินชุว่ติและการทำางาน
ในแบบ New Normal 

อยา่งไรก็ด่ วกิฤตโควดิยงัคงต�องใชุ�เวลาอก่ระยะหน่�ง และมโ่อกาสท่�จะ
เกิดการกลายพื่นัธ่ไ์ด�อก่ อยา่งเชุน่ การเกิดสายพื่นัธ่โ์อมคิรอน ความ
เส่�ยงต่อการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจจง่ยังคงม่อย้่ โดยเฉพื่าะต่อภาค
การท่องเท่�ยวท่�เป็นหวัจกัรสำาคัญ่ของการเติบโต ในปีน่� เศรษัฐกิจ
ไทยยังจำาเป็นต�องพื่่�งพื่านโยบายกระต่�นเศรษัฐกิจของรัฐบาล 
และนโยบายการเงนิท่�ยังผู่้อนคลาย โดยคาดวา่ทางธนาคารแหง่
ประเทศไทยจะไม่ปรบัอตัราดอกเบ่�ยนโยบายข่�นตลอดทั�งปี 2565

ระบบธนาคารพาณิชื่ย์ไทยในป ี2564
ปี 2564 เป็นปีท่�สองท่�ระบบธนาคารพื่าณิชุย์ในประเทศไทย
ต�องเผู้ชุิญ่กับความท�าทายจากสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของ
โควิด-19 ต่อเน่�องจากปีก่อน ทำาให�รัฐบาลต�องใชุ�มาตรการ
ควบค่มการแพื่รร่ะบาดในชุ่วงไตรมาส 3 ส่งผู้ลให�กิจกรรมทาง
เศรษัฐกิจภายในประเทศหลายประเภทหย่ดชุะงกัหรอ่ชุะลอตัวลง 
โดยม่ผู้ลกระทบต่อทั�งภาคธ่รกิจและครวัเรอ่นอย่างมาก ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) รว่มกับสถาบันการเงนิได�ดำาเนินการให�
ความชุว่ยเหล่อล้กหน่�ท่กประเภทท่�ได�รบัผู้ลกระทบอย่างต่อเน่�อง 
โดยให�ความชุว่ยเหล่อทั�งด�านสภาพื่คล่องและการปรบัโครงสร�าง
น่� ควบค้่ไปกับการผู่้อนปรนหลักเกณฑ์์เพื่่�อเพื่ิ�มความคล่องตัว
ให�กับธนาคารพื่าณิชุย์ในการให�ความชุ่วยเหล่อล้กหน่� และรกัษัา
เสถ่ยรภาพื่ของระบบการเงนิ

ท่ามกลางความท�าทายจากวิกฤตครั�งน่�  ธนาคารพื่าณิชุย์ใน
ประเทศไทยยังมก่ำาไรส่ทธ ิ181.0 พื่นัล�านบาท เพื่ิ�มข่�นจากปีก่อน

ร�อยละ 23.6 จากการลดลงของค่าใชุ�จา่ยสำารองและการควบคม่ค่า
ใชุ�จา่ยดำาเนินงานเป็นหลัก สำาหรบัเงนิให�สินเชุ่�อ ณ สิ�นปี 2564 ม่
อตัราการเติบโตร�อยละ 6.5 โดยสินเชุ่�อธ่รกิจขยายตัวร�อยละ 7.9 
เป็นผู้ลจากการขยายตัวของสินเชุ่�อธ่รกิจขนาดใหญ่่ซึ่่�งสะท�อน
ความต�องการเงนิท่นของภาคธ่รกิจตามการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจ 
ส่วนสินเชุ่�อธร่กิจเอสเอม็อข่ยายตัวจากมาตรการสินเชุ่�อฟ่ื้� นฟ้ื้เปน็
สำาคัญ่ สำาหรบัสินเชุ่�ออ่ปโภคบรโิภคขยายตัวร�อยละ 4.0 โดยสิน
เชุ่�อบัตรเครดิตขยายตัวสอดคล�องกับการฟ่ื้� นตัวของกิจกรรม
ทางเศรษัฐกิจ สินเชุ่�อส่วนบ่คคลขยายตัวตามความต�องการสภาพื่
คล่องของภาคครวัเรอ่น ขณะท่�สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย่้อาศัยขยายตัวใน
อตัราชุะลอลงตามอป่สงค์ต่อท่�อย้่อาศยัท่�ปรบัลดลงจากปีก่อน

ด�านเงนิรบัฝ่ากเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 4.3 จากสิ�นปีก่อน อตัราส่วนเงนิ
ให�สินเชุ่�อต่อเงนิรบัฝ่าก ณ สิ�นปี 2564 อย้่ท่�ร�อยละ 94.2 เพื่ิ�ม
ข่�นจากร�อยละ 92.3 ณ สิ�นปีก่อน ขณะท่�อัตราส่วนการดำารง
สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่องเพื่่�อรองรบัสถานการณ์ด�านสภาพื่คล่องท่�
ม่ความร่นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อย้่ในระดับ
ร�อยละ 189.2 ทั�งน่� การบรหิารสภาพื่คล่องของธนาคารพื่าณิชุย์
ม่่งเน�นไปท่�การปรบัโครงสร�างเงนิฝ่าก การบรหิารต�นท่นให�เหมาะ
สม และการดำารงสินทรพัื่ยส์ภาพื่คล่องเพื่่�อรองรบัสถานการณ์ด�าน
สภาพื่คล่องท่�มค่วามร่นแรงตามเกณฑ์์ Basel III แม�วา่ ธปท. ได�
ผู่้อนคลายเกณฑ์์ด�านสภาพื่คล่องให�ธนาคารพื่าณิชุยส์ามารถดำารง
อตัราส่วน LCR ตำากวา่ร�อยละ 100 เป็นการชุั�วคราวจนถ่งวนัท่� 
31 ธนัวาคม 2564 เพื่่�อลดภาระของธนาคารพื่าณิชุย์ในชุว่งท่�ม่
การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19

ค่ณภาพื่สินเชุ่�อของระบบธนาคารพื่าณิชุย์ ณ สิ�นปี 2564 ยอด
คงค�างสินเชุ่�อด�อยค่ณภาพื่ (Non-Performing Loan: NPL 
หรอ่ Stage 3) อย้่ท่� 530.7 พื่ันล�านบาท หรอ่คิดเป็นสัดส่วน 
NPL ต่อสินเชุ่�อรวมท่�ร�อยละ 2.98 ขณะท่�สัดส่วนสินเชุ่�อท่�ม่การ
เพื่ิ�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิตต่อสินเชุ่�อ

รวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หร่อ 
Stage 2) อย้่ท่�ร�อยละ 6.39 อย่างไรก็ตาม ธนาคารพื่าณิชุย์ม่
การกันสำารองเพื่่�อสร�างความมั�นคง ประกอบกับม่เงนิกองท่นท่�
ค่อนข�างส้ง ทำาให�สามารถรองรบัสินเชุ่�อด�อยค่ณภาพื่ในระบบใน
ชุว่งท่�เศรษัฐกิจได�รบัผู้ลกระทบจากการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 
ได� ทั�งน่� ค่ณภาพื่สินเชุ่�อยังสะท�อนการฟ่ื้� นตัวท่�ยังม่ความแตก
ต่างกันในแต่ละภาคเศรษัฐกิจ ธนาคารพื่าณิชุย์จง่ให�ความสำาคัญ่
กับการปรบัปร่งโครงสร�างหน่�อย่างยั�งย่น ให�สอดคล�องกับความ
สามารถในการชุำาระหน่�ของล้กหน่�ในระยะยาว โดยเฉพื่าะธ่รกิจเอส
เอม็อแ่ละรายย่อย โดย ณ สิ�นปี 2564 อตัราส่วนเงนิกองทน่ต่อ
สินทรพัื่ยเ์ส่�ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) อย้ท่่�ร�อยละ 
19.9 นอกจากน่� ธนาคารพื่าณิชุย์ยังได�ให�ความสำาคัญ่กับการ
บรหิารจดัการค่ณภาพื่สินเชุ่�อ เพื่่�อให�สอดคล�องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบับท่� 9 (TFRS 9) ซึ่่�งเริ�มใชุ�ตั�งแต่เด่อน
มกราคม 2563

จากสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ธนาคารแหง่
ประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข�องร่วมกับธนาคาร
พื่าณิชุย์ได�ออกมาตรการทางการเงนิชุว่ยเหล่อล้กหน่�ท่กประเภท
ท่�ได�รบัผู้ลกระทบอยา่งต่อเน่�อง อาทิ การจดังานมหกรรมไกล่เกล่�ย
หน่�บตัรเครดิตและสินเชุ่�อบ่คคล มาตรการเพื่ิ�มเติมเพื่่�อส่งเสรมิการ
ชุว่ยเหล่อลก้หน่�ท่�ได�รบัผู้ลกระทบจากโควดิ-19 ได�อยา่งยั�งยน่ การ
จดัตั�งโครงการ “หมอหน่�เพื่่�อประชุาชุน” การผู่้อนคลายหลักเกณฑ์์ 
การกำากับดแ้ลสินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้อ่าศัยและสินเชุ่�ออ่�นท่�เก่�ยวเน่�องกับ
สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศยั (มาตรการ Loan to Value: LTV) เป็นการ
ชุั�วคราวเพื่่�อกระต่�นเศรษัฐกิจผู่้านภาคอสังหารมิทรพัื่ย์ และการ
ออกมาตรการแก�หน่�ระยะยาวเพื่ิ�มเติมด�วยการรไ่ฟื้แนนซึ่แ์ละการ
รวมหน่� เป็นต�น
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ตารางแสดงฐานะการเงนิท่�สำาคัญ่ของธนาคารพื่าณิชุย์ขนาดใหญ่่ 6 แหง่ ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : ล�านบาท

สินทรพัย์ เงนิให้สิ้นเชื่่�อ เงนิรบัฝาก เงนิกองทุน

ธนาคารกร่งเทพื่ 4,333,281 2,588,339 3,156,940 560,426

ธนาคารกสิกรไทย 4,103,399 2,421,813 2,598,630 493,930

ธนาคารกร่งไทย 3,556,744 2,628,963 2,614,747 415,548

ธนาคารไทยพื่าณิชุย์ 3,314,565 2,301,834 2,467,495 424,235

ธนาคารกร่งศรอ่ย่ธยา 2,499,109 1,890,376 1,779,139 359,883

ธนาคารทหารไทยธนชุาต 1,759,181 1,372,315 1,339,195 237,430

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชื่ย์ไทยป ี2565
เศรษัฐกิจไทยมแ่นวโน�มฟ่ื้� นตัวในปี 2565 จากการผู่้อนคลายมาตรการควบคม่การแพื่รร่ะบาด และการ
เปดิรบันักท่องเท่�ยวต่างชุาติ หลังจากแนวโน�มการกระจายวคัซึ่น่มค่วามครอบคลม่มากข่�น แต่การฟ่ื้� นตัว 
ของเศรษัฐกิจยังม่ความไม่แน่นอนส้ง โดยเฉพื่าะสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ท่�อาจจะม่
การกลายพื่นัธ่ไ์ด�อก่ ทำาให�มค่วามเส่�ยงท่�รฐับาลอาจต�องใชุ�มาตรการควบคม่การแพื่รร่ะบาดอก่รอบหน่�ง 
ประกอบกับแรงกดดันจากการปรบัตัวส้งข่�นของราคาพื่ลังงาน ความขดัแย�งทางการค�าและเทคโนโลย่ระหวา่ง
สหรฐัฯ และจน่ ความผัู้นผู้วนของเงนิทน่เคล่�อนย�ายระหวา่งประเทศ และความต่อเน่�องของนโยบายการเงนิ
และมาตรการกระต่�นเศรษัฐกิจของรฐับาล ส่งผู้ลให�สภาพื่แวดล�อมในการดำาเนินธร่กิจยงัมค่วามเปราะบาง

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษัฐกิจส่งผู้ลกระทบต่อการฟ่ื้� นตัวและความสามารถในการชุำาระหน่�ของ
ล้กค�า ทำาให�ธนาคารต�องให�ความสำาคัญ่กับการเพื่ิ�มรายได�และลดค่าใชุ�จา่ยอย่างต่อเน่�อง โดยการปรบั
โครงสร�างเงนิฝ่ากและการบรหิารต�นทน่ให�เหมาะสม การดำารงอตัราส่วน LCR และหลักเกณฑ์์การดำารง
แหล่งท่�มาของเงนิให�สอดคล�องกับการใชุ�ไปของเงนิ (Net Stable Funding Ratio: NSFR) และ
การบรหิารจดัการค่ณภาพื่สินเชุ่�อให�เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่� 9 (TFRS 9)

สภาพื่แวดล�อมท่�เปล่�ยนแปลงไปทั�งในด�านเศรษัฐกิจ การดำาเนินธ่รกิจ พื่ฤติกรรมของล้กค�า ความ
ก�าวหน�าทางเทคโนโลย ่และกฎเกณฑ์์และมาตรการใหม ่ๆ  ของทางการ ทำาให�ธนาคารต�องให�ความสำาคัญ่
กับการพื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารให�ตอบโจทย์ของลก้ค�า การใชุ�ประโยชุน์จากการวเิคราะหข์�อม้ลเชุงิล่ก

เพื่่�อนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารให�ตรงกับความต�องการของล้กค�ามากข่�น การรว่มม่อกับพื่นัธมิตร
เพื่่�อสร�างโอกาสและชุอ่งทางในการสร�างรายได�ใหม ่ๆ  และการปรบัปร่งการดำาเนินงานภายในเพื่่�อควบคม่
ต�นท่นและเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ในการดำาเนินงาน

ในระยะต่อไปธนาคารพื่าณิชุย์ไทยจะต�องเผู้ชุิญ่กับการแข่งขันท่�ร่นแรงข่�น ทั�งจากผู้้�เล่นใหม่ท่�ไม่ใชุ่
ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่่�งอาจมาทั�งจากต่างประเทศและต่างอต่สาหกรรม รวมถ่งการแข่งขนัจากระบบ
การเงนิท่�ไม่ม่ตัวกลาง (Decentralized Finance: DeFi) ท่�เป็นการเชุ่�อมต่อกันโดยตรงผู่้านการใชุ�
เทคโนโลย่บล็อกเชุน (Blockchain) ขณะท่�การพื่ฒันาเทคโนโลย่ดิจทัิลจะทำาให�ผู้้�บรโิภคสามารถใชุ�และ
เข�าถ่งบรกิารทางการเงนิได�แบบไร�ขอบเขต ไร�รอยต่อ นอกจากน่� การใชุ�การพื่ส้ิจน์และยน่ยนัตัวตนทาง
ดิจทัิล (Digital Identity) และการใชุ�ข�อม้ลประวติัดิจทัิล (Digital Footprint) จะมม่ากข่�น รวมถ่งการ
แข่งขันโดยใชุ�เทคโนโลย่ทางการเงนิเพื่่�อตอบโจทย์ปัญ่หาท่�กำาลังประสบอย้่ (Pain Point) โดยเฉพื่าะ
การนำามาใชุ�เพื่่�อให�รายย่อยและธ่รกิจเอสเอม็อ ่สามารถเข�าถ่งสินเชุ่�อได�ทั�วถ่งข่�น และม่แนวโน�มท่�สก่ล
เงนิดิจทัิลท่�ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) จะม่บทบาทในระบบ
การเงนิเพื่ิ�มข่�น ซึ่่�งจะชุว่ยให�ประชุาชุนมท่างเล่อกในการเข�าถ่งเงนิดิจทัิลท่�ปลอดภัย ชุว่ยลดต�นทน่ในการ
บรหิารจดัการเงนิสด และเพื่ิ�มโอกาสในการพื่ฒันานวตักรรมทางการเงนิ ทำาให�ธนาคารพื่าณิชุยไ์ทยต�อง
เรง่ปรบัตัวเพื่่�อให�ทันต่อกระแสการเปล่�ยนแปลง

นอกจากน่� การให�ความสำาคัญ่กับการดำาเนินกิจการภายใต�หลักการ “การธนาคารเพื่่�อความยั�งย่น” 
(Sustainable Banking) จะเปน็ร้ปธรรมมากข่�น โดยการผู้นวกปจัจยัด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข�าไปในกระบวนการดำาเนินธร่กิจ และผู้ลัก
ดันให�เกิดเปน็วฒันธรรมหรอ่ค่านิยมของสถาบันการเงนิไทย รวมถ่งการสร�างมาตรฐานเก่�ยวกับ “การ
เงนิส่เขย่ว” (Green Finance) และการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภม้อิากาศ (Climate Change) จะเปน็ปจัจยั 
ท่�เรง่ให�ทางการมบ่ทบาทเพื่ิ�มข่�น โดยเริ�มจากการสร�างระบบนิเวศเร่�องความยั�งย่น ตลอดจนการออกกฎ
เกณฑ์์ใหม่ ๆ ตามมาในอนาคต

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจห้ลักของธนาคาร 
ธนาคารกร่งเทพื่เปน็ธนาคารพื่าณิชุยท่์�มข่นาดใหญ่่ท่�ส่ดในประเทศไทยและเปน็ธนาคารขนาดใหญ่่อนัดับ 
6 ของภม้ภิาคเอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต�เม่�อพื่จิารณาจากสินทรพัื่ยร์วม นับตั�งแต่ธนาคารเริ�มกิจการในปี 
2487 ธนาคารย่นหยัดสร�างความเชุ่�อมั�นและสนับสน่นภาคธ่รกิจและประชุาชุนให�สามารถจดัการด�าน
การเงนิได�อย่างเหมาะสมเท่าทันกับสถานการณ์โลกท่�เปล่�ยนแปลงไป
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ธนาคารเป็นผู้้�นำาในการสนับสน่นทางการเงนิแก่ล้กค�าธ่รกิจทั�งขนาดใหญ่่และเอสเอม็อใ่นประเทศไทย 
โดยม่เครอ่ข่ายสำานักธร่กิจและสำานักธร่กิจยอ่ยกวา่ 240 แหง่ และฐานลก้ค�ากว�างขวางท่�ส่ด การม่ฐาน
ลก้ค�าจำานวนมากท่�มค่วามสัมพื่นัธม์ายาวนานเปน็หน่�งในปจัจยัสำาคัญ่ของความสำาเรจ็ของธนาคาร ทำาให�
ธนาคารสามารถขยายธร่กิจให�ก�าวหน�าได�อยา่งต่อเน่�องด�วยความม่่งมั�นในการตอบโจทย์ความต�องการ
ทางการเงนิท่�เพื่ิ�มข่�นของล้กค�าเสมอมา

ธนาคารกร่งเทพื่เป็นธนาคารไทยแห่งแรกท่�รเิริ�มการเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยเปิดทำาการสาขา
ฮ่่องกงในปี 2497เพื่่�อให�บริการด�านการค�าระหวา่งประเทศสำาหรับล้กค�าธ่รกิจ ปัจจ่บันธนาคารม่
เครอ่ข่ายสาขาในต่างประเทศท่�ใหญ่่ท่�ส่ดกวา่ 300 แหง่ ครอบคล่ม 14 เขตเศรษัฐกิจสำาคัญ่ทั�วโลก 
ได�แก่ กัมพ้ื่ชุา จน่ ฮ่อ่งกง อนิโดน่เซึ่ย่ ญ่่�ป่่น ลาว มาเลเซึ่ย่ เม่ยนมา ฟิื้ลิปปินส์ สิงคโปร ์ไต�หวนั สหราชุ
อาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และเวย่ดนาม

การให้บ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิท่�ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม 
ธนาคารกร่งเทพื่เป็นหน่�งในชุ่�อธ่รกิจท่�เก่าแก่ท่�ส่ดและเป็นท่�ร้�จกัเป็นอย่างด่ในประเทศไทย การดำาเนิน
ธ่รกิจภายใต�เจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่่�อนค้่คิด มิตรค้่บ�าน” ทำาให�ธนาคารได�รบัความเชุ่�อถ่อและ
ไว�วางใจและพื่ฒันาความสัมพื่นัธอ์นัด่กับล้กค�ามาอย่างต่อเน่�อง

ธนาคารเปน็ผู้้�นำาด�านเงนิให�สินเชุ่�อล้กค�าธร่กิจ ด�วยความสัมพื่นัธอ์นัแน่นแฟื้น้ระหวา่งธนาคารและลก้ค�า 
รวมทั�งเครอ่ข่ายท่�ครอบคล่มทั�วภ้มิภาค ทำาให�ธนาคารสามารถรองรบัการให�บรกิารทางการเงนิแก่
ล้กค�าธ่รกิจขนาดใหญ่่ท่�ต�องการสินเชุ่�อเพื่่�อลงท่นหรอ่ดำาเนินกิจการท่�เก่�ยวกับโครงการขนาดใหญ่่ 
นอกจากน่� ด�วยจำานวนสาขาในต่างจงัหวดัซึ่่�งม่มากถ่งสองในสามของจำานวนสาขาทั�งสิ�นของธนาคาร
จะเป็นประโยชุน์ในการให�บรกิารทางการเงนิแก่ล้กค�าท่�ได�รบัโอกาสทางธ่รกิจจากการขยายตัวของ
ความเป็นเม่อง 

ธนาคารได�พื่ฒันาเครอ่ข่ายการให�บรกิารทางการเงนิในต่างประเทศ โดยเฉพื่าะประเทศในแถบภ้มิภาค
อาเซึ่ย่น รวมทั�งประเทศอ่�น ๆ  ในทวป่เอเชุย่ ปัจจ่บันธนาคารม่เครอ่ข่ายสาขาในต่างประเทศท่�ใหญ่่ท่�ส่ด
กวา่ 300 แหง่ ครอบคล่ม 14 เขตเศรษัฐกิจสำาคัญ่ทั�วโลก เพื่่�อสนับสน่นการขยายกิจการของล้กค�า
ธร่กิจส่้ภม้ภิาคและตลาดโลก ในขณะท่�ล้กค�าธร่กิจสัญ่ชุาติไทยขยายการลงทน่ไปในภม้ภิาคอยา่งต่อเน่�อง 
บรษัิัทต่างชุาติม่การลงท่นทั�งในประเทศไทยและในภ้มิภาคเอเชุย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต�เพื่ิ�มข่�นเชุน่เด่ยวกัน 
ดังนั�น เครอ่ขา่ยธร่กิจในต่างประเทศจง่นับเป็นปัจจยัสำาคัญ่ท่�มผู่้ลต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
ธนาคาร โดยจะชุว่ยให�ธนาคารสามารถเข�าใจสภาวะตลาดในท�องถิ�นและเข�าถ่งความต�องการของล้กค�า

ได�เป็นอย่างด่ ทั�งน่� การขยายกิจการในต่างประเทศของธนาคารจะชุว่ยให�ฐานรายได�มก่ารกระจายตัวด่
ยิ�งข่�น และทำาให�สถานะความเส่�ยงของธนาคารปรบัตัวด่ข่�นด�วยเชุน่กัน

สำาหรบัธร่กิจด�านตลาดทน่ ธนาคารกร่งเทพื่ยังคงเป็นธนาคารชุั�นนำาในธร่กิจการรบัประกันการจำาหน่าย
ห่�นก้�ระยะยาวในประเทศไทย ทั�งน่� ธนาคารเชุ่�อมั�นวา่ด�วยความสามารถและความเชุ่�ยวชุาญ่ในธ่รกิจ 
ผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิของธนาคารท่�มค่วามหลากหลาย การมค่วามสัมพื่นัธท่์�ด่กับลก้ค�า รวมถ่งความ
เข�าใจความต�องการของผู้้�ออกตราสารและระดับความเส่�ยงท่�ยอมรบัได�ของนักลงทน่ เปน็ปัจจยัท่�ชุว่ยให�
ธนาคารยงัคงสถานะความเปน็ผู้้�นำาในธร่กิจตลาดท่นในส่วนของตราสารหน่�ได�เป็นอย่างด่

ธนาคารรว่มงานกับบรษัิัทในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคาร เพื่่�อนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์การลงท่น
และการประกันภัย รวมถ่งการเข�ารว่มเป็นพื่ันธมิตรกับกล่่มบรษัิัทเอไอเอ ซึ่่�งเป็นกล่่มบรษัิัทประกัน
ชุว่ติท่�ใหญ่่ท่�ส่ดในภม้ภิาคเอเชุย่ และเป็นพื่นัธมติรเชุงิกลย่ทธ ์กับ Pictet Group ผู้้�ม่ความร้�และความ
เชุ่�ยวชุาญ่ ด�านการบรหิารความมั�งคั�ง สินทรพัื่ย์ และการลงท่นชุั�นนำาระดับโลกจากเจน่วา ประเทศ
สวสิเซึ่อรแ์ลนด์ เพื่่�อยกระดับโซึ่ลชุ้นัการให�บรกิาร พื่ร�อมสนับสน่นให�ลก้ค�าประสบความสำาเรจ็และมห่ลัก
ประกันทางการเงนิท่�มั�นคงสำาหรบัอนาคต การผู้น่กกำาลังรว่มกันระหวา่งบรษัิัทในเครอ่และพื่นัธมิตรทาง
ธ่รกิจจะชุว่ยให�ธนาคารสามารถตอบสนองความต�องการของล้กค�าท่�ม่การเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเรว็
ได�อย่างฉับพื่ลันและยั�งย่น

ฐานะทางการเงนิท่�ม่เสถ่ยรภาพและเติ่บโต่อย่างยั�งย่น
ธนาคารม่ฐานะทางการเงนิท่�มเ่สถ่ยรภาพื่และมผู่้ลการดำาเนินงานท่�มั�นคง แม�จะมส่ถานการณ์ภายนอกท่�
ไมเ่อ่�ออำานวยหลายครั�ง เชุน่ วกิฤตการณ์ทางการเงนิของโลก สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอ่งใน
ประเทศ ปัญ่หาอท่กภัยในปี 2554 รวมถ่งการชุะลอตัวทางเศรษัฐกิจและการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 
ในปัจจ่บัน

ความสามารถในการรกัษัาอตัราการเติบโตของกำาไรส่ทธสิะท�อนถ่งการม่แหล่งรายได�ท่�ม่ความมั�นคง
หลากหลาย การเพื่ิ�มสัดส่วนรายได�ท่�ไม่ใชุด่อกเบ่�ย อนัประกอบด�วยรายได�จากค่าธรรมเน่ยม และรายได�
อ่�น ชุว่ยลดความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของอตัราดอกเบ่�ย ธนาคารเชุ่�อมั�นวา่นโยบายการขยายสิน
เชุ่�อด�วยความรอบคอบและการกระจายสินเชุ่�อตามลักษัณะของธ่รกิจ ตลอดจนความม่ง่มั�นในการรกัษัา
ระดับการตั�งสำารองหน่�สงสัยจะส้ญ่ท่�เหมาะสม ชุว่ยให�ธนาคารสามารถเติบโตอย่างยั�งย่น แม�ต�องเผู้ชุญิ่
กับสภาวะเศรษัฐกิจท่�ผัู้นผู้วนได�ด่ อนัจะส่งผู้ลให�ธนาคารสามารถสร�างผู้ลกำาไรได�อย่างยั�งย่นท่ามกลาง
ความท�าทายต่าง ๆ
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นอกจากน่� ธนาคารม่นโยบายการบรหิารความเส่�ยงท่�รอบคอบ 
ดังจะเห็นได�จากนโยบายในการอน่มัติสินเชุ่�อท่�เข�มงวด ตั�งแต่
กระบวนการพิื่จารณาและการอน่มัติ การถ่อปฏิิบัติตามนโยบาย
ความระมดัระวงัดแ้ลให�มก่ารตั�งค่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญ่อยา่งเพื่ย่งพื่อ 
ซึ่่�งทำาให�ธนาคารสามารถรองรบัผู้ลกระทบจากวกิฤตการณ์ต่าง ๆ 
เพื่่�อให�ธนาคารบรรลเ่ป้าหมายในการดำาเนินธร่กิจในระยะยาว (ราย
ละเอย่ดปรากฏิตามข�อ 2 การบรหิารจดัการความเส่�ยง)

ในด�านเงนิกองทน่ ธนาคารกร่งเทพื่มน่โยบายการดำารงเงนิกองทน่
ในระดับท่�เพื่่ยงพื่อท่�จะสนับสน่นย่ทธศาสตรแ์ละการขยายตัวทาง
ธ่รกิจภายใต�ระดับความเส่�ยงท่�ธนาคารยอมรบัได� และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ความแข็งแกร่งของ
เงนิกองท่นของธนาคารจะชุ่วยให�ธนาคารสามารถผู่้านพื่�นความ
ผัู้นผู้วนตามวงจรธ่รกิจท่�เปล่�ยนแปลงได� และชุ่วยให�ธนาคารม่
ความได�เปรย่บทางการแข่งขนั โดยส่งผู้ลให�ธนาคารสามารถสร�าง
ประโยชุน์จากโอกาสทางธ่รกิจท่�จะเกิดข่�น อก่ทั�งม่ความย่ดหย่่นใน
การจดัการกับความต�องการด�านเงนิกองท่น และสภาพื่คล่องใน
สภาวการณ์ท่�เปล่�ยนแปลงไปได�เป็นอย่างด่ ธนาคารเชุ่�อวา่การใชุ�
นโยบายการบรหิารเงนิกองท่นและสภาพื่คล่องอย่างระมัดระวงั จะ
เอ่�อต่อการทำาธ่รกิจของธนาคารในระยะยาว 

ฐานบัญ่ชื่เ่งนิฝากในประเทศท่�กวา้งขวาง
จากการท่�ธนาคารมเ่ครอ่ขา่ยสาขากว�างขวางและครอบคลม่ และม่
ความสัมพื่นัธอ์นัแน่นแฟื้น้กับภาคธร่กิจและลก้ค�าบ่คคล ตลอดจน 
ชุ่�อเส่ยงอนัยาวนานของธนาคาร ทำาให�ธนาคารกร่งเทพื่เป็นหน่�ง
ในธนาคารพื่าณิชุยท่์�มฐ่านล้กค�าเงนิฝ่ากท่�แข็งแกรง่และใหญ่่ท่�ส่ด
ในประเทศไทย โดยเงนิฝ่ากส่วนใหญ่่ของธนาคารมาจากล้กค�า
บ่คคล ซึ่่�งถ่อเป็นแหล่งเงนิท่นท่�สำาคัญ่ของธนาคารท่�จะสนับสน่น
การเติบโตในอนาคต

ชื่อ่งทางการให้บ้รกิาร 
ธนาคารกร่งเทพื่เป็นหน่�งในธนาคารท่�ม่ชุ่องทางการให�บริการ
ครอบคล่มกว�างขวางท่�ส่ดในประเทศไทย เม่�อพื่จิารณาจากจำานวน
สาขาและจ่ดให�บรกิารธนาคารอตัโนมติั ชุอ่งทางการให�บรกิารอ่�น ๆ  
ของธนาคารประกอบด�วย บรกิารธนาคารทางโทรศพัื่ท์ม่อถ่อ (โมบาย
แบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่) ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต (บวัหลวง 
ไอแบงก์กิ�ง) เอท่เอม็ เคร่�องรบัฝ่ากเงนิ และธนาคารทางโทรศพัื่ท์ 
(บวัหลวงโฟื้น) นอกจากน่� ยงัรวมถ่งสำานักธร่กิจ และสำานักธร่กิจยอ่ย 
ซึ่่�งให�บรกิารล้กค�าธ่รกิจโดยเฉพื่าะ 

เครอ่ข่ายสาขาและสำานักธุรกิจ
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารม่เครอ่ข่ายสาขาและสำานัก
ธร่กิจครอบคลม่ทั�วประเทศ โดยม่สาขาทั�งสิ�น 1,059 แหง่ แบ่งเปน็ 
287 แห่งในกร่งเทพื่มหานคร และ 772 แห่งในต่างจงัหวดั ม่
สำานักธ่รกิจรวม 117 แหง่ และม่สำานักธ่รกิจย่อยรวม 126 แหง่ 

เครอ่ข่ายในต่่างประเทศ
ปัจจ่บันธนาคารม่เคร่อข่ายในต่างประเทศกว่า 300 สาขา 
ครอบคล่ม 14 เขตเศรษัฐกิจสำาคัญ่ทั�วโลก ประกอบด�วย กัมพ้ื่ชุา 
จน่ ฮ่อ่งกง อนิโดน่เซึ่ย่ ญ่่�ป่่น ลาว มาเลเซึ่ย่ เม่ยนมา ฟิื้ลิปปินส์ 
สิงคโปร ์ไต�หวนั สหราชุอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และเวย่ดนาม จง่
นับได�วา่ธนาคารม่เครอ่ข่ายในต่างประเทศครอบคล่มมากท่�ส่ดใน
กล่่มธนาคารพื่าณิชุยไ์ทย (รายละเอย่ดปรากฏิตามเอกสารแนบ 7)

จุดแลกเปล่�ยนเงนิต่ราต่่างประเทศ
ลก้ค�าสามารถแลกเปล่�ยนเงนิตราต่างประเทศได�ท่�สาขาของธนาคาร
ทก่แหง่ นอกจากน่� ธนาคารยังม่จ่ดแลกเปล่�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
(Exchange Booth) จำานวน 43 แหง่กระจายอย้่ทั�วประเทศ 

บรกิารด้านอเิล็กทรอนิกส์และชื่อ่งทางดิจทัิล 
ธนาคารม่เคร่�องบัวหลวงเอท่เอม็ และเคร่�องบัวหลวงฝ่ากถอน

อตัโนมติั ให�บรกิารลก้ค�ากวา่ 10,000 เคร่�อง ครอบคลม่ทั�วประเทศ 
ซึ่่�งรองรบัเครอ่ข่ายบตัรของธนาคารทั�งในและต่างประเทศ รวมถ่ง
สถาบันการเงนิอ่�นในประเทศ ให�สามารถใชุ�บรกิารเบิกถอนเงนิสด 
นอกจากน่� ธนาคารยังมแ่ผู้นท่�พื่ฒันาระบบเสนอขายผู้ลิตภัณฑ์์ผู่้าน
เคร่�องบัวหลวงเอท่เอม็อย่างต่อเน่�อง รวมถ่งการเพื่ิ�มบรกิารใหม่ 
และปรบัปร่งหน�าจอเคร่�องบัวหลวงเอท่เอม็ และเคร่�องบัวหลวง
ฝ่ากถอนอตัโนมัติ ให�สอดคล�องกับบรกิารทก่ชุอ่งทางของธนาคาร 
เชุน่ โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ และเวบ็ไซึ่ต์ธนาคาร เพื่่�อ
ส่งเสรมิภาพื่ลักษัณ์ธนาคารให�ทันสมัยมากข่�น

การเปล่�ยนแปลงทางเทคโนโลยข่บัเคล่�อนให�โลกก�าวเข�าส่้ย่คดิจทัิล
มากข่�น ทำาให�บริการทางการเงินดิจิทัลม่บทบาทสำาคัญ่ในชุ่วิต
ประจำาวนั เห็นได�จากจำานวนผู้้�ใชุ�บรกิารและปรมิาณธ่รกรรมผู่้าน
โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ เติบโตเพื่ิ�มข่�นอยา่งต่อเน่�อง 
โดยในปี 2564 ม่จำานวนผู้้�ใชุ�บรกิารโมบายแบงก์กิ�ง 11 ล�านราย 
และม่ปรมิาณธ่รกรรมทางการเงนิ เพื่ิ�มข่�นจากปีก่อนร�อยละ 70

ธนาคารได�พื่ัฒนาบรกิารโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ 
มาอย่างต่อเน่�อง โดยได�ม่การปรบัด่ไซึ่น์และเพื่ิ�มฟ่ื้เจอรก์ารใชุ�งาน
ใหม่ ๆ ให�ม่ความทันสมัยและใชุ�งานได�งา่ยมากยิ�งข่�น เพื่่�อรองรบั
พื่ฤติกรรมการใชุ�งาน เข�าใจผู้้�ใชุ�งานมากข่�น เติมเต็มความต�องการ
และประสบการณ์ท่�ด่ของผู้้�ใชุ�งาน และรองรับการทำาธ่รกรรม
ทางการเงนิต่าง ๆ ได�อย่างครบถ�วน

ในปี 2564 ธนาคารได�เพื่ิ�มบรกิารและฟ่ื้เจอรใ์หม่ ๆ บนบรกิาร
โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ เพื่่�อตอบโจทยค์วามต�องการ
ด�านการลงท่นและธ่รกรรมทางการเงนิ อาทิเชุน่
• บรกิารเปิดบัญ่ชุอ่อนไลน์ด�วยตัวเองสำาหรบัผู้ลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ 

ของธนาคาร เพื่่�ออำานวยความสะดวกให�กับลก้ค�า ตัวอย่างเชุน่
 - เปิดบัญ่ชุ่กองท่นรวม ชุ่วยให�ล้กค�าสามารถเปิดบัญ่ชุ่

กองทน่รวมได�อยา่งรวดเรว็ ทั�งกองทน่เปดิทั�วไปและกองทน่
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ลดหย่อนภาษ่ัของบรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม 
บัวหลวง จำากัด (บลจ.บัวหลวง) และบรษัิัทหลักทรพัื่ย์ 
จดัการกองทน่ บางกอกแคปปิตอล จำากัด (บลจ.บางกอก
แคปปิตอล) รวมถ่งสามารถซึ่่�อกองท่นครั�งแรก และ
กองท่นท่� เสนอขายในชุ่วงการเสนอขายห่�นใหม่แก่
ประชุาชุนทั�วไปเป็นครั�งแรก (Initial Public Offering: 
IPO) โดยไม่จำาเป็นต�องไปท่�สาขา

 - เปิดบัญ่ชุ่ซึ่่�อขายหลักทรัพื่ย์บัวหลวง เพื่่�อตอบโจทย์
พื่ฤติกรรมผู้้�ลงท่นย่คใหม่ท่� นิยมทำาธ่รกรรมต่าง ๆ 
ด�วยตัวเอง

 - เปิดบัญ่ชุ่เงินฝ่าก e-Savings ได�ด�วยตัวเอง สำาหรับ
ลก้ค�าใหมท่่�ยงัไมเ่คยมบ่ญั่ชุเ่งนิฝ่ากของธนาคารกร่งเทพื่
มาก่อนสามารถดาวน์โหลดโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคาร
กร่งเทพื่ และเปิดบัญ่ชุเ่งนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย์ e-Savings 
โดยไมม่ก่ำาหนดยอดเงนิฝ่ากขั�นตำา และยงัสามารถสมคัร 
บัตรบ่เฟิื้สต์ สมารท์ ได� โดยสามารถย่นยันตัวตนด�วย 
บตัรประชุาชุนท่�จ่ดบรกิาร Be My ID ของธนาคารท่กสาขา 
หร่อร�านเคอร่� เอ็กซึ่์เพื่รสทั�วประเทศ หร่อร�านเซึ่เว่น 
อเ่ลฟื้เวน่ ทั�วประเทศ

 - เปดิบญั่ชุเ่งนิฝ่ากเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit: FCD) และโอนเงนิระหวา่งบัญ่ชุส่ก่ลเงนิบาท
และบัญ่ชุ ่FCD ของตนเองได�มากถ่ง 14 สก่ลเงนิ 

• เปน็ชุอ่งทางลงทะเบย่นออนไลน์ การเข�ารว่มมาตรการชุว่ยเหล่อ
ล้กค�าท่�ได�รบัผู้ลกระทบจากโควดิ-19 เพื่่�อชุ่วยแบ่งเบาภาระ
ล้กค�าสินเชุ่�ออป่โภคบรโิภค และบัตรเครดิต และสินเชุ่�อธ่รกิจ
เอสเอม็อ่

• บริการธ่รกรรมโอนเงินไปต่างประเทศได�อย่างสะดวก และ
ปลอดภัยผู่้านชุอ่งทางออนไลน์ เชุน่
 - บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ ชุ่วยให�ล้กค�าโอนผู่้านระบบ 

SWIFT ท่�เล่อกโอนได�มากถ่ง 17 สก่ลเงนิ ครอบคล่ม 
124 ประเทศทั�วโลก ในอตัราค่าธรรมเน่ยมถ้กกวา่การ
ใชุ�บรกิารท่�สาขา อก่ทั�งยังทำารายการได�ทันท่โดยไม่ต�อง
สมัครบรกิารหรอ่ย่�นเอกสารประกอบ

 - บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย และสิงคโปร์ผู่้าน
เครอ่ข่าย PromptPay-PayNow ซึ่่�งเป็นความรว่มม่อ
ระหวา่งธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กับธนาคารกลาง
ประเทศสิงคโปร ์ โดยผู้้�โอนเงนิใชุ�บรกิารโมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ โอนเงนิไปยังผู้้�รบัเงนิท่�ได�ม่การลง
ทะเบ่ยน PayNow ด�วย หมายเลขโทรศพัื่ท์ม่อถ่อ โดยจะ
ได�รบัเงนิเต็มจำานวน เป็นสก่ลเงนิท�องถิ�นแบบเรย่ลไทม์

 - QR Payment ท่�ร�านค�าในต่างประเทศในประเทศ
เวย่ดนาม และอนิโดน่เซึ่ย่ ภายใต�โครงการของ ธปท. และ 
QR Payment ท่�ร�านค�า UnionPay ในต่างประเทศ 

• เพื่ิ�มความสามารถในการทำารายการธ่รกรรมทางการเงนิแบบ
ออนไลน์ ให�สะดวก รวดเรว็มากข่�น เชุน่
 - บรกิารถอนเงนิไมใ่ชุ�บัตรผู่้านตัวแทนธนาคาร (Banking 

Agent) ท่�ได�รับสิทธิ�แต่งตั�งจากธนาคารค่อ เซึ่เว่น 
อ่เลฟื้เว่น โลตัส แฟื้มิล่�มาร์ท และไปรษัณ่ย์ไทย เพื่่�อ
อำานวยความสะดวกให�กับล้กค�าท่�ไม่สะดวกจะเดินทาง
มายังสาขาธนาคาร

 - บรกิารเต่อนเพื่่�อจา่ยบิล ชุว่ยให�ไม่พื่ลาดทำารายการชุำาระ
บิลต่าง ๆ โดยล้กค�ายังสามารถปรบัปร่งบันท่กชุว่ยจำา ให�
สามารถแยกหมวดหม้่ค่าใชุ�จา่ยพื่ร�อมใส่สติกเกอร ์อโ่มจิ
และอกัขระพื่เิศษัได�

• การขยายชุ่องทางการลงท่นออนไลน์ท่�สะดวก และปลอดภัย 
เพื่่�อผู้้�ลงท่นย่คดิจทัิลให�สามารถลงท่นได� ท่กท่�ท่กเวลา เชุน่
 - บริการด�านพื่ันธบัตรออมทรัพื่ย์แบบไร�ใบตราสารและ

บรกิารแสดงรายละเอย่ดการลงทน่บญั่ชุพ่ื่นัธบตัร ชุว่ยให�

ล้กค�าจองซึ่่�อพื่ันธบัตรร่น่ใหม่ได�ด�วยตนเอง และเรย่กด้
ข�อม้ลพื่นัธบตัรร่น่ท่�ถ่อครอง และประวติัการทำารายการได� 
โดยไม่ต�องเดินทางไปปรบัสม่ดพื่นัธบัตรท่�สาขา

 - บรกิารซึ่่�อหรอ่สับเปล่�ยนกองท่นท่�ซึ่่�อครั�งแรก ทั�งกองทน่ 
บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล รวมทั�ง
กองท่นท่�เปิดขายในชุว่ง IPO ท่กกองท่นท่�เปิดขายผู่้าน
ทางธนาคาร

 - บรกิารสับเปล่�ยน (Switch) กองทน่ จากกองทน่เดิมไปยัง
กองท่นใหม่ท่�ล้กค�าไม่เคยซึ่่�อ

 - บริการการลงท่นกองท่นแบบถัวเฉล่�ย (Dollar Cost 
Average: DCA)

 - บรกิารขอหนังส่อรบัรองการซึ่่�อหน่วยลงทน่ลดหยอ่นภาษ่ั 
เพื่่�ออำานวยความสะดวกให�ล้กค�า

 - บริการสร่ปยอดซึ่่�อกองท่นลดหย่อนภาษ่ัรายปี เพื่่�อ
อำานวยความสะดวกให�กับล้กค�าในการบริหารจัดการ
วางแผู้นภาษ่ัเงนิได�บ่คคลธรรมดา

• บรกิารยน่ยันตัวตนด�วยโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ 
เพื่่�อสมัครใชุ�บริการ BeMerchant NextGen ซึ่่�งเป็น
แอปพื่ลิเคชุันบนโทรศัพื่ท์ม่อถ่อสำาหรับร�านค�าเพื่่�อใชุ�รับ
ชุำาระเงนิผู่้าน QR Payment แบบครบวงจร โดยลก้ค�าสามารถ
ใชุ�โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ เพื่่�อย่นยันตัวตน
ในการสมัครใชุ�บรกิาร BeMerchant NextGen ได� โดยการ
เชุ่�อมต่อระหว่างแอปพื่ลิเคชุัน และล้กค�าย่นยันตัวตนด�วย
รหสัผู่้าน (Mobile PIN) เข�าส่้ระบบ 

• บรกิารสมัครบรกิารหกับัญ่ชุอ่ตัโนมัติ (Direct Debit) เพื่่�อ
อำานวยความสะดวกให�กับลก้ค�าในการชุำาระค่าสินค�าและบรกิาร
ต่าง ๆ  ผู่้านการหกับญั่ชุเ่งนิฝ่ากท่�มอ่ย่้กับธนาคารโดยอตัโนมัติ 
เชุ่น การชุำาระค่าสาธารณ้ปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพื่ท์
ม่อถ่อ ค่าประกัน ฯลฯ โดยสามารถเล่อกสมัครได�ทั�งบัญ่ชุ่
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ออมทรัพื่ย์ บัญ่ชุ่กระแสรายวนั และ บัญ่ชุ่เงนิฝ่ากเงนิตรา 
ต่างประเทศ FCD (สำาหรบัผู้้�ให�บรกิารท่�รบับัญ่ชุ่ FCD เชุ่น 
ฮ่ั�วเซึ่ง่เฮ่ง)

• บรกิารสมัครบัตรเดบิตบ่เฟิื้สต์ สมารท์ เพื่่�อเป็นการอำานวย
ความสะดวกให�ล้กค�าในสมัครผู้ลิตภัณฑ์์ได�ด�วยตนเอง โดย
ไมต่�องเดินทางมาท่�สาขาของธนาคาร และสามารถเพื่ิ�มหรอ่ลด
วงเงนิต่อวนัเพื่่�อชุำาระค่าสินค�าได�ด�วยตนเอง

• การขยายชุอ่งทางออนไลน์ในการให�บรกิารซึ่่�อประกันภัยเดินทาง 
ทราเวลเฟิื้สต์ (Travel 1st) สำาหรับล้กค�าทั�วไปท่�เดินทาง
ไปต่างประเทศ และสำาหรับนักเร่ยน/นักศ่กษัาท่�ศ่กษัาต่อใน
ต่างประเทศ พื่ร�อมรบัเอกสารกรมธรรม์ผู่้านทางอเ่มลหลังทำา
รายการเสรจ็เรย่บร�อย

นอกเหน่อจากการพื่ัฒนาข่ดความสามารถด�านการใชุ�งานของ
โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ ธนาคารยังให�ความสำาคัญ่
ในการสร�างประสบการณ์ท่�ด่ในการใชุ�งานให�สะดวก และปลอดภัย
ยิ�งข่�น ตัวอย่างเชุน่
• สามารถดาวน์โหลดแอปพื่ลิเคชุนัและเปิดใชุ�งานอก่ครั�ง (Re-

activate) ได�ทันท่เม่�อเปล่�ยนมอ่ถ่อเคร่�องใหม่ โดยใชุ�เลขบัญ่ชุ่
หรอ่หมายเลขบัตรเดบิต พื่ร�อมย่นยันตัวตนด�วยใบหน�าผู่้าน
แอปพื่ลิเคชุนัได�ทันท่ โดยไม่ต�องไปสาขาหรอ่ทำารายการผู่้าน
ต้�เอท่เอม็

• เพื่ิ�มชุอ่งทางแจ�งเต่อนการใชุ�จา่ยผู่้านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต 
กับท่กการใชุ�จ่ายผู่้านบัตรธนาคารกร่งเทพื่ ทั�งการใชุ�จ่ายท่�
ร�านค�า และการใชุ�จา่ยผู่้านชุอ่งทางออนไลน์ ผู่้านโมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ โดยไมเ่ส่ยค่าบรกิาร เพื่่�อเพื่ิ�มระดับความ
ปลอดภัยและอ่น่ใจมากยิ�งข่�นให�กับผู้้�ใชุ�งาน

• ปรบัปร่งขั�นตอนการเปิดบัญ่ชุเ่งนิฝ่าก e-Savings ให�สะดวก
และใชุ�งานงา่ยข่�น

• บรกิาร e-Passbook สำาหรบับัญ่ชุเ่งนิฝ่าก e-Savings ของ
ลก้ค�าบนโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ สำาหรบัลก้ค�าท่�
ต�องการใชุ�หน�าสม่ดบญั่ชุเ่งนิฝ่าก เพื่่�อสมัครบรกิารต่าง ๆ  เชุน่ 
บรกิารลงทน่หลักทรพัื่ย์ การสมคัรผู้ลิตภัณฑ์์บตัรเครดิต หรอ่
การสมัครบรกิารเก็บเงนิปลายทางของบรษัิัทขนส่ง (Cash on 
Delivery: COD)

• บริการนำาส่งข�อม้ลการก้�ย่มเงินเพื่่�อท่�อย่้อาศัยให�แก่กรม
สรรพื่ากร เพื่ิ�มความสะดวกในการขอลดหยอ่นภาษ่ั โดยเปน็บรกิาร
ท่�ธนาคารรว่มมอ่กับกรมสรรพื่ากรในการอำานวยความสะดวก
ให�กับล้กค�าสินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศัยท่�ได�รับสิทธิตามเง่�อนไข 
สามารถให�ความยินยอมในการส่งข�อม้ล ท่�มอ่ย้กั่บธนาคารผู่้าน
ชุอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่่�อใชุ�ในการลดหย่อนภาษ่ัเงนิได�แก่
กรมสรรพื่ากร แทนการส่งเอกสารในร้ปแบบปัจจ่บัน

• ระบบบรหิารความสัมพื่ันธข์องล้กค�า (CRM) ชุว่ยให�ธนาคาร
สามารถนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์/บรกิารท่�เหมาะสมกับความต�องการ
ของล้กค�าให�ม่ประสิทธิภาพื่มากยิ�งข่�น และให�เหมาะสมกับ
ร้ปแบบการดำาเนินชุว่ติท่�แตกต่างกันของล้กค�าแต่ละกล่่ม

• ปรบัปร่งประสบการณ์การใชุ�งานของล้กค�าแต่ละราย โดยมอบ
สิทธพิื่เิศษัท่�ตรงกับความต�องการ คัดสรรข�อม้ลให�ล้กค�า เพื่่�อ
ให�เข�าถ่งเน่�อหา ท่�เป็นท่�นิยมได�สะดวกและรวดเรว็มากข่�น ผู่้าน
เมน้ไลฟื้ส์ไตล์ สิทธพิื่เิศษั

• ใชุ�ส่�อออนไลน์ และส่�อดิจิทัล เป็นชุ่องทางในการส่�อสารกับ
ล้กค�า เพื่่�อให�เข�าถ่งล้กค�ากล่่มต่าง ๆ เชุน่ นักเรย่น นักศก่ษัา 

กล่่มวยัทำางาน และกล่่มครอบครวั เป็นต�น เพื่่�อประชุาสัมพื่นัธ์
ผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร จดักิจกรรมทางการตลาด มอบสทิธพิื่เิศษั
ต่าง ๆ เพื่่�อกระต่�นการสมัครใชุ�บรกิาร และส่งเสรมิให�เกิดการ
ใชุ�บรกิารอย่างต่อเน่�อง

ด�านบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิ�ง แม�วา่การใชุ�งานจะม่แนวโน�มลดลง 
แต่ธนาคารยงัคงให�ความสำาคัญ่กับการดแ้ลลก้ค�าให�สามารถใชุ�งาน
ได�อย่างต่อเน่�องและมป่ระสิทธภิาพื่ เพื่่�อให�ลก้ค�ามท่างเล่อกในการ
เข�าถ่งบรกิารของธนาคารได�อย่างคล่องตัว

ธนาคารนำาเสนอแพื่ลตฟื้อรม์ออนไลน์ท่�สะดวกและเชุ่�อถ่อได�สำาหรบั
ลก้ค�าธร่กิจในประเทศไทย ทั�งน่� ลก้ค�ารายใหญ่่ รายกลาง และรายปล่ก
สามารถใชุ�บรกิารการจดัการเงนิสดและแพื่ลตฟื้อรม์ออนไลน์สำาหรบั
การค�าระหวา่งประเทศ เพื่่�อตรวจสอบและจดัการบัญ่ชุ ่ ขอสินเชุ่�อ 
ชุำาระเงนิข�ามพื่รมแดน และใชุ�บรกิารของธนาคารเพื่่�อการนำาเข�า
และส่งออก

สำาหรบัการให�บรกิารทางเวบ็ไซึ่ต์ www.bangkokbank.com 
ธนาคารยังคงม่่งเน�นให�เวบ็ไซึ่ต์เป็นชุ่องทางดิจทัิลท่�ชุ่วยอำานวย
ความสะดวกแก่ล้กค�าในการใชุ�งานออนไลน์ด�านต่าง ๆ นอกเหน่อ
จากการให�บรกิารข�อม้ลข่าวสารของธนาคาร โดยพัื่ฒนาเวบ็ไซึ่ต์
อยา่งต่อเน่�อง เพื่่�อให�พื่ร�อมรองรบัการเชุ่�อมโยงกับโมบายแบงก์กิ�ง 
จากธนาคารกร่งเทพื่ และดิจทัิลแพื่ลตฟื้อรม์อ่�น ๆ  เชุน่ การพื่ฒันา
ระบบลงทะเบ่ยนมาตรการชุว่ยเหล่อด�านสินเชุ่�อเพื่่�อลก้ค�ารายยอ่ย
และล้กค�าธ่รกิจท่�ได�รบัผู้ลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 การพื่ัฒนา
ต่อยอดเพื่่�อนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบริการท่�สอดคล�องกับแผู้น
คำานวณเคร่�องมอ่วางแผู้นการเงนิ (Financial Calculator) การ
ปรบัปร่งหน�าเวบ็ไซึ่ต์โปรโมชุันบัตรเครดิตเพื่่�อให�ล้กค�าสามารถ
ค�นหาโปรโมชุนัแยกตามหมวดหม้่ได�งา่ยและสะดวกยิ�งข่�น รวมถ่ง
การพื่ัฒนาฟ่ื้เจอรใ์หม่ เพื่่�อแจ�งเต่อนข�อความ แนะนำาผู้ลิตภัณฑ์์
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และบรกิาร โปรโมชุนั ข�อม้ลขา่วสารท่�สำาคัญ่ ท่�สร�างความน่าสนใจให�
ลก้ค�าคลิกอา่นต่อ หรอ่สมคัรบรกิาร นอกจากน่� ธนาคารยงัม่แผู้นท่�
จะพื่ฒันา Web Chat (Chatbot) เพื่่�อให�บรกิารตอบคำาถามและให�
ความชุว่ยเหล่อเบ่�องต�นแก่ล้กค�าขณะใชุ�งานเวบ็ไซึ่ต์ เป็นต�น ทั�งน่� 
ในป ี2564 จำานวนผู้้�เข�าชุมเวบ็ไซึ่ต์ (Page Visit) เพื่ิ�มข่�นประมาณ 
556,000 ราย หรอ่คิดเป็นร�อยละ 17 เม่�อเท่ยบกับปี 2563

นอกจากน่� ธนาคารยังได�พื่ฒันาการให�บรกิารทางโทรศัพื่ท์ (Contact 
Center) อยา่งต่อเน่�องเพื่่�อเพื่ิ�มทางเล่อกและอำานวยความสะดวก
ในการทำาธร่กรรมทางการเงนิให�แก่ล้กค�า โดยล้กค�าสามารถเล่อก
ทำาธ่รกรรม ผู่้านระบบโทรศัพื่ท์อตัโนมัติ หรอ่ติดต่อเจ�าหน�าท่�ได� 
เชุน่ บรกิารสอบถามรายการเคล่�อนไหวบัญ่ชุ ่ และสอบถามยอด
คงเหล่อบญั่ชุเ่งนิฝ่ากประจำา และสินมัธยะทรพัื่ยท์ว ่โอนเงนิระหวา่ง
บัญ่ชุข่องตนเอง สอบถามเงนิโอนชุว่ยเหล่อโครงการเย่ยวยาจาก
รฐับาล ชุำาระค่าสินค�าและบรกิารชุำาระภาษ่ั เติมเงนิโทรศัพื่ท์เคล่�อนท่� 
สั�งซึ่่�อสม่ดเชุค็ ซึ่่�อขายกองท่นเปิด รวมถ่ง อายัดบัตรเอท่เอม็และ
บัตรเครดิต แจ�งสม่ดเงนิฝ่ากหาย เปล่�ยนแปลงวงเงนิถอนเงนิ
จากเคร่�องเอท่เอม็ และการสมคัรใชุ�บรกิาร SMS Account Alert 
เป็นต�น และยังได�เพื่ิ�มวธิก่ารในการพื่ิส้จน์ตัวตนในการใชุ�บรกิาร 
โดยสามารถใชุ�หมายเลขบัตรประจำาตัวประชุาชุน และ Telephone 
PIN (TPIN) สำาหรบัล้กค�าท่�ไม่ม่บัตรเดบิต เพื่่�อให�ล้กค�าใชุ�บรกิาร
ได�สะดวกและรวดเรว็ยิ�งข่�น ในปี 2654 ธนาคารได�เพื่ิ�มบรกิารทาง
ด�านการเงนิต่าง ๆ ผู่้านโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ ให�มาก
ยิ�งข่�น พื่ร�อมทั�งจดัเตรย่มพื่นักงานศ้นย์บรกิารทางโทรศัพื่ท์เพื่่�อ
อำานวยความสะดวกและให�ข�อม้ลในการใชุ�บริการชุ่องทางดิจิทัล 
เพื่ิ�มเติมสอดคล�องกับการเพื่ิ�มข่�นของปรมิาณล้กค�าท่�ใชุ�บรกิาร
โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ และการติดต่อผู่้านทาง
ชุอ่งทาง email, Social Media เชุน่ Facebook Pantip App 
Review เป็นต�น นอกจากน่� ธนาคารได�จดัท่มพื่นักงานท่�ม่ความ
เชุ่�ยวชุาญ่พื่เิศษัในการให�บรกิารกับล้กค�ากล่่มบวัหลวงเอก็ซึ่ค์ลซ้ึ่ฟ่ื้ 
โดยเฉพื่าะ

บรกิารด�านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการให�บรกิาร
ฝ่ากเงนิ ถอนเงนิ และยน่ยนัตัวตน เพื่่�อเปดิบญั่ชุ ่ในปี 2564 ธนาคาร
ได�แต่งตั�งตัวแทน 3 ราย ได�แก่ บรษัิัท เอก-ชุยั ด่สทรบิวิชุั�น ซึ่สิเทม 
จำากัด บรษัิัท เคาน์เตอรเ์ซึ่อรว์สิ จำากัด และบรษัิัท ไปรษัณ่ย์ไทย จำากัด 
ให�บรกิารครอบคล่ม 16,245 แหง่ทั�วประเทศ โดยใชุ�เกณฑ์์การ
คัดเล่อกตัวแทนตามประกาศของ ธปท. ทั�งน่�ม่ง่เน�นตัวแทนท่�มจ่่ด
ให�บรกิารกระจายครอบคลม่ทั�วประเทศ มชุ่ว่งเวลาในการให�บรกิาร
หลากหลาย ตัวแทนบางรายสามารถให�บรกิารได�ท่กวนั ตลอด 24 
ชุั�วโมง ทำาให�ล้กค�าสามารถเข�าถ่งบรกิารได�อย่างสะดวกมากข่�น 
ส่งผู้ลให�ชุอ่งทางตัวแทนธนาคารม่อตัราการเติบโตค่อนข�างส้ง

ทั�งน่� ในปี 2565 ธนาคารม่แผู้นขยายบรกิารฝ่ากเงนิ ถอนเงนิ 
และย่นยันตัวตน ไปยังผู้้�ให�บรกิารต้�เติมเงนิ (Kiosk) และตัวแทน
รายอ่�น ๆ  เพื่ิ�มเติม โดยจะสามารถให�บรกิารลก้ค�าธนาคารได�มากกวา่ 
230,000 แหง่ทั�วประเทศ โดยม่ง่เน�นให�บรกิารนักเรย่น นักศก่ษัา 
แม่บ�าน ผู้้�ใชุ�แรงงาน พื่นักงานบรษัิัทท่�ม่รายได�น�อยถ่งปานกลาง 
อาศยัอย้่ในแหล่งชุม่ชุน หม้่บ�าน และตำาบลในพื่่�นท่�ต่างจงัหวดั และ
พื่่อค�า แม่ค�า ตามตลาดนัด ตลาดสด รวมถ่งล้กค�าท่�มาซึ่่�อสินค�า
อป่โภค บรโิภค

บรกิารบัต่รเครดิต่
ธนาคารกร่งเทพื่ได�เริ�มให�บริการรับชุำาระเงินดัวยบัตรเครดิต 
(Credit Card Acquiring) ตั�งแต่ปี 2532 แก่ร�านค�าท่�ต�องการ
เพื่ิ�มชุอ่งทางการรบัชุำาระเงนิด�วยบัตร ปัจจ่บันธนาคารเป็นหน่�งใน
ธนาคารท่�ใหญ่่ท่�ส่ดในฐานะธนาคารผู้้�รบับัตร ธนาคารได�กำาหนด
เป้าหมายท่�ชุัดเจนในการเป็น One Stop Service เพื่่�อชุ่วยให�
ร�านค�าต่าง ๆ  ได�เพื่ิ�มปรมิาณธร่กิจจากการรบัชุำาระเงนิด�วยบตัรเครดิต
นอกเหน่อจากการรบัชุำาระด�วยเงนิสด

การดำาเนินการเพื่่�อให�บรรล่เป้าหมาย “One Stop Service” 
ธนาคารได�ม่่งเน�นการขยายความสามารถในการรบับัตรเครดิตและ

บตัรเดบติทก่ประเภท อาทิ Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, 
Diners Club, Discover, TPN, PromptCard, WeChat Pay, 
Alipay, Rabbit Card, Rabbit Line Pay และ American 
Express ซึ่่�ง 3 รายการส่ดท�ายน่�เป็นเอกสิทธิ�เฉพื่าะของธนาคาร
กร่งเทพื่ ทั�งน่�ธนาคารยังคงเดินหน�าเพื่่�อเพื่ิ�มศักยภาพื่การให�
บรกิารให�ครอบคล่มบัตรและการชุำาระเงนิร้ปแบบใหม่อย้่เสมอ 

นอกเหน่อจากการรับชุำาระเงินด�วยบัตรผู่้านเคร่�องรับบัตร 
(Electronic Data Capture : EDC) ธนาคารยังม่่งมั�นในการ
ขยายชุ่องทางการชุำาระเงินไปยังการชุำาระเงินออนไลน์ การตั�ง
รายการชุำาระเงนิ และอ่�น ๆ โดยการให�บรกิารผู่้านชุอ่งทางต่าง ๆ 
เพื่ิ�มเติม เชุน่ บรกิารร�านค�ารบับตัร (Merchant iPay) ซึ่่�งเปน็ระบบ
การชุำาระเงนิออนไลน์ท่�เชุ่�อมต่อกับธนาคารโดยตรง และยงัรว่มมอ่
กับพื่นัธมิตรท่�เชุ่�อถ่อได� เชุน่ CyberSource และ Mastercard 
Payment Gateway Services (MPGS) นอกจากน่� ธนาคาร
ยังพื่ฒันาการให�บรกิารการรบัชุำาระเงนิด�วยบัตรผู่้านบรกิาร Mail 
Order Telephone Order, Recurring, mobile Point of Sale 
(mPOS) และ Application Programming Interface (API) 

ธนาคารได�พื่ัฒนาบริการ BeMerchant NextGen ซึ่่�งเป็น
แอปพื่ลิเคชุันสำาหรับรับชุำาระสินค�าและบริการด�วย QR Code 
ภายใต�มาตรฐาน Thai QR Code โดยรบัชุำาระได�ทั�งพื่ร�อมเพื่ยแ์ละ 
QR Code ของบัตรเครดิต โดยบรกิารดังกล่าวมลั่กษัณะเชุน่เด่ยวกับ 
WeChat Pay และ Alipay

ธนาคารสามารถให�บริการการรับชุำาระเงนิแก่ร�านค�าได�ท่กระดับ
ตั�งแต่ องค์กรขนาดใหญ่่ ธ่รกิจเอสเอ็มอ่ และร�านค�ารายย่อย 
ด�วยการนำาเสนอชุอ่งทางการรบัชุำาระเงนิท่�หลากหลายซึ่่�งครอบคลม่
การชุำาระเงนิท่กประเภทจากทั�วโลก และม่การพื่ัฒนาระบบการรบั
ชุำาระเงนิอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อให�มบ่รกิารท่�ด่มค่ณ่ภาพื่พื่ร�อมรองรบั
การเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของธ่รกิจในปัจจ่บันและอนาคตได� 
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การกำากับดแูล้
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



บรกิารบัต่รเดบิต่
ธนาคารได�นำาเสนอบัตรเดบิตบ่เฟิื้สต์ สมารท์ พื่ร�อมเทคโนโลย ่
Europay MasterCard Visa Chip (EMV Chip) เป็นธนาคาร
แรกของประเทศไทยตั�งแต่เด่อนพื่ฤษัภาคม 2552 ซึ่่�งได�รบัเส่ยง
ตอบรบัจากลก้ค�าเปน็อยา่งด่ และในป ี2559 ธนาคารรว่มกับ บรษัิัท 
ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด และบรษัิัท ย้เน่�ยนเพื่ย์ อนิเตอร์
เนชุั�นแนล จำากัด เปดิตัว “บตัรบเ่ฟิื้สต์ สมารท์ ท่พื่เ่อน็ ย้เน่�ยนเพื่ย”์ ท่�
เปน็บตัรเดบติเทคโนโลยชุ่พิื่อจัฉรยิะบตัรแรกของไทยบนเครอ่ขา่ย 
ระบบการชุำาระเงนิอเิล็กทรอนิกส์ในประเทศ (Local Card Scheme) 
ท่�เพื่ิ�มความปลอดภัยในการใชุ�บตัรให�ลก้ค�ามากยิ�งข่�นด�วยเทคโนโลย่
ชุพิื่ และรหสั 6 หลักในการกด โอน จา่ยเงนิท่�เคร่�องเอท่เอม็ และ
ยน่ยนัการชุำาระค่าสินค�าและบรกิารจากร�านค�าทั�วโลก ธนาคารเป็น 
ผู้้�นำาในการออกบตัรเดบติน่�ตามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย
ท่�กำาหนดให�บัตรเดบิตท่กประเภทต�องใชุ�มาตรฐานความปลอดภัย
เทคโนโลยม่าตรฐานสากลท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนด และใชุ�
เครอ่ข่ายการรบับัตรในประเทศ ต่อมาในปี 2561 ธนาคารรว่มกับ
บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด และบรษัิัท มาสเตอรก์ารด์ 
เอเซึ่ย่ แปซึ่ฟิิื้ก จำากัด เปิดตัว “บัตรเฟิื้สต์ สมารท์ ท่พื่เ่อน็ มาสเตอร์
การด์” เพื่่�อตอบโจทยก์ล่่มคนร่น่ใหมใ่ห�สามารถใชุ�จา่ยเพื่่�อชุำาระค่า
สินค�าและบรกิารได�สะดวกและงา่ย โดยไม่ต�องใชุ�เงนิสด อก่ทั�งยัง
รองรบัระบบการชุำาระเงนิแบบ Contactless ด�วยการแตะบัตรกับ
เคร่�องรบัชุำาระเงนิท่�รองรบัระบบน่�โดยไม่ต�องเส่ยบบัตร

ธนาคารยังคงย่ดมั�นท่�จะพื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์ด�วยนวตักรรมทางการ
เงนิอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อตอบโจทย์ความต�องการของล้กค�าท่�หลาก
หลายในย่คดิจิทัลด�วยบรกิาร บัตรบ่เฟิื้สต์ สมารท์ หลากหลาย
ประเภท เชุ่น บัตรบ่เฟิื้สต์ สมาร์ท ท่พื่่เอ็น แรบบิท ท่�ร่วมกับ 
บรษัิัท บางกอก สมารท์การด์ ซึ่สิเทม จำากัด ในเครอ่บรษัิัท ระบบ
ขนส่งมวลชุนกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) เป็นผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิ 
ร้ปโฉมใหม่ท่�ผู้สาน บัตรเดบิตเข�ากับ “แรบบิท” ท่�ม่ระบบตั�วรว่ม
ระหวา่ง รถไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส รถโดยสารประจำาทางด่วนพื่ิเศษั และ
เครอ่ข่ายระบบขนส่งมวลชุนอ่�น ๆ อก่ทั�งยังสามารถนำาไปใชุ�ซึ่่�อ

สินค�าและบรกิารจากร�านค�าและพื่ันธมิตรมากมาย ชุว่ยเพื่ิ�มความ
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในการจบัจา่ยใชุ�สอยในชุ่วติ
ประจำาวนัให�แก่ลก้ค�าธนาคารได�เปน็อยา่งด่ รวมถ่งการออกบรกิาร 
บัตรบ่เฟิื้สต์ สมารท์ ท่พื่เ่อน็ แรบบิท ศริริาชุ ท่�ธนาคารได�รว่มกับ 
คณะแพื่ทยศาสตรศ์ริริาชุพื่ยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล บัตรท่�รวม
ค่ณสมบัติของบัตรบ่เฟิื้สต์ สมาร์ท แรบบิท เข�ากับการบริจาค
เพื่่�อชุว่ยเหล่อสังคม โดยส่วนหน่�งจากรายได�ค่าธรรมเน่ยมบตัรท่�
ธนาคารเรย่กเก็บได� และยอดการใชุ�จา่ยผู่้านบตัร ณ ร�านค�าต่าง ๆ 
ร�อยละ 0.2 ของยอดการใชุ�จา่ยผู่้านบัตรเดบิต (ไม่รวมการใชุ�จา่ย
ด�วยการแตะบตัรท่�เคร่�องอา่นแรบบทิ) ธนาคารจะบรจิาคให�กับคณะ
แพื่ทยศาสตร ์ศริริาชุพื่ยาบาล ซึ่่�งนอกจากความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยเชุน่เด่ยวกับผู้้�ถ่อบตัรบเ่ฟิื้สต์ สมารท์ ท่พื่เ่อน็ แรบบทิ 
แล�ว ผู้้�ถ่อบตัรบเ่ฟิื้สต์ สมารท์ ท่พื่เ่อน็ แรบบทิ ศริริาชุ ยงัได�รบัสิทธิ
ประโยชุน์เพื่ิ�มเติมจากโรงพื่ยาบาลศิรริาชุ รวมถ่งความค่�มครอง
ประกันภัยอบ่ติัเหตส่่วนบ่คคล บัตรบเ่ฟิื้สต์ สมารท์ แรบบทิ ไลน์ เพื่ย์ 
ท่�ธนาคารรว่มกับบรษัิัท แรบบทิ ไลน์ เพื่ย ์จำากัด ผู้้�ให�บรกิารโมบาย 
เพื่ยเ์มนท์ ชุั�นนำาของประเทศไทย เพื่่�อพื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร
ท่�ตอบโจทย์ไลฟื้ส์ไตล์การใชุ�ชุว่ติในย่คดิจทัิลของคนร่น่ใหมท่่�ชุ่�นชุอบ
ความสะดวกสบาย รวดเรว็ และงา่ยต่อการใชุ�งาน อก่ทั�งยงัสามารถ
ใชุ�บัตรรว่มกับแรบบิท ไลน์ เพื่ย์ วอลเล็ท สำาหรบัการชุำาระค่าสินค�า
และบรกิาร รวมถ่งการทำาธ่รกรรมทางการเงนิต่าง ๆ ผู่้านโมบาย 
เพื่ย์เมนท์ ซึ่่�งเป็นหน่�งทางเล่อกการชุำาระเงนิท่�สำาคัญ่ในย่คสังคม
ไร�เงนิสดท่�กำาลังเกิดข่�นในประเทศไทย นอกจากน่� ผู้้�ถ่อบัตรยัง
ได�รบัสิทธปิระโยชุน์เพื่ิ�มเติมจากแรบบิท ไลน์ เพื่ย์ เพื่่�อการใชุ�จา่ย
ผู่้านแรบบิท ไลน์ เพื่ย์ วอลเล็ท

จากการแพื่รร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปีท่�ผู่้านมา เพื่่�ออำานวย
ความสะดวกแก่ล้กค�า ธนาคารม่่งเน�นในการเพื่ิ�มชุอ่งทางการให�
บรกิารเก่�ยวกับบัตรเดบิต โดยล้กค�าของธนาคารสามารถสมัคร
บัตรเดบิตท่กประเภทได�ผู่้านแอปพื่ลิเคชุั�นโมบายแบงก์กิ�ง จาก
ธนาคารกร่งเทพื่ รวมถ่งการอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นการเต่อนการใชุ�จ่ายผู่้านบัตรเดบิต หร่อการเปล่�ยนวงเงิน

ซึ่่�อสินค�าต่อวนัผู่้านแอปพื่ลิเคชุั�นโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคาร
กร่งเทพื่ เพื่่�อให�ผู้้�ถ่อบัตรของธนาคารได�ใชุ�บรกิารอย่างสะดวก
สบายท่กท่�ท่กเวลา ธนาคารยังคงม่่งมั�นพื่ฒันา ไปส่้สังคมย่คดิจทัิล 
เพื่่�อตอบสนองวถ่ิชุว่ติในย่คปัจจ่บันต่อไป 

สำาหรับล้กค�าธ่รกิจ ธนาคารได�นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์บัตรเดบิต 
Purchasing Card ซึ่่�งเปน็บตัรเดบติท่�ธนาคารออกรว่มกับองค์กร
ต่าง ๆ ทั�งองค์กรของรฐัและบรษัิัทค�าส่งและค�าปล่กในกล่่มธ่รกิจ
ต่าง ๆ  สำาหรบัใชุ�ชุำาระค่าสินค�าบรกิารภายในประเทศ เชุน่ บตัรเดบิต 
Purchasing Card สำาหรบัผู้้�ซึ่่�อทองคำา โดยสามารถใชุ�แทนเงนิสด
ในการซึ่่�อทองคำา บัตร Tax Smart Card ท่�ธนาคารออกรว่มกับ
กรมสรรพื่ากรเพื่่�อใชุ�ชุำาระภาษ่ั เป็นต�น โดยม่วตัถ่ประสงค์เพื่่�อลด
การใชุ�เงนิสด และเพื่ิ�มความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการ
ชุำาระเงนิของล้กค�าทั�งล้กค�าธ่รกิจและล้กค�าบ่คคล

บรกิารทางการเงนิออนไลน์สำาห้รบัลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารได�พื่ฒันาและนำาเสนอบรกิารทางการเงนิออนไลน์ท่�หลากหลาย
และมค่วามปลอดภัยเพื่่�อสนับสน่นลก้ค�าธร่กิจในประเทศ โดยลก้ค�า
ธร่กิจรายกลางและรายปล่กสามารถใชุ�บรกิารทางการเงนิออนไลน์
ทางอนิเทอรเ์น็ตด�วยบรกิาร บิซึ่ ไอแบงก์กิ�ง (BIZ iBanking) 
เพื่่�อตรวจสอบการเคล่�อนไหว และบรหิารบญั่ชุไ่ด�ด�วยตนเองทก่วนั 
เชุ่น การโอนเงนิ การชุำาระค่าสินค�าและบรกิาร และการจ่ายเงนิ
เด่อนพื่นักงาน เป็นต�น นอกจากน่� ยังม่บรกิารซึ่่�อขายหน่วยลงท่น
ของกองทน่รวม และบรกิาร e-Withholding TAX ผู่้านบรกิาร บซิึ่ 
ไอแบงก์กิ�ง (BIZ iBanking) ทั�งน่� ธ่รกรรมการเงนิผู่้านบรกิาร
บซิึ่ ไอแบงก์กิ�ง (BIZ iBanking) มร่ะบบมาตรฐานความปลอดภัย
ด�วยเคร่�องโทเค็น (Token) ซึ่่�งเป็นอ่ปกรณ์ออกรหัสลับใหม่ให�
ท่กครั�งเม่�อใชุ�บรกิาร

ล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่สามารถใชุ�บริการทางการเงินออนไลน์ท่�
หลากหลายมากข่�น เชุน่ 
• บรกิารคอรป์อเรทไอแคชุ (Corporate iCash) เป็นบรกิาร
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ทางอนิเทอรเ์น็ตท่�ชุว่ยในการบรหิารกระแสเงนิสดของบรษัิัท 
ทั�งภายในและต่างประเทศอย่างครบวงจร อก่ทั�งสามารถเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่ด�วยการดำาเนินการผู่้านระบบออนไลน์ (Real Time 
Processing) ของธนาคาร ทั�งบรกิารชุำาระเงนิ (Payment) 
บรกิารเรย่กเก็บค่าสินค�าและบรกิาร (Collection) บรกิารเพื่่�อ
การบรหิารสภาพื่คล่อง (Liquidity Management) รวมถ่ง 
บรกิารข�อม้ลธร่กรรมทางการเงนิ (e-Statement) นอกจากน่�  
ล้กค�ายังสามารถเชุ่�อมต่อโดยตรงกับระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ของบรษัิัท เพื่่�อส่งคำาสั�งให�กับ
ธนาคารโดยตรงได�อก่ด�วย

• บรกิารบัวหลวงไอซึ่พัื่พื่ลาย (Bualuang iSupply) เป็นบรกิาร
ทางการเงนิออนไลน์ครบวงจร ทั�งด�านการชุำาระค่าสินค�าและ
ด�านสินเชุ่�อแก่ค้่ค�าท่กฝ่่ายในเครอ่ข่ายการค�า เพื่่�อสนับสน่น
ให�ธ่รกิจระหวา่งค้่ค�าดำาเนินไปด�วยประสิทธิภาพื่ส้งส่ด ด�วย
กระบวนการชุำาระเงนิและเบิกใชุ�สินเชุ่�อออนไลน์ท่�สะดวกและ
รวดเร็ว และกระแสการเงินในเคร่อข่ายท่�ไหลเว่ยนอย่าง
ต่อเน่�องและคล่องตัวด�วยเทอมการชุำาระเงนิท่�ย่ดหย่่น ชุว่ยให�
ล้กค�าสามารถขยายธ่รกิจได�ตามเป้าหมาย 

• บรกิารบวัหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) เพื่่�อล้กค�าธร่กิจ
ส่งออกและนำาเข�าสำาหรบัการทำาธร่กรรมออนไลน์ท่�เก่�ยวกับการ
ค�าระหวา่งประเทศ เชุน่ การทำาเลตเตอรอ์อฟื้เครดิต เป็นต�น

ห้น่วยงานสนับสนุนต่่าง ๆ
ธนาคารได�จัดตั�งศ้นย์ปฏิิบัติการเพื่่�อดำาเนินงานด�านปฏิิบัติการ
สนับสน่นต่าง ๆ จำานวน 12 ศ้นย์ พื่ร�อมทั�งปรบัพื่่�นท่�สาขาให�ใชุ�
ประโยชุน์ในด�านการตลาดและการให�บรกิารแก่ลก้ค�าได�เพื่ิ�มข่�น และ
สามารถพื่ัฒนางานด�านปฏิิบัติการให�ม่ต�นท่นตำาลง ม่การเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่ในการใชุ�ประโยชุน์จากอ่ปกรณ์ต่าง ๆ ม่การควบค่ม
ค่ณภาพื่ ม่ความถ้กต�อง และม่ความรวดเรว็ พื่นักงานม่ความร้�

ความชุำานาญ่ ส่งผู้ลด่ต่อการวางแผู้นงานของผู้้�บรหิารและระบบ
การบรหิารความเส่�ยง

ศน้ย์ปฏิิบัติการ 12 ศน้ย์ ม่หน�าท่�ในรายละเอย่ดดังต่อไปน่�
• ศน้ยป์ฏิิบติัการเอกสารและพื่ธิก่ารสินเชุ่�อล้กค�าธร่กิจรายใหญ่่ 

(Corporate Business Loan Center) ปฏิิบัติการเอกสาร
สัญ่ญ่าและพื่ธิก่ารสินเชุ่�อให�แก่กล่่มล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่

• ศ้นย์ปฏิิบัติการเอกสารสัญ่ญ่า (Business Loan Center) 
ปฏิิบัติการเอกสารสัญ่ญ่าสินเชุ่�อประเภทวงเงินให�แก่กล่่ม
ล้กค�าธ่รกิจรายกลางและรายปล่ก

• ศน้ยป์ฏิิบติัการพื่ธิก่ารสินเชุ่�อ (Revolving Credit Center) 
ปฏิิบติัการพื่ธิก่ารสินเชุ่�ออนัเก่�ยวเน่�องกับสินเชุ่�อหม่นเวย่นให�
แก่กล่่มล้กค�าธ่รกิจรายกลางและรายปล่ก

• ศ้นย์ปฏิิบัติการธ่รกิจส่งออกและนำาเข�า (Trade Finance 
Center) ปฏิิบัติการด�านธ่รกิจต่างประเทศในธ่รกรรมการส่ง
สินค�าออกและนำาสินค�าเข�าจากต่างประเทศ

• ศ้นย์ปฏิิบัติการพื่ิธ่การปรับปร่งโครงสร�างหน่� (Troubled 
Debt Restructuring Processing Center) ปฏิิบัติการ
เอกสารสัญ่ญ่าปรบัปร่งโครงสร�างหน่�ให�แก่กล่่มล้กค�าธ่รกิจ

• ศน้ยสิ์นเชุ่�ออป่โภคบรโิภค (Consumer Loan Center) ปฏิิบติัการ 
ด�านการวเิคราะหสิ์นเชุ่�ออป่โภคบรโิภค และงานด�านพื่ธิก่ารสินเชุ่�อ 
ตลอดจนการติดตามหน่�และประนอมหน่�ล้กค�าบ่คคล

• ศน้ย์หลักประกันและจดจำานอง (Appraisal and Mortgage 
Center) ปฏิิบัติการด�านการประเมินราคาหลักประกันและการ
จดจำานองหลักประกัน รวมทั�งด้แลระบบฐานข�อม้ลหลักประกัน
ของธนาคาร

• ศน้ย์บรกิารเอกสาร (Document Logistic Center) ปฏิิบัติ
การด�านการรบั-ส่งเอกสาร ตราสารการเงนิ ไปรษัณ่ยภัณฑ์์ 
และพื่สัด่ไปรษัณ่ย์ ทั�งในประเทศ และต่างประเทศ

• ศน้ย์ปฏิิบัติการเชุค็ (Cheque Processing Center) ปฏิิบัติ
การด�านงานเชุค็เรย่กเก็บ และด้แลการรบั-ส่งข�อม้ลเชุค็ผู่้าน
ระบบ Imaged Cheque Clearing and Archive System 
(ICAS) แทนสาขาทั�วประเทศ

• ศน้ย์ปฏิิบัติการเงนิสด (Cash Processing Center) ปฏิิบัติ
การจดัเก็บ รกัษัา บรหิารเงนิสด ให�บรกิารเงนิสดและจดัสรร
เงนิสดคงเหล่อให�สอดคล�องกับนโยบายของธนาคาร

• ศน้ยธ์นาคารทางโทรศพัื่ท์ (Phone Banking Center) ปฏิิบติั
การด�านการให�บรกิารล้กค�าและขายบรกิารต่าง ๆ  ผู่้านระบบการ
ให�บรกิารทางโทรศพัื่ท์และชุอ่งทางอ่�น ๆ

• ศน้ย์สนับสน่นการธนาคาร (Account Maintenance and 
Service Center) ปฏิิบัติการด�านการธนาคารเพื่่�อสนับสน่น
งานให�บรกิารของสาขาและหน่วยงานอ่�น ๆ

ธนาคารยงัให�ความสำาคัญ่กับการลงทน่ด�านเทคโนโลยส่ารสนเทศ
และการพื่ัฒนาบ่คลากรอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อก�าวส่้การเป็นธนาคาร
ดิจทัิลและองค์กรท่�ขบัเคล่�อนด�วยข�อม้ล โดยเน�นการดำาเนินการใน 
4 ด�าน ค่อ โครงสร�างพื่่�นฐานทางเทคโนโลย่ สถาปัตยกรรมดิจทัิล
และระบบนิเวศดิจทัิล การกำากับด้แลข�อม้ลและการค่�มครองข�อม้ล
ส่วนบ่คคล และการวจิยัและพื่ัฒนา ทั�งน่�เพื่่�อให�มั�นใจวา่ ธนาคาร
ม่ระบบงานภายในท่�เหมาะสมพื่ร�อมด�วยทักษัะและนวตักรรมเพื่่�อ
เป็นผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิท่�ม่บทบาทสำาคัญ่ในระบบนิเวศดิจทัิล
ของประเทศไทยต่อไป
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(3) การจดัห้าผลิต่ภัณฑ์์และบรกิาร
แห้ล่งท่�มาและใชื่ไ้ปของเงนิทุน 
ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่แหล่งท่�มาของเงนิท่นท่�สำาคัญ่ประกอบด�วย  
เงนิรบัฝ่ากจำานวน 3,156,940 ล�านบาท คิดเปน็ร�อยละ 72.9 ส่วนของเจ�าของส่วนท่�เปน็ของธนาคาร
จำานวน 492,727 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 11.4 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด�านหน่�สินจำานวน 
288,709 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 6.7 และตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม รวมหน่�สินทางการเงนิท่�
วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น จำานวน 204,072 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 4.7

สำาหรบัแหล่งใชุ�ไปของเงนิทน่ท่�สำาคัญ่ประกอบด�วย เงนิให�สินเชุ่�อจำานวน 2,588,339 ล�านบาท คิดเปน็
ร�อยละ 59.7 เงนิลงท่นส่ทธ ิรวมสินทรพัื่ย์ทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น
และเงนิลงท่นส่ทธใินบรษัิัทรว่ม จำานวน 889,307 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 20.5 และรายการระหวา่ง
ธนาคารและตลาดเงนิส่ทธดิ�านสินทรพัื่ย์จำานวน 801,212 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 18.5

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

เงนิรบัฝ่าก 3,156,940 72.9 2,810,863 73.5 2,370,792 73.7

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด�านหน่�สิน 288,709 6.7 219,149 5.7 134,346 4.2

หน่�สินทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 20,833 0.5 19,257 0.5 - -

ตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม 183,239 4.2 136,177 3.6 144,681 4.5

อ่�น ๆ 188,967 4.3 187,267 4.9 138,808 4.3

รวมหน่�สิน 3,838,688 88.6 3,372,713 88.2 2,788,627 86.7

รวมส่วนของเจ�าของ 494,593 11.4 450,247 11.8 428,116 13.3

รวมแห้ล่งท่�มาของเงนิทุน 4,333,281 100.0 3,822,960 100.0 3,216,743 100.0

ธนาคารมบ่รกิารบญั่ชุเ่งนิฝ่ากหลายประเภท ได�แก่ เงนิฝ่ากกระแสรายวนั เงนิฝ่ากออมทรพัื่ย ์เงนิฝ่ากประจำา
ซึ่่�งม่กำาหนดเวลาระหวา่ง 7 วนั 14 วนั 1 เด่อน และตั�งแต่ 3 เด่อนถ่ง 5 ปี และเงนิฝ่ากประจำาพื่เิศษั 

ทั�งน่�ธนาคารกำาหนดอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากตามสภาวะตลาดและกลย่ทธใ์นการส่งเสรมิอตัราการเติบโต
ของเงนิฝ่าก 
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ตารางแสดงรายละเอย่ดเงนิรบัฝ่ากของธนาคารและบรษัิัทย่อยแยกตามระยะเวลาท่�ครบกำาหนด

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

ภายใน 1 ปี 3,136,827 99.4 2,786,155 99.1 2,348,842 99.1

เกินกวา่ 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ปี 20,113 0.6 24,708 0.9 21,950 0.9

รวม 3,156,940 100.0 2,810,863 100.0 2,370,792 100.0

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่เงนิรับฝ่ากท่�ม่ระยะเวลาครบกำาหนดภายใน 1 ปี จำานวน 
3,136,827 ล�านบาท หรอ่คิดเปน็ร�อยละ 99.4 ของเงนิรบัฝ่ากรวม ส่วนเงนิรบัฝ่ากท่�มร่ะยะเวลาครบกำาหนด
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ม่จำานวน 20,113 ล�านบาท หรอ่คิดเป็นร�อยละ 0.6 ของเงนิรบัฝ่ากรวม

การกำาห้นดอตั่ราดอกเบ่�ยเงนิฝาก
ในการกำาหนดอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากของธนาคาร คณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สิน (Assets 
and Liabilities Management Committee: ALCO) จะพื่จิารณาปจัจยัต่าง ๆ  อนัประกอบด�วย ปจัจยั
ภายนอก เชุน่ สภาวะอตัราดอกเบ่�ยในตลาด สภาวะการแข่งขัน สภาพื่เศรษัฐกิจ และแนวโน�มของอตัรา
ดอกเบ่�ยในอนาคต เป็นต�น และปัจจยัภายใน ได�แก่ แผู้นการขยายธ่รกิจ และสภาพื่คล่องของธนาคาร 
เป็นต�น ทั�งน่�ระดับอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากจะม่ผู้ลกระทบโดยตรงต่อระดับเงนิฝ่ากของธนาคาร และม่ผู้ล
ต่อผู้ลประกอบการของธนาคารอย่างม่นัยสำาคัญ่

ปัจจ่บันธนาคารกำาหนดอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากแตกต่างกันตามประเภทเงนิฝ่าก และประเภทล้กค�า โดย
ในด�านประเภทเงนิฝ่าก ธนาคารกำาหนดอตัราดอกเบ่�ยแยกตามผู้ลิตภัณฑ์์เงนิฝ่าก ได�แก่ เงนิฝ่ากกระแส
รายวนั เงนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย์ เงนิฝ่ากประจำาระยะเวลาฝ่าก 7 วนั 14 วนั 1 เด่อน 3 เด่อน 6 เด่อน 12 
เด่อน 24 เด่อน 36 เด่อน และเงนิฝ่ากประจำาพื่เิศษั ส่วนในด�านประเภทล้กค�า ธนาคารพื่จิารณาแบ่ง
กล่่มล้กค�าเงนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย์และเงนิฝ่ากประจำาออกเป็นบ่คคลธรรมดา นิติบ่คคลทั�วไป หน่วยงาน
ราชุการ บรษัิัทประกันภัย บรษัิัทประกันชุว่ติ นิติบ่คคลท่�ไม่แสวงหากำาไรและสถาบันการเงนิ เป็นต�น 

ซึ่่�งอตัราดอกเบ่�ยท่�กำาหนดจา่ยสำาหรบัล้กค�าแต่ละกล่่มอาจไม่เท่ากัน ข่�นอย้่กับสภาวะตลาด การแข่งขัน 
และกลย่ทธด์�านการบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สินของธนาคาร สำาหรบัเงนิฝ่ากประจำาซึ่่�งม่ระยะเวลาการ
ฝ่ากท่�แน่นอนธนาคารจะจา่ยอตัราดอกเบ่�ยคงท่�ตลอดอาย่สัญ่ญ่าตามอตัราดอกเบ่�ยประกาศ ณ วนัท่�
เปิดบัญ่ชุ ่ ขณะท่�เงนิฝ่ากสะสมทรพัื่ย์ธนาคารจะจา่ยอตัราดอกเบ่�ยตามอตัราดอกเบ่�ยประกาศ ซึ่่�งหาก
ธนาคารปรบัอตัราดอกเบ่�ย การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวจะม่ผู้ลทันท่ 

ตารางแสดงอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากเฉล่�ยของเงนิฝ่ากบางประเภท อตัราดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อเฉล่�ย 
และอตัราดอกเบ่�ยระหวา่งธนาคารเฉล่�ย 

(ค่าเฉล่�ยรายปี)

2564 2563 2562

อตั่ราดอกเบ่�ยเงนิฝากเฉล่�ย

เงนิฝ่ากออมทรพัื่ย์ 0.25% 0.33% 0.56%

เงนิฝ่ากประจำา 3 เด่อน 0.38% 0.49% 1.00%

เงนิฝ่ากประจำา 6 เด่อน 0.50% 0.60% 1.25%

เงนิฝ่ากประจำา 12 เด่อน 0.50% 0.69% 1.49%

อตั่ราดอกเบ่�ยเงนิให้สิ้นเชื่่�อเฉล่�ย

MOR 5.88% 6.14% 7.03%

MLR 5.25% 5.45% 6.22%

MRR 5.86% 6.05% 7.03%

อตั่ราดอกเบ่�ยระห้วา่งธนาคารเฉล่�ย 0.63% 0.81% 1.74%

การให้สิ้นเชื่่�อ 
การอำานวยสินเชุ่�อเป็นธ่รกิจหลักของธนาคาร ซึ่่�งธนาคารได�ม่การกำาหนดนโยบายไว� โดยพื่จิารณาถ่ง
ความเส่�ยงในการอำานวยสินเชุ่�อแก่ลก้ค�าเฉพื่าะราย ตลอดจนความเส่�ยงของภาคธร่กิจ และความเส่�ยง
ในภาพื่รวมของ Portfolio ทั�งน่� ธนาคารจะคัดเล่อกล้กค�าท่�ม่ฐานะการเงนิด่ น่าเชุ่�อถ่อ โดยคำาน่งถ่ง
ความสามารถในการรบัมอ่กับการเปล่�ยนแปลงในภาคอต่สาหกรรมนั�น ๆ  นอกจากน่� ธนาคารมน่โยบาย
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กระจายความเส่�ยงจากการอำานวยสินเชุ่�อไปยงักล่ม่อต่สาหกรรม ต่าง ๆ  โดยม่ง่เน�นการขยายสินเชุ่�อในกล่ม่
อ่ตสาหกรรมท่�ม่ศักยภาพื่ รวมทั�งม่กระบวนการในการควบค่มการกระจ่กตัวของสินเชุ่�อท่�ให�แก่กล่่ม
ลก้ค�าใดลก้ค�าหน่�ง ซึ่่�งเป็นนโยบายท่�สอดคล�องกับหลักเกณฑ์์การกำากับดแ้ลของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ทั�งน่� เพื่่�อให�การบรหิารความเส่�ยงจากการอำานวยสินเชุ่�อเป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพื่ ธนาคารได�จดั
ตั�งหน่วยงานบรหิารสินเชุ่�อท่�ม่ความเป็นอสิระแยกจากหน่วยอ่�น ๆ ขององค์กร เพื่่�อทำาหน�าท่�บรหิาร
ความเส่�ยงจากการอำานวยสินเชุ่�อโดยกำากับด้แลและติดตามการอำานวยสินเชุ่�อให�เป็นไปตามนโยบาย
สินเชุ่�อของธนาคาร ซึ่่�งประกอบด�วยหน่วยงานนโยบายสินเชุ่�อ (Credit Policy) หน่วยงานกลั�นกรอง
สินเชุ่�อ (Credit Acceptance) หน่วยงานบรหิาร Portfolio (Portfolio Management) หน่วยงาน
สอบทานสินทรพัื่ย์เส่�ยง (Risk Asset Review) หน่วยงานบรหิารสินเชุ่�อพื่ิเศษั (Special Asset 
Management) และหน่วยงานประนอมหน่�และกฎหมาย (Loan Recovery and Legal) (รายละเอย่ด
ปรากฎตามข�อ 2 การบรหิารจดัการความเส่�ยง) 

กระบวนการพิจารณาสินเชื่่�อ
ธนาคารมก่ระบวนการพื่จิารณาอน่มติัสินเชุ่�อตามลำาดับขนาดของสินเชุ่�อ ซึ่่�งสามารถจำาแนกออกได�เปน็ 3 
ระดับ ได�แก่ ระดับหน่วยธร่กิจ (Business Unit) ระดับการปฏิิบติังานธนาคาร (Banking Operation) และ
ระดับคณะผู้้�บรหิาร (Executive) ซึ่่�งวงเงนิสินเชุ่�อท่�ส้งข่�นจะต�องผู่้านการอน่มติัตามลำาดับขั�นท่�ส้งข่�นจนถ่ง
ระดับส้งส่ด ค่อ ระดับคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director) ทั�งน่�อำานาจในการพื่จิารณาสินเชุ่�อ
ข่�นอย่้กับวงเงนิและ/หรอ่ม้ลหน่�คงค�างของลก้หน่� หรอ่ของกล่่มล้กหน่�นั�น ๆ  และหลักประกันท่�เก่�ยวข�อง
วา่ม่หลักประกันค่�มม้ลหน่� ม่หลักประกันบางส่วนหรอ่ไม่ม่หลักประกัน

ธนาคารได�จดักล่่มล้กค�าเป็น ล้กค�าธ่รกิจ และล้กค�าบ่คคล โดยล้กค�าธ่รกิจ จะแบ่งย่อยออกเป็นล้กค�า
ธ่รกิจรายใหญ่่ (Corporate Banking) ล้กค�าธ่รกิจรายกลาง (Commercial Banking) ล้กค�าธ่รกิจ
รายปล่ก (Business Banking) และล้กค�าธ่รกิจระหวา่งประเทศ (International Banking) โดยม่ผู้้�
จดัการธร่กิจสัมพื่นัธ ์เจ�าหน�าท่�ธร่กิจสัมพื่นัธ ์และผู้้�จดัการสาขาเป็นผู้้�ดแ้ลและให�คำาแนะนำาลก้ค�าในการใชุ�
บรกิารสินเชุ่�อจากธนาคาร คำาขอสินเชุ่�อโดยทั�วไปของล้กค�าธร่กิจ จะต�องผู่้านการพื่จิารณาจากหน่วยงาน
กลั�นกรองสินเชุ่�อ ก่อนท่�จะนำาเสนอเพื่่�อขออน่มติัจากผู้้�ท่�มอ่ำานาจอน่มติั สำาหรบัในส่วนของล้กค�าบ่คคล 
(Consumer Banking) สาขาจะนำาส่งคำาขอสินเชุ่�อไปยงัศน้ยสิ์นเชุ่�ออป่โภคบรโิภคเพื่่�อพื่จิารณาอน่มัติ

• การพื่จิารณาสินเชุ่�อรายตัว 
ในกระบวนการพื่ิจารณาสินเชุ่�อท่�จะให�แก่ผู้้�ก้�โดยทั�วไป ธนาคารจะพื่ิจารณาจากหลักเกณฑ์์ต่าง ๆ 
เชุน่ วตัถ่ประสงค์ในการขอก้� ความสามารถในการจา่ยชุำาระเงนิก้�จากกระแสเงนิสดจากการดำาเนิน

งาน ความเป็นไปได�ของธร่กิจ ความสามารถของผู้้�บรหิาร เทคโนโลยท่่�ใชุ�และหลักทรพัื่ย์ท่�จะนำามา
คำาประกัน ทั�งน่�บรษัิัทท่�ขอสินเชุ่�อจะต�องเสนอแผู้นการดำาเนินธ่รกิจและงบการเงนิ โดยธนาคาร
จะพื่จิารณาจากข�อม้ลท่�ได�รบัจากแหล่งต่าง ๆ เชุน่ ข�อม้ลจากการเย่�ยมชุมกิจการล้กค�า การตรวจ
สอบการดำาเนินธร่กิจ (Due Diligence) การตรวจสอบข�อม้ลจากศน้ยข์�อม้ลเครดิตกลาง (Credit 
Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคด่ความต่าง ๆ รวมทั�งคด่เก่�ยวกับการล�มละลาย 
นอกจากน่� ยังศ่กษัาสภาพื่และความเป็นไปของสภาวะเศรษัฐกิจ รวมทั�งประเมินความเส่�ยงท่�เกิด
ข่�นในภาคธ่รกิจหรอ่อ่ตสาหกรรม ภายหลังจากท่�สินเชุ่�อได�รบัการอน่มัติแล�ว โดยทั�วไปธนาคาร
กำาหนดให�ม่การทบทวนสินเชุ่�อตามกระบวนการท่�กำาหนด โดยครอบคลม่ถ่งการสอบทานอยา่งน�อย
ปีละครั�งเพื่่�อพื่ิจารณาค่ณภาพื่ของสินเชุ่�อและผู้้�ก้�อย่างต่อเน่�อง อก่ทั�งยงักำาหนดให�หน่วยงานสอบ
ทานสินทรพัื่ยเ์ส่�ยงทำาการสอบทานกระบวนการบรหิารสินเชุ่�อและค่ณภาพื่สินเชุ่�อ ตลอดจนประเมิน
ผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข�อง

การกำาห้นดอตั่ราดอกเบ่�ยเงนิให้สิ้นเชื่่�อ 
รายได�จากดอกเบ่�ยส่ทธขิองธนาคารมผู่้ลกระทบต่อผู้ลประกอบการของธนาคารอยา่งมนั่ยสำาคัญ่ โดยปจัจยั
สำาคัญ่ท่�มผู่้ลกระทบต่อรายได�จากดอกเบ่�ยส่ทธไิด�แก่อตัราผู้ลตอบแทนของสินทรพัื่ย ์จำานวนสินทรพัื่ย์ 
อตัราต�นท่นของหน่�สิน และจำานวนหน่�สิน ทั�งน่�ผู้ลตอบแทนและต�นท่นของธนาคารเป็นส่วนประกอบใน
การกำาหนดอตัราดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อและอตัราดอกเบ่�ยเงนิฝ่ากซึ่่�งจะม่ผู้ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญ่
ต่ออตัราดอกเบ่�ยโดยทั�วไป ทั�งน่�อตัราดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อโดยทั�วไปของธนาคารจะคำานวณบนส่วนต่าง 
ท่�เพื่ิ�มข่�นหรอ่ลดลงจากอตัราดอกเบ่�ย Minimum Overdraft Rate (MOR) สำาหรบัสัญ่ญ่าก้�เบิกเงนิ
เกินบัญ่ชุ ่หรอ่จากอตัราดอกเบ่�ย Minimum Loan Rate (MLR) สำาหรบัสินเชุ่�อระยะสั�นและสินเชุ่�อ
ประเภทอ่�น ๆ ส่วนอตัราดอกเบ่�ยของสินเชุ่�อบ่คคลจะองิจากอตัราดอกเบ่�ย Minimum Retail Rate 
(MRR) โดยส่วนต่างของดอกเบ่�ยท่�คิดจากลก้ค�ากับดอกเบ่�ยอ�างองินั�น ข่�นอย่้กับคณ่ภาพื่ของล้กค�า 
ประเภทของสินเชุ่�อ และปัจจยัอ่�น ๆ  เชุน่ ระยะเวลาการชุำาระหน่� หลักประกัน เปน็ต�น ธนาคารจะทำาการปรบั
อตัราดอกเบ่�ยอ�างองิ (MRR MOR และ MLR) เป็นระยะตามภาวะตลาดเงนิ รวมทั�งตามการเปล่�ยนแปลง
ของต�นท่นของธนาคาร และการแข่งขันระหวา่งธนาคารพื่าณิชุย์ในประเทศไทย

ข้อมูลเงนิให้สิ้นเชื่่�อ
ข�อม้ลเงนิให�สินเชุ่�อในหวัข�อน่� จะแสดงเฉพื่าะเงนิต�นส่ทธจิากรายได�รอตัดบัญ่ชุ ่ไมร่วมดอกเบ่�ยค�างรบั 
ยกเว�นม่คำาอธบิายเป็นอย่างอ่�น

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 เงนิให�สินเชุ่�อของธนาคารและบรษัิัทย่อย มจ่ำานวนทั�งสิ�น 2,588,339 ล�านบาท 
ซึ่่�งคิดเป็นประมาณร�อยละ 59.7 ของสินทรพัื่ย์รวม
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• การกระจ่กตัวของเงนิให�สินเชุ่�อ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดหลักเกณฑ์์การกำากับลก้หน่�รายใหญ่่ โดยจำากัดขอบเขตการทำาธร่กรรม
ของธนาคาร และขอบเขตการทำาธ่รกรรมของกล่่มธร่กิจทางการเงนิในการให�สินเชุ่�อ ลงทน่ ก่อภาระ
ผู้้กพื่นั หรอ่ทำาธ่รกรรมท่�ม่ลักษัณะคล�ายการให�สินเชุ่�อแก่บ่คคลหน่�งบ่คคลใด หรอ่แก่บ่คคลหลาย
คนรวมกันในโครงการหน่�งโครงการใด หรอ่เพื่่�อใชุ�ในวตัถ่ประสงค์อย่างเด่ยวกัน เม่�อสิ�นวนัหน่�ง ๆ 
ได�ไม่เกินร�อยละ 25 ของเงนิกองท่น โดยในการให�สินเชุ่�อ ลงทน่ ก่อภาระผู้้กพื่นั หรอ่ทำาธร่กรรมท่�ม่
ลักษัณะคล�ายการให�สินเชุ่�อแก่บ่คคลหน่�งบ่คคลใด ในกรณ่ท่�บ่คคลนั�นเปน็นิติบ่คคลให�นับรวมถ่งบรษัิัท
แม ่บรษัิัทลก้ และบรษัิัทรว่มของนิติบ่คคลนั�นด�วย ส่วนในกรณ่ท่�บ่คคลนั�นเปน็บ่คคลธรรมดาให�นับ
รวมถ่งผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับบ่คคลนั�นด�วย เชุน่ บรษัิัทท่�บ่คคลนั�นมอ่ำานาจในการจดัการหรอ่ถ่อห่�นตั�งแต่
ร�อยละ 20 ข่�นไปของห่�นท่�จำาหน่ายได�แล�วทั�งหมดไม่วา่โดยทางตรงหรอ่ทางอ�อม เป็นต�น ทั�งน่� ณ 
วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 จำานวนเงนิส้งส่ดท่�ธนาคาร และกล่่มธ่รกิจทางการเงนิ สามารถให�สินเชุ่�อ
ลงทน่ก่อภาระผู้้กพื่นัหรอ่ทำาธร่กรรมคล�ายการให�สินเชุ่�อแก่ลก้ค�าข�างต�น เท่ากับ 140,107 ล�านบาท 

• การกระจ่กตัวของเงนิให�สินเชุ่�อแต่ละภาคธ่รกิจ
ตารางแสดงข�อม้ลเงนิให�สินเชุ่�อของธนาคารและบรษัิัทย่อย แบ่งตามประเภทกล่่มธ่รกิจหลัก

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

อต่สาหกรรมการผู้ลิตและ 
การพื่าณิชุย์ 839,469 32.4 791,828 33.4 755,979 36.7

การสาธารณ้ปโภคและบรกิาร 574,485 22.2 539,151 22.8 470,159 22.8

สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศยั 324,546 12.5 302,142 12.8 251,197 12.2

ธ่รกิจอสังหารมิทรพัื่ย์และ 
การก่อสร�าง 211,647 8.2 211,510 8.9 200,736 9.7

การเกษัตรและเหม่องแร่ 101,487 3.9 78,175 3.3 61,569 3.0

อ่�น ๆ 536,705 20.8 445,432 18.8 321,669 15.6

รวม 2,588,339 100.0 2,368,238 100.0 2,061,309 100.0

เงนิให�สินเชุ่�อส่วนใหญ่่ของธนาคารอย่้ในภาคอต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย ์และการสาธารณ้ปโภค
และบรกิาร โดย ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 มสั่ดส่วนรวมเปน็ร�อยละ 54.6 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม ทั�งน่� 
เงนิให�สินเชุ่�อในภาคอต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุยส่์วนใหญ่่มอ่สังหารมิทรพัื่ยเ์ปน็หลักประกัน 
ซึ่่�งอาจจะได�รบัผู้ลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงของตลาดอสังหารมิทรพัื่ย์

 ○ ภาคอต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย์
สินเชุ่�อภาคอต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย ์ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 มสั่ดส่วนส้งท่�ส่ดคิด
เปน็ร�อยละ 32.4 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม โดยลก้ค�าประเภทธร่กิจน่�มก่ารกระจายตัวหลากหลายธร่กิจ 
ได�แก่ ธร่กิจการผู้ลิต ธร่กิจขายส่งและขายปล่ก ธร่กิจนำาเข�าและส่งออก โดยม่สินค�าหลากหลาย  
อาทิเชุน่ เคร่�องด่�ม ผู้ลิตภัณฑ์์อาหารและยาส้บ ไม�และผู้ลิตภัณฑ์์จากไม� เย่�อกระดาษัและผู้ลิต
กระดาษั เคมภั่ณฑ์์ เภสัชุภัณฑ์์ ยาง โลหะ ผู้ลิตภัณฑ์์ซึ่เ่มนต์ ยานยนต์และอะไหล่ เคร่�องจกัรและ
อป่กรณ์ เคร่�องใชุ�ไฟื้ฟื้า้ และสิ�งทอ เปน็ต�น

 ○ ภาคการสาธารณ้ปโภคและบรกิาร 
สินเชุ่�อภาคการสาธารณ้ปโภคและบรกิาร ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คิดเปน็สัดส่วนร�อยละ 22.2 
ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม โดยสินเชุ่�อภาคการสาธารณ้ปโภค ประกอบด�วยสินเชุ่�อสนับสน่นให�กับ
โครงการโรงไฟื้ฟื้า้และโครงสร�างพื่่�นฐานต่าง ๆ  ในร้ปแบบของสินเชุ่�อโครงการท่�มก่ระแสเงนิสด
ในอนาคตจากการดำาเนินโครงการ หรอ่ในบางกรณ่มสิ่นทรพัื่ยท่์�มตั่วตนของโครงการ เปน็ประกัน 
สำาหรบัสินเชุ่�อภาคบรกิาร ส่วนใหญ่่เปน็การให�สินเชุ่�อเพื่่�อใชุ�เปน็เงนิทน่หม่นเวย่นแก่ธร่กิจโรงแรม 
ธร่กิจโรงพื่ยาบาล ธร่กิจภัตตาคาร ธร่กิจการฉายภาพื่ยนตร ์และธร่กิจการส่�อสารโทรคมนาคม

 ○ ภาคสินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศยั 
สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้อ่าศยั ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วนร�อยละ 12.5 ของเงนิให� 
สินเชุ่�อรวม เป็นการให�สินเชุ่�อแก่บ่คคลเพื่่�อซึ่่�อท่�อย่้อาศัย ซึ่่�งโดยทั�วไปม่วงเงนิเฉล่�ยต่อราย 
อย้่ในชุว่ง 1,000,000 บาท ถ่ง 5,000,000 บาท และระยะเวลาให�ก้�ส้งส่ดไม่เกิน 30 ปี และ 
ม่ท่�อย้่อาศยัเป็นหลักประกัน ทั�งน่� วงเงนิก้�ย่มส่วนใหญ่่ไม่เกินร�อยละ 70-95 ของราคาซึ่่�อหรอ่
ไม่เกินร�อยละ 100 ของราคาประเมินของหลักประกันแล�วแต่จำานวนใดจะตำากวา่

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 47

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล้
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



 ○ ภาคธ่รกิจอสังหารมิทรพัื่ย์และการก่อสร�าง
สินเชุ่�อภาคธร่กิจอสังหารมิทรพัื่ยแ์ละการก่อสร�าง ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คิดเปน็สัดส่วน
ร�อยละ 8.2 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม ส่วนใหญ่่เปน็การให�สินเชุ่�อเพื่่�อโครงการพื่ฒันาอสังหารมิทรพัื่ย์
ประเภทต่าง ๆ  รวมถ่ง บ�านและคอนโดมเ่น่ยม อาคารสำานักงาน ศน้ยก์ารค�า ท่�ดินเพื่่�อการเกษัตร
และนิคมอต่สาหกรรม การให�เชุา่อสังหารมิทรพัื่ย์ และอ่�น ๆ รวมทั�งการให�สินเชุ่�อแก่ผู้้�รบัเหมา
โครงการก่อสร�าง

 ○ ภาคการเกษัตรและเหม่องแร่
สินเชุ่�อภาคการเกษัตรและเหมอ่งแรข่องธนาคารเปน็การให�สินเชุ่�อแก่เกษัตรกรและสหกรณ์เพื่่�อ
การเพื่าะปล้ก ธร่กิจประมงและปศสั่ตว ์รวมทั�งธร่กิจเหมอ่งแรต่่าง ๆ

 ○ ภาคธ่รกิจอ่�น ๆ
สินเชุ่�อในภาคธ่รกิจอ่�น ๆ  ส่วนใหญ่่ประกอบด�วยสินเชุ่�อแก่บรษัิัทโฮ่ลดิ�งส์ท่�มก่ารถ่อห่�นในบรษัิัท
ย่อยท่�ดำาเนินธ่รกิจในหลากหลายอ่ตสาหกรรม สินเชุ่�อแก่สถาบันการเงนิอ่�น ท่�ประกอบธ่รกิจ
ประกันชุว่ติ ธ่รกิจหลักทรพัื่ย์ ธ่รกิจบัตรเครดิต ธ่รกิจสินเชุ่�อเพื่่�ออป่โภคบรโิภค และบรษัิัทท่�
ประกอบธร่กิจเชุา่ซึ่่�อรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมถ่งการให�สินเชุ่�อแก่รฐัวสิาหกิจ การให�สินเชุ่�อ 
แก่ภาคธ่รกิจน่� ครอบคล่มถ่งการให�สินเชุ่�อเพื่่�อใชุ�เป็นเงนิท่นหม่นเวย่น และสินเชุ่�อแบบม่
กำาหนดระยะเวลา 

• เงนิให�สินเชุ่�อจำาแนกตามระยะเวลาท่�ครบกำาหนด
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทยอ่ยมเ่งนิให�สินเชุ่�อท่�มร่ะยะเวลาท่�ครบกำาหนดภายใน 
1 ป ีจำานวน 966,297 ล�านบาท หรอ่คิดเป็นร�อยละ 37.3 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม สำาหรบัเงนิให� 
สินเชุ่�อท่�ม่ระยะเวลาท่�ครบกำาหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ม่จำานวน 898,564 ล�านบาท หรอ่
คิดเป็นร�อยละ 34.7 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม และเงนิให�สินเชุ่�อท่�ม่ระยะเวลาท่�ครบกำาหนดเกินกวา่  
5 ปี ม่จำานวน 622,303 ล�านบาท หรอ่คิดเป็นร�อยละ 24.1 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม โดยม่สินเชุ่�อท่�ม่
การด�อยค่าด�านเครดิตจำานวน 101,175 ล�านบาท หรอ่คิดเป็นร�อยละ 3.9 ของเงนิให�สินเชุ่�อรวม

ตารางแสดงเงนิให�สินเชุ่�อของธนาคารและบรษัิัทย่อยแยกตามระยะเวลาท่�ครบกำาหนด

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

ภายใน 1 ปี 966,297 37.3 858,828 36.3 861,179 41.8

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 898,564 34.7 859,882 36.3 700,311 34.0

เกินกวา่ 5 ปี 622,303 24.1 545,029 23.0 428,939 20.8

สินเชุ่�อท่�มก่ารด�อยค่าด�านเครดิต /  
สินเชุ่�อท่�หย่ดรบัร้�รายได� 101,175 3.9 104,499 4.4 70,880 3.4

รวม 2,588,339 100.0 2,368,238 100.0 2,061,309 100.0

• เงนิให�สินเชุ่�อจำาแนกตามประเภทของสินเชุ่�อ
ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่ผู้ลิตภัณฑ์์สินเชุ่�อท่�หลากหลายเพื่่�อให�บรกิารแก่ล้กค�า โดยจำาแนกตาม
ประเภทสินเชุ่�อออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได�แก่ เงนิเบิกเกินบัญ่ชุ ่ตั�วเงนิ และเงนิให�ก้�ย่ม

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

เงนิเบิกเกินบัญ่ชุ่ 103,294 4.0 105,064 4.4 103,798 5.0

ตั�วเงนิ 417,906 16.1 384,482 16.2 410,616 19.9

เงนิให�ก้�ย่ม 2,062,138 79.7 1,873,679 79.1 1,546,895 75.1

ล้กหน่�ตามสัญ่ญ่าเชุา่ซึ่่�อ 4,067 0.1 4,000 0.2 - -

ล้กหน่�ตามสัญ่ญ่าเชุา่ทางการเงนิ 934 0.1 1,013 0.1 - -

รวม 2,588,339 100.0 2,368,238 100.0 2,061,309 100.0
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• เงนิให�สินเชุ่�อม่หลักประกัน 
สินเชุ่�อส่วนใหญ่่ของธนาคารเป็นสินเชุ่�อท่�ม่หลักประกัน โดยหลักประกันส่วนใหญ่่ ได�แก่ ท่�ดิน อาคาร 
สินค�าคงคลัง และเคร่�องจกัร เป็นต�น ซึ่่�งในบางกรณ่ ธนาคารอาจขอให�บรษัิัทแม่ หรอ่ผู้้�บรหิาร หรอ่
ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ เปน็ผู้้�คำาประกัน ทั�งน่�ในกรณ่ท่�มห่ลักทรพัื่ยค์ำาประกันเปน็ท่�ดินและสิ�งปลก้สร�าง ธนาคาร
จะให�ล้กค�าธ่รกิจก้�ในวงเงนิประมาณร�อยละ 50-80 ของราคาประเมิน โดยข่�นอย้่กับความสามารถ
ในการชุำาระหน่�ของลก้ค�าและประเภทหลักประกัน ส่วนกรณ่สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้อ่าศยั ส่วนใหญ่่ธนาคารจะให�
ก้�ในวงเงนิก้�ย่มไม่เกินร�อยละ 70-95 ของราคาซึ่่�อขาย หรอ่ไม่เกินร�อยละ 100 ของราคาประเมินของ
หลักประกันแล�วแต่จำานวนใดจะตำากวา่ โดยธนาคารจะม่การทบทวนการประเมินม้ลค่าหลักประกันเป็น
ประจำาท่ก 1-3 ปี ตามขนาดของวงเงนิสินเชุ่�อ

• การจดัชุั�นสินเชุ่�อ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุยท์ก่แหง่จดัชุั�นสินเชุ่�อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได�แก่ 
สินเชุ่�อท่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิต (Performing หรอ่ Stage 1) 
สินเชุ่�อท่�มก่ารเพื่ิ�มข่�นอย่างมนั่ยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิต (Under-Performing หรอ่ Stage 
2) และสินเชุ่�อท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต (Non-Performing หรอ่ Stage 3) เพื่่�อให�สอดคล�องกับ
การประกาศใชุ�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
ฉบับท่� 9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงนิ (TFRS 9) ของสภาวชิุาชุพ่ื่บัญ่ชุ ่โดยม่ผู้ลบังคับใชุ�ตั�งแต่วนัท่� 1 
มกราคม 2563 การจดัชุั�นดังกล่าวมว่ตัถป่ระสงค์เพื่่�อใชุ�ในการพื่จิารณากันเงนิสำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดทน่
ด�านเครดิตตามระดับความเส่�ยงหรอ่แนวโน�มความเปน็ไปได�ท่�จะเกิดความเส่ยหาย ซึ่่�งถ่อเปน็มาตรการ
สำาคัญ่ท่�ธนาคารถ่อปฏิิบัติ ทั�งน่�การกำาหนดระดับการตั�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตถ้กกำาหนดให�
สะท�อนในผู้ลการดำาเนินงานของธนาคาร 

อย่างไรก็ตามเน่�องจากการตั�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตตามแนวทาง TFRS 9 ซึ่่�งสอดคล�องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standard: 
IFRS) นั�น เป็นแนวคิด Expected Loss ค่อ พื่จิารณาความเส่ยหายท่� “คาดวา่” จะเกิดข่�นหรอ่อาจเกิดข่�น  
กล่าวค่อ แม�สินเชุ่�อนั�นจะยังไม่เริ�มต�นค�างชุำาระ แต่หากพื่บข�อบ่งชุ่�วา่ม่ความเส่�ยงด�านเครดิตเพื่ิ�มข่�น
จากเดิมอย่างม่นัยสำาคัญ่ จะต�องย�ายการจดัชุั�นสินเชุ่�อและพื่ิจารณาตั�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิต
ท่�เข�มงวดข่�น 

การจดัชุั�นสินเชุ่�อจะม่การพื่จิารณาทั�งเกณฑ์์ระยะเวลาการค�างชุำาระ (Aging) ควบค้่กับเกณฑ์์ค่ณภาพื่ 
(Quality) โดยพื่จิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ  เชุน่ สภาพื่บญั่ชุล่ก้หน่� สถานภาพื่ล้กหน่� ระดับความเส่�ยงของ

ลก้หน่� สิทธเิรย่กร�อง ม้ลค่าท่�คาดวา่จะได�รบัค่นของสินทรพัื่ย์ ส่วนส้ญ่เส่ยจากการปรบัปร่งโครงสร�างหน่� 
ตามหลักเกณฑ์์ขั�นตอนและวธิก่ารท่�ธนาคารกำาหนด

ธนาคารพื่จิารณาเกณฑ์์ระยะเวลาการค�างชุำาระ (Aging) ในการจดัชุั�นสินเชุ่�อ ดังน่� 
 ○ สินเชุ่�อท่�ไมม่่การเพื่ิ�มข่�นอยา่งมนั่ยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิต (Performing หรอ่ Stage 

1) ค่อ สินเชุ่�อท่�ไม่ม่สัญ่ญ่าณของการผิู้ดนัดการชุำาระ โดยรวมสินเชุ่�อเบิกเงนิเกินบัญ่ชุท่่�ยังใชุ�
ไมเ่ต็มวงเงนิ และยังไม่ถก้ยกเลิกวงเงนิ หรอ่สัญ่ญ่ายงัไม่ครบกำาหนด หรอ่สินเชุ่�อเบิกเงนิเกินบัญ่ชุ่
ท่�ค�างชุำาระดอกเบ่�ยไม่เกิน 30 วนั 

 ○ สินเชุ่�อท่�ม่การเพื่ิ�มข่�นอยา่งมนั่ยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิต (Under-Performing หรอ่ 
Stage 2) ค่อ สินเชุ่�อท่�มย่อดดอกเบ่�ยและ/หรอ่เงนิต�นค�างชุำาระสะสมเกินกวา่ 30 วนั แต่ไมเ่กิน 
90 วนั นับแต่วนัถ่งกำาหนดชุำาระ โดยรวมสินเชุ่�อเบิกเงนิเกินบัญ่ชุท่่�ไม่ม่วงเงนิ หรอ่ถ้กยกเลิก
วงเงนิ หรอ่มว่งเงนิตามสัญ่ญ่าแต่ยอดหน่�เกินวงเงนิ หรอ่ครบกำาหนดสัญ่ญ่าแล�วและไมม่เ่มด็
เงนินำาเข�าบญั่ชุเ่พื่่�อชุำาระต�นเงนิหรอ่ดอกเบ่�ยเกินกวา่ 1 เด่อน แต่ไมเ่กิน 3 เด่อน นับแต่วนัท่�ถก้
ยกเลิกวงเงนิ หรอ่วนัท่�ยอดหน่�เกินวงเงนิ หรอ่วนัท่�ครบกำาหนดสัญ่ญ่า แล�วแต่วนัใดจะถ่งก่อน 

 ○ สินเชุ่�อท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต (Non-Performing หรอ่ Stage 3) ค่อ สินเชุ่�อท่�ม่ยอด
ดอกเบ่�ยและ/หรอ่เงนิต�นค�างชุำาระเกินกวา่ 90 วนั นับแต่วนัถ่งกำาหนดชุำาระ โดยรวมสินเชุ่�อ
เบิกเงนิเกินบัญ่ชุท่่�ไม่ม่วงเงนิ หรอ่ถ้กยกเลิกวงเงนิ หรอ่ม่วงเงนิตามสัญ่ญ่าแต่ยอดหน่�เกิน
วงเงนิ หรอ่ครบกำาหนดสัญ่ญ่าแล�วและไม่ม่เม็ดเงนินำาเข�าบัญ่ชุเ่พื่่�อชุำาระต�นเงนิหรอ่ดอกเบ่�ย
เกินกวา่ 90 วนั นับแต่วนัท่�ถก้ยกเลิกวงเงนิ หรอ่วนัท่�ยอดหน่�เกินวงเงนิ หรอ่วนัท่�ครบกำาหนด
สัญ่ญ่า แล�วแต่วนัใดจะถ่งก่อน

• การตั�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
ธนาคารพื่ิจารณาการตั�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น (Expected Credit Loss: 
ECL) ท่กเด่อน ซึ่่�งจะม่การบันท่กเป็นรายการในงบกำาไรขาดท่นเบ็ดเสรจ็ของธนาคาร โดยธนาคาร
พื่จิารณากันเงนิสำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตตามหลักเกณฑ์์ท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดเร่�อง 
หลักเกณฑ์์การจดัชุั�นและการกันเงนิสำารองของสถาบันการเงนิ ซึ่่�งสอดคล�องกับหลักการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ฉบับท่� 9 เร่�อง เคร่�องม่อ
ทางการเงนิ (TFRS 9) ท่�ม่ผู้ลบังคับใชุ�ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 โดยให�กันเงนิสำารองเพื่่�อรองรบั
ความเส่ยหายท่�คาดวา่จะเกิดข่�นจากการท่�ลก้หน่�อาจผิู้ดนัดชุำาระในชุว่งเวลาใดเวลาหน่�งตลอดอาย่สัญ่ญ่า 
ท่�เหล่ออย่้ของสินเชุ่�อนั�น รวมถ่งกำาหนดให�พื่จิารณาถ่งปจัจยัทางเศรษัฐกิจทั�งในอด่ต ปจัจ่บนั และอนาคต 
ภายใต�สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ  และปจัจยัอ่�นท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่อความสามารถในการชุำาระค่นสินเชุ่�อ
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ในการกันเงนิสำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นสำาหรบัสินเชุ่�อท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต 
(Non-Performing หรอ่ Stage 3) และสินเชุ่�อท่�ม่การเพื่ิ�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�าน
เครดิต (Under-Performing หรอ่ Stage 2) จะเท่ากับผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นโดย
พื่จิารณาถ่งความเปน็ไปได�ท่�ล้กหน่�จะไมป่ฏิิบติัตามสัญ่ญ่าตลอดอาย่ของสินเชุ่�อ (Lifetime Expected 
Credit Losses: Lifetime ECL) หรอ่เท่ากับผู้ลต่างของยอดหน่�คงค�างตามบัญ่ชุกั่บม้ลค่าปัจจ่บัน
ของกระแสเงนิสดท่�คาดวา่จะได�รบัชุำาระทั�งหมด ในขณะท่�สำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะ
เกิดข่�นสำาหรบัสินเชุ่�อท่�ไม่มก่ารเพื่ิ�มข่�นอย่างมนั่ยสำาคัญ่ของความเส่�ยงด�านเครดิต (Performing หรอ่ 
Stage 1) จะเท่ากับผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นท่�พื่จิารณาถ่งความเป็นไปได�ท่�ล้กหน่�จะไม่
ปฏิิบัติตามสัญ่ญ่าใน 12 เด่อนข�างหน�า (12-month Expected Credit Losses: 12-month ECL) 

นอกจากน่� ธนาคารได�พื่จิารณากันเงนิสำารองเพื่ิ�มเติมจากม้ลค่าผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คำานวณได�จาก
แบบจำาลองทางสถิติ โดยได�คำาน่งถ่งผู้ลส้ญ่เส่ยท่�อาจเกิดข่�นเพื่ิ�มเติมจากการเปล่�ยนแปลงทางเศรษัฐกิจ
และกฎหมาย ความไมแ่น่นอนของแนวโน�มทางเศรษัฐกิจโดยรวมหรอ่ในอต่สาหกรรมใดอต่สาหกรรมหน่�ง
โดยเฉพื่าะ รวมทั�งปัจจยัด�านอ่�น ๆ ท่�อาจกระทบความสามารถของล้กหน่�ในการปฏิิบติัตามสัญ่ญ่าเงนิก้�ยม่ 
เพื่่�อให�ธนาคารม่การกันเงนิสำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นอย่างเพื่ย่งพื่อ 

ในส่วนของการตัดจำาหน่ายหน่�เปน็ส้ญ่ ธนาคารจะดำาเนินการในงวดท่�ธนาคารพื่จิารณาวา่จะเรย่กเก็บหน่�
รายนั�นไม่ได� และหากหน่�ส้ญ่นั�นได�รบัค่น ธนาคารจะบันท่กบัญ่ชุโ่ดยนำามาเพื่ิ�มค่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญ่
ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น

ในกรณ่ท่�ธนาคารมผู่้ลขาดทน่จากการปรบัโครงสร�างหน่� ธนาคารจะปรบัลดรายการค่าใชุ�จา่ยผู้ลขาดทน่
ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น พื่ร�อมทั�งรายการค่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญ่ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่
จะเกิดข่�น ด�วยจำานวนท่�ตำากวา่ระหวา่งผู้ลขาดท่นจากการปรบัโครงสร�างหน่�หรอ่ค่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญ่
ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น สำาหรบัล้กหน่�รายนั�น ๆ

ตารางแสดงค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นตามหลักเกณฑ์์ ธปท.

รายการ ห้ลักเกณฑ์์

สินเชุ่�อจดัชุั�น Performing (Stage 1) สำารองร�อยละ 100 ของผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
ใน 12 เด่อนข�างหน�า (12-month ECL)

สินเชุ่�อจดัชุั�น Under-performing (Stage 2) สำารองร�อยละ 100 ของผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
ตลอดอาย่สินเชุ่�อ (Lifetime ECL)

สินเชุ่�อจดัชุั�น Non-performing (Stage 3) สำารองร�อยละ 100 ของผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
ตลอดอาย่สินเชุ่�อ (Lifetime ECL)

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตต่อ 
เงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�มก่ารด�อยค่าด�านเครดิต อย้ท่่�ร�อยละ 225.8 เท่ยบกับสิ�นป ี2563 ซึ่่�งอย้ท่่�ร�อยละ 186.8

• การรบัร้�รายได�ดอกเบ่�ย
ธนาคารเปล่�ยนแปลงการรบัร้�รายได�ดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อโดยใชุ�วธิอ่ตัราดอกเบ่�ยท่�แท�จรงิ (Effective 
Interest Rate: EIR) ซึ่่�งรายได�ค่าธรรมเน่ยมท่�เก่�ยวข�องโดยตรงกับการให�ก้�ย่มเงนิ (EIR Related 
Fee) อาทิ ค่าธรรมเน่ยมรบัก่อนการลงนามในสัญ่ญ่าก้� (Front End Fee) รบัร้�เปน็ดอกเบ่�ยรบัตลอดอาย่
ท่�คาดไว�ของเงนิให�สินเชุ่�อ โดยถ่อปฏิิบติักับงบการเงนิสำาหรบัรอบระยะเวลาบญั่ชุท่่�เริ�มในหรอ่หลังวนัท่�  
1 มกราคม 2563 เปน็ต�นไป ตามการบงัคับใชุ�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (Thai Financial Reporting 
Standard: TFRS) ฉบับท่� 9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงนิ (TFRS 9) ท่�ประกาศโดยสภาวชิุาชุพ่ื่บัญ่ชุ่

• การปรบัปร่งโครงสร�างหน่�ท่�ม่ปัญ่หาและความค่บหน�า
ธนาคารม่นโยบายท่�จะเรง่การปรบัปร่งโครงสร�างหน่�ท่�มป่ญั่หาให�สัมฤทธิ�ผู้ลตามแนวทางท่�ได�รบัจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย โดยสนิเชุ่�อท่�เข�าตามเกณฑ์์ท่�กำาหนดจะถก้โอนไปให�หน่วยงานบรหิารสินเชุ่�อพื่เิศษัดแ้ล

ธนาคารกำาหนดแนวทางในการปรบัปร่งโครงสร�างหน่�โดยพื่ิจารณาจากภาวะเศรษัฐกิจอ่ตสาหกรรม
และความสามารถของล้กค�าทั�งในด�านของความเป็นไปได�ทางธ่รกิจและทางการเงนิ เพื่่�อให�มั�นใจได�วา่
ล้กค�าม่ความสามารถและมค่วามเต็มใจในการชุำาระค่น นอกจากน่�ธนาคารยงัได�พื่จิารณาทางเล่อกต่าง ๆ  
เพื่่�อหาแนวทางท่�เหมาะสมท่�ส่ดสำาหรบัท่กฝ่่ายเพื่่�อให�การปรบัปร่งโครงสร�างหน่�ประสบความสำาเรจ็
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แนวทางในการปรบัปร่งโครงสร�างหน่�นั�นมห่ลายลักษัณะ โดยข่�นอย้กั่บการประเมินความสามารถในการ
ฟ่ื้� นตัวของกิจการล้กค�า ซึ่่�งในบางกรณ่หากม่การขยายเวลาการชุำาระหน่�ให�ระยะหน่�ง ล้กค�าก็จะสามารถ
ดำาเนินกิจการต่อไปและชุำาระหน่�ธนาคารได� หรอ่ในบางกรณ่ธนาคารอาจม่การปรบัลดอตัราดอกเบ่�ย หรอ่
ตั�งพื่กัหรอ่ลดดอกเบ่�ยค�างจา่ย แต่ในกรณ่ท่�ฐานะของลก้หน่�ออ่นแอมาก ธนาคารอาจพื่จิารณาถ่งแนวทาง
ในการลดภาระหน่�ของกิจการ เชุน่ การจำาหน่ายทรพัื่ยสิ์นบางรายการของล้กหน่� หรอ่การแสวงหาผู้้�รว่ม
ลงทน่ใหม่ เป็นต�น รวมทั�งธนาคารอาจต�องพื่จิารณาลดหน่�ให�ลก้ค�า หรอ่รบัโอนสินทรพัื่ย ์หรอ่แปลงหน่�
เปน็ทน่ ควบค้กั่บการกำาหนดตารางการชุำาระหน่�ใหม ่ทั�งน่�สำาหรบักรณ่ท่�ล้กค�าไมใ่ห�ความรว่มม่อ ธนาคาร
จะดำาเนินการตามขั�นตอนของกฎหมายเพื่่�อให�ได�มาซึ่่�งสิทธใินทรพัื่ยสิ์นของลก้ค�าตามท่�กฎหมายกำาหนด

งบการเงนิรวม ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 มย่อดคงเหล่อเงนิให�สินเชุ่�อท่�มก่ารด�อยค่าด�านเครดิตท่�ม่
การปรบัโครงสร�างหน่�แล�วจำานวน 49,940 ล�านบาท

เงนิลงทุน 
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยมเ่งนิลงทน่ส่ทธ ิรวมสินทรพัื่ยท์างการเงนิท่�วดัด�วย
ม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่นและเงนิลงท่นส่ทธใินบรษัิัทรว่ม จำานวน 889,307 ล�านบาท หรอ่
คิดเป็นร�อยละ 20.5 ของสินทรพัื่ย์รวม โดยหลักทรพัื่ย์รฐับาลและรฐัวสิาหกิจม่สัดส่วนส้งท่�ส่ดท่�
ร�อยละ 54.2 สำาหรบัเงนิลงท่นในหลักทรพัื่ย์ประเภทอ่�น ประกอบด�วย ตราสารหน่�ท่�ออกโดยรฐับาลและ
รฐัวสิาหกิจต่างประเทศ ตราสารหน่�ภาคเอกชุน ตราสารท่นในความต�องการของตลาด และตราสารท่น
ท่�ไม่อย้่ในความต�องการของตลาด

หลักทรพัื่ย์รฐับาลถ่อไว�เพื่่�อเป็นส่วนหน่�งของการบรหิารความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องของธนาคารโดย
สามารถนับเป็นสินทรพัื่ย์สภาพื่คล่องตามหลักเกณฑ์์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ท่�ธนาคาร
แหง่ประเทศไทยกำาหนด ตลอดจนสามารถใชุ�เปน็หลักประกันในการก้�ยม่เงนิจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
รวมถ่งการใชุ�ในการก่อภาระผู้้กพื่นักับหน่วยงานของรฐั หน่วยงานราชุการ และการทำาธร่กรรมการขาย
หลักทรพัื่ยโ์ดยม่สัญ่ญ่าวา่จะซึ่่�อค่น ธนาคารและบรษัิัทยอ่ยมก่ารลงทน่ในตราสารทน่และตราสารหน่� โดย
ม่รายละเอย่ดดังน่�

หน่วย : ล�านบาท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ จำานวนเงนิ รอ้ยละ

ตราสารหน่� :

หลักทรพัื่ย์รฐับาลและรฐัวสิาหกิจ 482,201 54.2 486,889 59.6 354,975 54.6

ตราสารหน่�ท่�ไม่ใชุห่ลักทรพัื่ย์รฐับาลและรฐัวสิาหกิจ 298,672 33.6 236,325 28.9 191,523 29.5

หกั ค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น 11 0.0 7 0.0 - -

รวมตราสารหน่� 780,862 87.8 723,207 88.5 546,498 84.1

ตราสารท่น 107,116 12.0 93,205 11.4 101,199 15.6

เงนิลงท่นส่ทธใินบรษัิัทรว่ม 1,329 0.2 911 0.1 1,737 0.3

รวม 889,307 100.0 817,323 100.0 649,434 100.0
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การดำารงเงนิกองทุน
ธนาคารมน่โยบายการดำารงเงนิกองท่นในอตัราท่�เหมาะสมกับการดำาเนินธร่กิจของธนาคารและเพื่ย่งพื่อ
ต่อการขยายธร่กิจในอนาคต รวมทั�งต�องไมต่ำากวา่อตัราส่วนขั�นตำาตามท่�กฎหมายกำาหนด (รายละเอย่ด
ปรากฏิตามข�อ 2 การบรหิารจดัการความเส่�ยง)

(4) ทรพัย์สินท่�ใชื่ใ้นการประกอบธุรกิจ 
ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่ทรพัื่ย์สินประเภท ท่�ดิน อาคาร และอ่ปกรณ์ ซึ่่�งธนาคารและบรษัิัทย่อยเป็น
เจ�าของโดยไม่ติดภาระจำานองหรอ่จำานำา ดังน่�

หน่วย : ล�านบาท

ประเภท

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563

ท่�ดิน 41,429 40,313

อาคาร 14,100 14,795

อป่กรณ์ 3,784 4,022

สินทรพัื่ย์สิทธกิารใชุ� 4,947 4,811

ส่วนปรบัปร่งอาคารเชุา่ 239 352

อ่�น ๆ 481 757

รวม 64,980 65,050

นโยบายการลงทุนในบรษิััทย่อยและบรษิััทรว่ม
ธนาคารม่นโยบายการลงท่นในธ่รกิจท่�เก่�ยวข�องกับการดำาเนินงานของธนาคารพื่าณิชุย์และธ่รกิจท่�
สนับสน่นการให�บรกิารของธนาคาร โดยธ่รกิจนั�นต�องม่แนวโน�มการประกอบการท่�ด่และม่ความเส่�ยง
ท่�ยอมรบัได� นอกจากน่� ในการปรบัปร่งโครงสร�างหน่�บางกรณ่ ธนาคารจะพื่จิารณาอน่มัติให�ธ่รกิจนั�น
แปลงหน่�เปน็ทน่เพื่่�อเป็นการแก�ไขหน่�มป่ญั่หา ทั�งน่� การลงทน่ของธนาคารจะต�องเป็นไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�กำาหนดไว�ของทางการ ซึ่่�งพื่ระราชุบัญ่ญั่ติธ่รกิจสถาบันการเงนิ พื่.ศ. 2551 มาตรา 34 กำาหนดให�
ธนาคารพื่าณิชุยล์งทน่ในบรษัิัทจำากัดได�ไมเ่กินร�อยละ 10 ของทน่จดทะเบย่นท่�ชุำาระแล�วของบรษัิัท หาก
เกินกวา่น่�ต�องได�รบัอน่ญ่าตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย

การถ่อห่�นในกิจการอ่�น ธนาคารแหง่ประเทศไทยได�พิื่จารณาวา่ เพื่่�อเป็นการเสรมิสร�างเสถ่ยรภาพื่
และความมั�นคงให�กับระบบสถาบันการเงนิโดยรวม และรกัษัาความเชุ่�อมั�นของผู้้�ฝ่ากเงนิต่อสถาบนัการเงนิ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ต�องม่มาตรการเพื่่�อลดความเส่�ยงจากการท่�สถาบันการเงนิม่การลงท่นใน
ธ่รกิจอ่�น อนัเน่�องจากการท่�ไม่ม่การควบค่มด้แลอย่างเพื่่ยงพื่อ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจง่ได�ออก
หลักเกณฑ์์การกำากับดแ้ลกล่ม่ธร่กิจทางการเงนิ เพื่่�อควบคม่ให�สถาบนัการเงนิมก่ารลงท่นเฉพื่าะในบรษัิัท
ท่�ประกอบธ่รกิจการเงนิและธ่รกิจสนับสน่น และให�ธนาคารถ่อห่�นได� สำาหรบับรษัิัทท่�อย้่ในกล่่ม ต�องถ่อ
ในสัดส่วนตั�งแต่ร�อยละ 50 และม่อำานาจในการควบค่ม โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยจะทำาการกำากับ
บรษัิัทท่�อย้ใ่นกล่่ม ทั�งในเร่�องของการดำารงเงนิกองทน่ของกล่่ม และการควบค่มการให�สินเชุ่�อ รวมทั�ง
การลงทน่และการก่อภาระผู้้กพื่นัในภาพื่รวมของกล่่ม แต่หากธนาคารมก่ารลงทน่ในธร่กิจการเงนิโดย
ไม่นับรวมในกล่่ม ธนาคารต�องถ้กหกัเงนิกองท่นตามจำานวนเงนิลงท่น ซึ่่�งเป็นการเพื่ิ�มต�นท่นในการ
ถ่อห่�น อย่างไรก็ตาม การกำากับแบบรวมกล่่มดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให�ธนาคารเพื่ิ�มขอบเขตของ
บรกิารทางการเงนิท่�จะให�กับล้กค�า โดยการสร�างกล่่มธ่รกิจการเงนิ แต่ทั�งน่� ธนาคารต�องม่หน�าท่�ใน
ด�านการกำาหนดนโยบายและกลย่ทธ ์และต�องม่มาตรการในการควบค่มและบรหิารความเส่�ยงของกล่่ม

1.3 โค์รงสรา้งการถืือหุุ้้นของกลุ่มิบรษ่ิที่

1.3.1 โครงสรา้งการถ่อหุ้น้ของกลุ่มบรษิััท
กล่ม่ธร่กิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ ม่ง่เน�นการเปน็ผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิแบบครบวงจร (Universal 
Bank) ท่�เป็น “เพื่่�อนค้่คิด มิตรค้่บ�าน” ชุั�นนำาของประเทศ โดยการขยายผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ
ให�ครอบคล่มกล่่มล้กค�าต่าง ๆ รวมถ่งการใชุ�เครอ่ข่ายในภ้มิภาคของธนาคารสนับสน่นการให�บรกิาร
แก่ล้กค�า

กิจการในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ม่ Value Proposition ท่�สนับสน่นและสร�างเสรมิ
ภาพื่รวมของกล่่มโดยเพื่ิ�มศกัยภาพื่ด�านผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร (Product and Service Capability) 
และเพื่ิ�มการเข�าถ่งพื่่�นท่�ใหม่ ๆ (Geographic Reach) ให�กับกล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ 
ซึ่่�งเอ่�อต่อการใชุ�ประโยชุน์จากฐานลก้ค�า และโครงสร�างพื่่�นฐานของธนาคารกร่งเทพื่ ท่�เปน็แกนนำาของ
กล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่

ปจัจ่บันมกิ่จการในกล่่มครอบคลม่ธร่กิจหลักทรพัื่ย ์ธร่กิจจดัการกองทน่ ธร่กิจบรหิารสินทรพัื่ย ์ธร่กิจ
เงนิรว่มลงท่น ธ่รกิจล่สซึ่ิ�ง และธนาคารพื่าณิชุย์ในต่างประเทศ
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กล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ ประกอบด�วย 13 บรษัิัท ค่อ ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) 
เปน็บรษัิัทแม่และมกิ่จการในกล่่มธร่กิจทางการเงนิ แบ่งเป็น บางกอก แบงค์ เบอรฮ์่าด ธนาคารกร่งเทพื่ 
(ประเทศจน่) จำากัด ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บเ่ค บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บวัหลวง จำากัด (มหาชุน) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ 
จดัการกองทน่รวม บวัหลวง จำากัด บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ยท์ว ่จำากัด บรษัิัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จำากัด 

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด บ่บ่แอล โนมิน่ (เท็มพื่าตัน) เบอรฮ์่าด 
PT Sahabat Finansial Keluarga และบรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บางกอกแคปปิตอล 
จำากัด โดยม่ภาพื่รวมโครงสร�าง ดังน่�

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

บางกอก  แบงค์ เบอฮ่าร ์ด บ่บ่แอล โนมิน่ (เท็มพื่าตัน) เบอรฮ์่าด

ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) จำากัด

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด

ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค PT Sahabat Finansial Keluarga

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บางกอกแคปปิตอล จำากัด

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บัวหลวง จำากัด

บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่จำากัด

บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด

100% 100%

98.71% 28.79%

75%

100%

100%

99.91% 100%

100%

100%

90%

กลุ่มิธุรกิจที่างการเงินธนาค์ารกรุงเที่พั
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ขอบเขต่ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิธนาคารกรุงเทพ สรุปได้ดังน่� 

บรษัิัท ประเภทธุรกิจ ขอบเขต่ของธรุกิจท่�สำาคัญ่

ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) ธนาคาร ให�บรกิารธ่รกรรมทางการเงนิตามขอบเขตของธนาคารพื่าณิชุย์ไทย

บรษิััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิธนาคารกรุงเทพ

บางกอก แบงค์ เบอรฮ์่าด ธนาคาร ดำาเนินธ่รกิจธนาคารพื่าณิชุย์ โดยเป็นบรษัิัทท่�จดทะเบ่ยนจดัตั�งในประเทศมาเลเซึ่ย่

ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) จำากัด ธนาคาร ดำาเนินธ่รกิจธนาคารพื่าณิชุย์ โดยเป็นบรษัิัทท่�จดทะเบ่ยนจดัตั�งในประเทศจน่ 

ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค ธนาคาร ดำาเนินธ่รกิจธนาคารพื่าณิชุย์ โดยเป็นบรษัิัทท่�จดทะเบ่ยนจดัตั�งในประเทศอนิโดน่เซึ่ย่

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) ธ่รกิจหลักทรพัื่ย์ ดำาเนินธ่รกิจหลักทรพัื่ย์ในด�านต่าง ๆ เชุน่ 
- ธ่รกิจนายหน�าซึ่่�อขายหลักทรพัื่ย์ (Brokerage)
- ธ่รกิจวาณิชุธนกิจ (Investment Banking) โดยเป็นท่�ปรก่ษัาทางการเงนิ และดำาเนินการจดัจำาหน่ายหลักทรพัื่ย์
- ธ่รกิจการจดัการกองท่นส่วนบ่คคล (Private Fund Management)
- ธ่รกิจตัวแทนสนับสน่นการขายและรบัซึ่่�อค่นหน่วยลงท่น (Selling Agent)
- ธ่รกิจค�าตราสารหน่�
- ธ่รกิจตัวแทนซึ่่�อขายสัญ่ญ่าซึ่่�อขายล่วงหน�า เป็นต�น

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บัวหลวง จำากัด จดัการกองท่นรวมและ
กองท่นส่วนบ่คคล

ดำาเนินธ่รกิจจดัการกองท่นรวม ซึ่่�งประกอบด�วย การจดัการกองท่นรวม การจดัการกองท่นส่วนบ่คคล และกองท่นสำารองเล่�ยงชุพ่ื่ 

บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่จำากัด บรหิารสินทรพัื่ย์ ดำาเนินธ่รกิจบรหิารสินทรพัื่ย์ท่�ถ้กจดัชุั�น หรอ่เกิดจากหน่�ท่�ม่ปัญ่หาท่�ได�รบัโอนจากธนาคารกร่งเทพื่ โดยบรษัิัทอาจทำาการพื่ฒันาต่อ
เพื่่�อเพื่ิ�มม้ลค่าให�กับสินทรพัื่ย์ ก่อนท่�จะจดัจำาหน่ายต่อไป

บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด ธ่รกิจเงนิรว่มลงท่น ดำาเนินธ่รกิจการลงท่นในลักษัณะท่�เป็นห่�นส่วนกับเจ�าของธ่รกิจท่�ม่ศกัยภาพื่ในการเติบโตส้ง โดยให�การสนับสน่นด�านการเงนิ และให�
คำาปรก่ษัา เพื่่�อให�ธ่รกิจนั�นสามารถเติบโตได�อย่างรวดเรว็

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด Investment Company ดำาเนินการจดัหาแหล่งเงนิท่นเพื่่�อสนับสน่นการทำาธ่รกิจของธนาคาร และทำาการลงท่นในตราสารทางการเงนิต่าง ๆ

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด ให�เชุา่ทรพัื่ยสิ์นแบบล่สซึ่ิ�ง
และให�เชุา่ซึ่่�อ

การให�เชุา่ทรพัื่ย์สินแบบล่สซึ่ิ�ง การให�เชุา่ซึ่่�อ บรกิารรถยนต์เชุา่ แฟื้คเตอริ�ง และการบรกิารอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข�อง
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บรษัิัท ประเภทธุรกิจ ขอบเขต่ของธรุกิจท่�สำาคัญ่

บ่บ่แอล โนมิน่ (เท็มพื่าตัน) เบอรฮ์่าด ธ่รกิจสนับสน่น สนับสน่นการดำาเนินการของบางกอก แบงค์ เบอรฮ์่าดโดยทำาหน�าท่�เป็น Nominee, Trustee และ Agent ในการถ่อห่�นท่�ล้กค�า นำามา
ใชุ�เป็นหลักประกันในการใชุ�สินเชุ่�อ

PT Sahabat Finansial Keluarga Finance Company ดำาเนินธ่รกิจให�สินเชุ่�อเพื่่�อผู้้�บรโิภค (Consumer Finance) แฟื้คเตอริ�ง เงนิท่นหม่นเวย่น (Working Capital) เงนิก้�ระยะยาว 
(Mortgage)

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บางกอกแคปปิตอล จำากัด จดัการกองท่นรวม ดำาเนินธ่รกิจจดัการกองท่นรวม ซึ่่�งประกอบด�วย การจดัการกองท่นรวม การจดัการกองท่นส่วนบ่คคล และกองท่นสำารองเล่�ยงชุพ่ื่ 
รวมทั�งการเป็นผู้้�จดัการเงนิท่นและท่�ปรก่ษัาสัญ่ญ่าซึ่่�อขายล่วงหน�า

นอกจากน่� ธนาคารยังม่การลงท่นในธ่รกิจอ่�นท่�สนับสน่นการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร โดยม่การถ่อห่�นในบรษัิัทรว่มต่าง ๆ ดังน่�

ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบย่น
(ล้านบาท)

ทนุชื่ำาระแล้ว
(ล้านบาท)

การถ่อหุ้น้ของ
ธนาคาร (รอ้ยละ)

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด บรษัิัทรว่ม ให�บรกิารรบัส่งข�อม้ลอเิล็กทรอนิกส์ระหวา่ง 
สถาบันการเงนิ 

50 50 12.55

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด บรษัิัทรว่ม บรกิารด�านคอมพื่วิเตอร์ 50 50 30.00

บรษัิัท พื่ซ่ึ่ซ่ึ่ ่แคปปิตอล จำากัด ธนาคารถ่อห่�น ทางอ�อมผู่้าน 
บจ. ศน้ย์ประมวลผู้ล

บรกิารด�านข�อม้ล 50 50 30.82

บรษัิัท ไทยดิจทัิล ไอด่ จำากัด ธนาคารถ่อห่�น ทางอ�อมผู่้าน 
บจ. พื่ซ่ึ่ซ่ึ่ ่แคปปิตอล

บรกิารด�านข�อม้ล 50 50 30.82

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด* บรษัิัทรว่ม ผู้้�ให�บรกิารระบบเครอ่ข่ายบัตรและระบบโอนเงนิ
รายย่อยระหวา่งผู้้�ใชุ�บรกิารของระบบ

786 786 33.33

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด บรษัิัทรว่ม กิจกรรมการจดัทำาโปรแกรมคอมพื่วิเตอรต์าม
วตัถ่ประสงค์ของผู้้�ใชุ� 
(ยกเว�นโปรแกรมเวบ็เพื่จและเครอ่ข่าย)

530 530 22.17

* ธนาคารจดัเป็นเงนิลงท่นในบรษัิัทรว่มเน่�องจากธนาคารม่เพื่ย่งอำานาจในการเข�าไปม่ส่วนรว่มในการบรหิารแต่ไม่ถ่งระดับควบค่ม
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ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) ถ่อห่�นในกิจการต่าง ๆ ตั�งแต่ร�อยละ 10 ข่�นไป ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

1 บางกอก แบงค์ เบอรฮ์าด
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

ธนาคาร สามญั่ 1,000,000,000 100.00

2 บรษิััท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด
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

Investment
Company

สามญั่ 100,000 100.00

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจน่) จำากัด/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 - - 100.00

4 ธนาคาร พ่ท่ เพอรม์าต่า ท่บ่เค
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 สามญั่ 35,715,192,701 98.71

5 บรษิััท บรหิ้ารสินทรพัย์ทว ่จำากัด
325 ชุั�น 1 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004

บรหิารสินทรพัื่ย์ สามญั่ 24,999,997 100.00

6 บรษิััท บัวห้ลวงเวนเจอรส์ จำากัด
173/10 ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120 
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807

ธร่กิจเงนิรว่มลงท่น สามญั่ 199,999,997 100.00
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ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

7 บรษิััท ห้ลักทรพัย์ บัวห้ลวง จำากัด (มห้าชื่น)
191 อาคารส่ลมคอมเพื่ล็กซึ่ ์ชุั�น 10, 12, 19, 23, 29-32 
ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500 
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777 
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

ธร่กิจหลักทรพัื่ย์ สามญั่ 1,079,057,700 99.91

8 บรษิััท ห้ลักทรพัย์จดัการกองทุนรวมบัวห้ลวง จำากัด
175 อาคารสาธรซึ่ต่ิ�ทาวเวอร ์ชุั�น 7 ชุั�น 21 และ ชุั�น 26 
ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120 
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

จดัการกองท่นรวมและกองท่น 
ส่วนบ่คคล

สามญั่ 749,996 75.00

9 บรษิััท ไทยพรซ่ช่ื่ั�น แมนูแฟคเจอริ�ง จำากัด/2

226 หม้่ท่� 3 ตำาบลท่่งส่ขลา อำาเภอศรร่าชุา จงัหวดัชุลบ่ร ่20230
ผู้ลิตชุิ�นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ สามญั่ 2,401,522 59.77

10 บรษิััท ไทย เพย์เมนต์่ เน็ต่เวริก์ จำากัด
173/19 อาคารเอเชุย่เซึ่น็เตอร ์ชุั�น 18 
ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

ผู้้�ให�บรกิารระบบเครอ่ขา่ยบัตรและ 
ระบบโอนเงนิรายย่อยระหวา่ง 

ผู้้�ใชุ�บรกิารของระบบ

สามญั่ 2,620,000 33.33

11 บรษิััท บ่เอสแอล ล่สซิ�ง จำากัด
175 อาคารสาธรซึ่ต่ิ�ทาวเวอร ์ชุั�น 19 
ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120 
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160

ให�เชุา่ทรพัื่ยสิ์นแบบ ล่สซึ่ิ�งและ 
ให�เชุา่ซึ่่�อ

สามญั่ 899,999 90.00

12 บรษิััท ศนูย์ประมวลผล จำากัด
319 อาคารจตั่รสัจามจ่ร ่ชุั�น 25 ห�อง 9-12 
ถนนพื่ญ่าไท แขวงปท่มวนั เขตปท่มวนั กร่งเทพื่ฯ 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

บรกิารด�านคอมพื่วิเตอร์ สามญั่ 149,985 30.00

13 บรษิััท บ่ซไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด
5/13 หม้่ 3 ชุั�น 4 
ถนนแจ�งวฒันะ ตำาบลคลองเกล่อ อำาเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบ่ร ่11120
โทร.0-2029-0200

กิจกรรมการจดัทำาโปรแกรม
คอมพื่วิเตอรต์ามวตัถป่ระสงค์ของผู้้�ใชุ� 

(ยกเว�นโปรแกรมเวบ็เพื่จและ 
เครอ่ขา่ย)

สามญั่ 11,750,000 22.17
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ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

14 บรษิััท อุต่สาห้กรรมท่อสต่่มเห้ล็กกล้า จำากัด/2

36/4 หม้่ 2 ซึ่อยวดัมหาวงษ์ั ถนนป้่เจ�าสมิงพื่ราย ตำาบลสำาโรง 
อำาเภอพื่ระประแดง จงัหวดัสม่ทรปราการ 10130

ผู้ลิตและจำาหน่าย
ท่อเหล็กกล�า

สามญั่ 95,603 19.12

15 บรษิััท เนชื่ั�นแนล ไอท่เอม็เอก๊ซ ์จำากัด
5/13 หม้่ 3 ถนนแจ�งวฒันะ ตำาบลคลองเกล่อ อำาเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบ่ร ่11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566

ให�บรกิารรบัส่งข�อม้ลอเิล็คทรอนิกส์
ระหวา่งสถาบันการเงนิ

สามญั่ 62,733 12.55

16 บรษิััท อลัฟาเทค อเ่ล็คโทรนิคส์ จำากัด (มห้าชื่น)/3

179/74-80 อาคารบางกอกซึ่ต่ิ�ทาวเวอร ์ชุั�น15  ถนนสาทรใต� 
แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597

ชุิ�นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ สามญั่ 326 12.34

17 บรษิััท ซค่อน ด่เวลลอปเมนท์ จำากัด (มห้าชื่น)
 55 ถนนศรน่ครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กร่งเทพื่ฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976

ให�เชุา่พื่่�นท่� อาคาร ร�านค�า สามญั่ 574,000 10.00

18 บรษิััท โต่โยต้่า ล่สซิ�ง (ประเทศไทย) จำากัด
990 อาคารอบัด่ลราฮ่มิ ชุั�น 18-19 
ถนนพื่ระราม 4 แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6763 
โทรสาร 0-2636-1406

เชุา่ซึ่่�อ สามญั่ 6,340,000 10.00

19 บรษิััท ไทยนำาศิร ิอนิเต่อรเ์ท็กซ ์จำากัด
44 ชุั�น 17 อาคารศรจ่่ลทรพัื่ย์ 
ถนนพื่ระรามท่� 1 แขวงรองเม่อง เขตปท่มวนั กร่งเทพื่ฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422

สิ�งทอ สามญั่ 1,000,000 10.00

20 บรษิััท ธนาเทพการพิมพ์ จำากัด
1017/5 ถนนประชุาพื่ฒันา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กร่งเทพื่ฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918

การพื่มิพื่์ สามญั่ 30,000 10.00
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ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

21 บรษิััท นันทวนั จำากัด
6 ซึ่อยส่ข่มวทิ 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร่งเทพื่ฯ 10110
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

รบัเหมาก่อสร�าง สามญั่ 2,000 10.00

22 บรษิััท บางกอก มิต่ซบูิชื่ ิเอชื่ซ ่แคปปติ่อล จำากัด
173/35 อาคารเอเซึ่ย่ เซึ่น็เตอร ์ชุั�น 26
ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120
โทร. 0-2163-6400 โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422

เชุา่ซึ่่�อ สามญั่ 60,000 10.00

23 บรษิััท บางกอก เอม็ยูเอฟจ ่จำากัด
898 อาคารเพื่ลินจติทาวเวอร ์ชุั�น 9 โซึ่น บ่ 1
ถนนเพื่ลินจติ แขวงล่มพื่น่ิ เขตปท่มวนั กร่งเทพื่ฯ 10330
โทร. 0-2263-0856 โทรสาร 0-2263-0860

ให�บรกิารท่�ปรก่ษัาและการลงท่น สามญั่ 200,000 10.00

24 บรษิััท บางกอก เอสเอม็บ่ซ ่คอนซลัติ่�ง จำากัด
1 อาคารคิวเฮ่�าส์ ล่มพื่น่ิ ชุั�น 16 
ถนนสาทรใต� แขวงท่่งมหาเมฆ เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

ให�บรกิารท่�ปรก่ษัาด�านการลงท่น สามญั่ 2,000 10.00

25 บรษิััท ยูไนเต็่ดไซโลแอนด์เซอรว์สิ จำากัด
177 ชุั�น 9 ถนนราชุวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพื่นัธวงศ ์กร่งเทพื่ฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

บรกิาร สามญั่ 200,000 10.00

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

ประกันภัย สามญั่ 350,000 10.00

27 บรษิััท เอเซย่อุต่สาห้กรรมห้ลอดไฟ จำากัด
199 หม้่ 2 ซึ่อยแพื่รกษัา ถนนพ่ื่ทธรกัษัา ตำาบลท�ายบ�าน  
อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ จงัหวดัสม่ทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผู้ลิตและจำาหน่ายหลอดไฟื้ฟื้า้ สามญั่ 700,000 10.00
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ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

28 บรษิััท แอสแพค จำากัด
39 ซึ่อยส่ข่มวทิ 49 ถนนส่ข่มวทิ แขวงคลองตันเหน่อ เขตวฒันา กร่งเทพื่ฯ 
10110
โทร. 0-2662-4951 ต่อ 2712

นำาเข�า และส่งออกเคมภั่ณฑ์์ สามญั่ 26,000 10.00

29 บรษิััท ยู เอม็ ซ ่เม็ททอล จำากัด
32/40 อาคารชุโิน-ไทย ทาวเวอร ์ชุั�น16  
ถนนส่ข่มวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหน่อ  
เขตวฒันา กร่งเทพื่ฯ 10110 
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946

ผู้ลิตและจำาหน่ายเหล็ก สามญั่ 14,500,000 10.00

30 บรษิััท วงศ์ไพฑ์ูรย์กรุป๊ จำากัด (มห้าชื่น)/2

 686 ถนนเอกชุยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กร่งเทพื่ฯ 10150
ผู้ลิตและส่งออกรองเท�าก่ฬา สามญั่ 86,826,816 10.00

31 บรษิััท บางกอก สมารท์การด์ ซสิเทม จำากัด
21 อาคารท่เอสท่ ทาวเวอร ์ชุั�น 19 และ 24 
ถนนวภิาวด่-รงัสิต แขวงจอมพื่ล
 เขตจต่จกัร กร่งเทพื่ฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

การบรกิาร
การชุำาระเงนิอเิล็กทรอนิกส์

สามญั่ 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 บรษิััท บางกอก คอนซลัติ่�ง พารท์เนอรส์ จำากัด
942/43 อาคารชุาญ่อสิสระทาวเวอร ์ชุั�น 1  
ถนนพื่ระราม 4 แขวงส่รยิวงศ ์เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5

ให�บรกิารท่�ปรก่ษัา
ด�านการลงท่น

สามญั่ 200 10.00

34 บรษิััท ควอลิต่่� อนิน์ จำากัด
137/10 ส่ข่มวทิ 9 (ซึ่อยร่�นจติ) ถนนส่ข่มวทิ แขวงคลองเตยเหน่อ 
เขตวฒันา กร่งเทพื่ฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660

โรงแรมและภัตตาคาร สามญั่ 200,000 10.00
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ลำาดับ ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น้ จำานวนหุ้น้ท่�ถ่อ
(หุ้น้)

อตั่รารอ้ยละของ  
จำานวนหุ้น้ท่�จำาห้น่ายได้แล้ว

ทั�งห้มดของบรษิัทั

35 บรษิััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จำากัด
21 อาคารท่เอสท่ ทาวเวอร ์ชุั�น 19 ซึ่อยเฉยพื่ว่ง ถนนวภิาวด่-รงัสิต 
แขวงจอมพื่ล เขตจต่จกัร กร่งเทพื่ฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

โฮ่ลดิ�งส์ สามญั่ 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

พื่ฒันาอสังหารมิทรพัื่ย์ สามญั่ 18,748,000 10.00

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

ธร่กิจบรกิาร Preference Series A 16,252 11.68

38 บรษิััท สยาม โซล่าร ์เจนเนอเรชื่ั�น จำากัด (มห้าชื่น)
เลขท่� 89 หม้่ 11 ตำาบลบ�านตาล อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จงัหวดัชุยัภ้มิ 36220

โรงไฟื้ฟื้า้แสงอาทิตยห์รอ่โซึ่ล่ารเ์ซึ่ลล์
ผู้ลิต รวมทั�งจำาหน่ายกระแสไฟื้ฟื้า้

สามญั่ 1,111,111 10.00

39 บรษิััท ไทยดิจดัิล แพลต่ฟอรม์ วสิาห้กิจเพ่�อสังคม จำากัด
150 ถนนราชุบพื่ธิ แขวงวดัราชุบพื่ธิ เขตพื่ระนคร กร่งเทพื่ฯ 10200
โทร. 0-2018-6902

กิจกรรมการสร�างแมข่า่ย สามญั่ 100 10.00

40 บรษิััท พัฒน์กล จำากัด (มห้าชื่น)
348 ถนนเฉลิมพื่ระเก่ยรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กร่งเทพื่ฯ 10250
โทร. 0-2328-1032 ต่อ 49 
โทรสาร 0-2328-1245, 0-2328-1058

การผู้ลิตเคร่�องทำาความเย็น สามญั่ 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

พื่ฒันาอสังหารมิทรพัื่ย์ - - 10.00

หมายเหต่: /1 ทางการประเทศสาธารณรฐัประชุาชุนจน่ไม่ได�ระบ่ประเภทห่�นและจำานวนห่�น  
/2 บรษัิัทล�มละลาย 
/3 บรษัิัทจดทะเบ่ยนเลิกบรษัิัท แต่ยังไม่เสรจ็การชุำาระบัญ่ชุ่
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1.3.2 บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งถ่อหุ้น้ในบรษิััทย่อยห้รอ่บรษิััทรว่มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจำานวนหุ้น้ท่�ม่สิทธิออกเส่ยงของบรษิััทดังกล่าว

ธนาคารไม่ม่บ่คคลท่�อาจม่ความขัดแย�งถ่อห่�นในบรษัิัทรว่ม หรอ่บรษัิัทย่อยของธนาคาร

1.3.3 ผู้ถ่อหุ้น้

สัดส่วนการถ่อห่�น ณ วนัท่� 9 กันยายน 2564 (Record date)

ลำาดับ ผู้ถ่อหุ้น้ จำานวนหุ้น้ รอ้ยละของจำานวนหุ้น้ทั�งห้มด

1 บรษัิัท ไทยเอน็วด่่อาร ์จำากัด 456,380,968 23.91

2 สำานักงานประกันสังคม 99,567,700 5.22

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 43,688,300 2.29

4 บรษัิัท กร่งเทพื่ประกันภัย จำากัด (มหาชุน) 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�ถ่อห่�นอ่�น 1,103,257,326 57.80

ยอดรวมท่นในส่วนท่�ชุำาระแล�ว 1,908,842,894 100.00

ข�อม้ลการกระจายการถ่อครองห่�น (Free Float)
การกระจายการถ่อครองห่�น (Free Float) ของธนาคาร ตามข�อม้ลของตลาดหลักทรพัื่ย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัท่� 9 ม่นาคม 2564 เท่ากับร�อยละ 98.53%
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1.4 จำานวนที่นุจด้ที่ะเบย่ั่นและที่นุชำำาระแล้ว 

1.4.1 บรษิััทม่ทุนจดทะเบ่ยน
หลักทรพัื่ย์ของธนาคาร ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564
ธนาคารม่ท่นจดทะเบ่ยนจำานวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
 - ห่�นสามัญ่ 39,983,450,000 บาท จำานวน 3,998,345,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท
 - ห่�นบ่รมิสิทธปิระเภท ก. 6,550,000 บาท จำานวน 655,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท
 - ห่�นบ่รมิสิทธปิระเภท ข. 10,000,000 บาท จำานวน 1,000,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท

ทน่ท่�เรย่กชุำาระแล�ว จำานวน 19,088,428,940 บาท โดยเปน็ห่�นสามญั่ จำานวน 1,908,842,894 ห่�น 

1.4.2 หุ้น้ประเภทอ่�น
ห่�นบ่รมิสิทธขิองธนาคาร ม่รายละเอย่ด ดังน่�
• ห่�นบ่รมิสิทธปิระเภท ก. จำานวน 655,000 ห่�น ท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นได�ม่มติจดัสรรเพื่่�อเสนอขายให�กับ

ผู้้�ลงท่นในต่างประเทศ และ/หรอ่ในประเทศ ซึ่่�งอาจจะเสนอขายพื่ร�อมกับห่�นก้�ด�อยสิทธิ

• ห่�นบ่รมิสิทธปิระเภท ข. จำานวน 1,000,000 ห่�น ท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นได�มม่ติจดัสรรเพื่่�อเสนอขายให�กับ
ผู้้�ลงท่นในต่างประเทศ และ/หรอ่ในประเทศ ซึ่่�งอาจจะเสนอขายพื่ร�อมกับห่�นก้�ด�อยสิทธ ิ และ/หรอ่ 
ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธ ิ และ/หรอ่ห่�นก้�ด�อยสิทธชิุนิดแปลงสภาพื่เป็นห่�นสามัญ่ได� และ/หรอ่ห่�นก้�แปลง
สภาพื่เป็นห่�นสามัญ่ได� 

• ผู้้�ถ่อห่�นบ่รมิสิทธทัิ�ง 2 ประเภทม่สิทธแิละเง่�อนไขแตกต่างจากผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ดังน่�
 - ในกรณ่ท่�มก่ารเลิกกิจการ ผู้้�ถ่อห่�นบ่รมิสิทธจิะได�รบัส่วนแบ่งจากเงนิหรอ่ทรพัื่ยสิ์นใด ๆ  ท่�คงเหล่อ

จากการชุำาระหน่�หรอ่การกันเพื่่�อชุำาระหน่�ทั�งหมดของธนาคารให�แก่เจ�าหน่�ของธนาคารแล�ว ในลำาดับ
ก่อนผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่

 - ธนาคารจะต�องจา่ยเงนิปันผู้ลให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นบ่รมิสิทธเิต็มตามจำานวนท่�กำาหนดก่อน ธนาคารจง่
จะจา่ยเงนิปันผู้ลให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ได�

ในส่วนของห่�นสามัญ่ท่�ยังไม่ได�เรย่กชุำาระจำานวน 2,039,502,106 ห่�น ม่การจดัสรรดังน่�
• ห่�นสามญั่จำานวน 500,000,000 ห่�น จดัสรรเพื่่�อรองรบัการใชุ�สิทธแิปลงสภาพื่ของห่�นก้�ด�อยสิทธิ

ชุนิดแปลงสภาพื่เปน็ห่�นสามัญ่ได� และ/หรอ่ ห่�นก้�แปลงสภาพื่เปน็ห่�นสามัญ่ได� ซึ่่�งธนาคารอาจจะออก 
และเสนอขายต่อไปในอนาคต

• ห่�นสามัญ่จำานวน 200,000,000 ห่�น จดัสรรเพื่่�อรองรบัการใชุ�สิทธขิองผู้้�ถ่อใบสำาคัญ่แสดงสิทธิ
ท่�จะซึ่่�อห่�นสามัญ่ ซึ่่�งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต

• ห่�นสามัญ่จำานวน 459,502,106 ห่�น จดัสรรเพื่่�อเสนอขายแก่ประชุาชุนทั�วไป ซึ่่�งรวมถ่งจดัสรร
ให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่เดิม ตลอดจนเจ�าของผู้้�รบัผู้ลประโยชุน์ในห่�นสามัญ่ซึ่่�งถ่อโดยผู้้�รบัฝ่ากหลักทรพัื่ย์
หรอ่โดยวธิก่ารอ่�นท่�คล�ายคล่งกัน 

• ห่�นสามัญ่เพื่ิ�มท่นจำานวน 440,000,000 ห่�น จดัสรรเพื่่�อเสนอขายแก่ผู้้�ลงท่นประเภทสถาบัน
หรอ่ท่�ม่ลักษัณะเฉพื่าะ ตามความหมายท่�กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ย์และ
ตลาดหลักทรพัื่ย์

• ห่�นสามัญ่เพื่ิ�มทน่จำานวน 440,000,000 ห่�น จดัสรรเพื่่�อเสนอขายแก่ผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่เดิมตลอดจน
เจ�าของผู้้�รบัประโยชุน์ในห่�นสามัญ่ ตามสัดส่วนการถ่อห่�น
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1.5 การออกหุ้ล่กที่รพ่ัยั่อื์�น

ข�อม้ลเก่�ยวกับห่�นก้� ณ 31 ธนัวาคม 2564

ประเภทของหุ้น้กู้ อตั่ราดอกเบ่�ย วนัครบกำาห้นด
ไถ่ถอน จำานวนเงนิคงเห้ล่อ อนัดับความน่าเชื่่�อถ่อ 

(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน  3.875% 27 กันยายน 2565 800 ล�าน USD Baa1/BBB+/BBB

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 5.000% 3 ตล่าคม 2566 500 ล�าน USD Baa1/BBB+/BBB

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 4.050% 19 มน่าคม 2567 600 ล�าน USD Baa1/BBB+/BBB

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 4.450% 19 กันยายน 2571 600 ล�าน USD Baa1/BBB+/BBB

ห่�นก้�ด�อยสิทธิ 9.025% 15 มน่าคม 2572 449.825 ล�าน USD Baa2/BBB/BB+

ห่�นก้�ด�อยสิทธ1ิ 3.733% 25 กันยายน 2577 1,200 ล�าน USD Baa3/ - /BB+

ห่�นก้�ด�อยสิทธ2ิ 3.466% 23 กันยายน 2579 1,000 ล�าน USD Baa3/ - / -

ห่�นก้�ด�อยสิทธ3ิ 5.000% - 750 ล�าน USD Ba1/ - / -

หมายเหต่: 1 วนัท่�ผู้้�ออกห่�นก้�ม่สิทธไิถ่ถอนห่�นก้�ก่อนกำาหนด 25 กันยายน 2572 
2 วนัท่�ผู้้�ออกห่�นก้�ม่สิทธไิถ่ถอนห่�นก้�ก่อนกำาหนด 23 กันยายน 2574 
3 วนัท่�ผู้้�ออกห่�นก้�ม่สิทธไิถ่ถอนห่�นก้�ก่อนกำาหนด 23 กันยายน 2568

1.6 นโยั่บายั่การจา่ยั่เงินปันผล 

(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพื่จิารณาจา่ยเงนิปนัผู้ลให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นเม่�อผู้ลประกอบการของธนาคารม่ผู้ลกำาไร โดยพื่จิารณา
ถ่งผู้ลตอบแทนของผู้้�ถ่อห่�นในระยะยาว ควบค้กั่บความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองทน่ในการรองรบัธร่กิจของ
ธนาคาร เงนิกำาไรส่วนท่�เหล่อจากการจา่ยเงนิปนัผู้ลอาจจดัสรรเปน็เงนิสำารองต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม

(2) นโยบายของบรษิััทย่อย
นโยบายการจา่ยเงนิปันผู้ลของบรษัิัทย่อย ข่�นอย้่กับผู้ลการดำาเนินงานของบรษัิัทในแต่ละปีเป็นสำาคัญ่ 
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบรษัิัทและมติของท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นของบรษัิัทนั�น ๆ
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2. การบรหิารจดั้การความุ่เส่�ยง

2.1 ภาพัรวมิของการบรหิุ้ารค์วามิเส่�ยั่ง

ธนาคารตระหนักด่วา่การบรหิารความเส่�ยงเป็นพื่่�นฐานท่�สำาคัญ่
ในการประกอบธ่รกิจของสถาบันการเงิน โดยได�ม่การกำาหนด
แนวทางในการบริหารความเส่�ยงแต่ละด�าน เพื่่�อให�แน่ใจได�ว่า
ธนาคารม่กลไกกำากับด้แลการบรหิารความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธภิาพื่ 
ในชุว่งท่�ผู่้านมา ธนาคารได�วเิคราะหถ่์งปัจจยัความเส่�ยงสำาคัญ่ท่�
อาจม่ผู้ลกระทบต่อการประกอบธ่รกิจการเงนิ และนำามาปรบัปร่ง
โครงสร�างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบรหิารความเส่�ยงด�าน
ต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่�อง เพื่่�อเสรมิสร�างให�ระบบการบรหิารความเส่�ยง
ของธนาคารมป่ระสิทธภิาพื่ได�มาตรฐานเท่ยบเค่ยงระดับสากล และ
สอดคล�องกับหลักเกณฑ์์ Basel 

คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง คณะกรรมการบรหิาร และผู้้�บรหิาร
ระดับส้ง มบ่ทบาทสำาคัญ่ในการกำาหนดนโยบายการบรหิารความเส่�ยง 
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบรหิารความเส่�ยง 
กำาหนดกลย่ทธใ์นการบรหิารความเส่�ยง ตลอดจนดแ้ลและติดตาม
ความเส่�ยงของธนาคารให�อย้่ในระดับท่�เหมาะสมเพื่่�อให�สอดคล�อง
กับนโยบายการบรหิารความเส่�ยงของธนาคารท่�ได�รบัอน่มัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร
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กระบวนการบรหิารความเส่�ยงของธนาคารประกอบด�วย การระบ่ความเส่�ยงสำาคัญ่ซึ่่�งจะส่งผู้ลอย่างม่
นัยสำาคัญ่ต่อการดำาเนินธร่กิจของธนาคาร การประเมินความเส่�ยงแต่ละประเภท การติดตามและควบค่ม
ความเส่�ยงให�อย่้ภายในระดับท่�เหมาะสม และการรายงานความเส่�ยงประเภทต่าง ๆ  ให�ผู้้�เก่�ยวข�องรบัทราบ
เพื่่�อให�สามารถบรหิาร และ/หรอ่จดัการความเส่�ยงได�ทันต่อเหต่การณ์ 

หลักการสำาคัญ่ของการบรหิารความเส่�ยงตั�งอย้บ่นพื่่�นฐานท่�ให�หน่วยงานธร่กิจ ซึ่่�งดำาเนินธร่กิจท่�ก่อให�
เกิดความเส่�ยง มห่น�าท่�ท่�ต�องรบัผิู้ดชุอบต่อการบรหิารความเส่�ยงต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่�อง และให�ความเส่�ยง
อย้ภ่ายในขอบเขตท่�ได�รบัการอน่มติั ตลอดจนสอดคล�องกับนโยบายความเส่�ยงโดยรวมของธนาคารท่�
ได�รบัการอน่มติัจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนว่ยงานบรหิารความเส่�ยงทำาหน�าท่�ติดตามและควบคม่
ความเส่�ยงอย่างต่อเน่�องสมำาเสมอ

2.2 ปัจจย่ั่ค์วามิเส่�ยั่งต่อการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค์าร

1) ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษัฐกิจโลกและเศรษัฐกิจไทย
แม�วา่ภายในปีน่�จะม่การแจกจา่ยวคัซึ่่นไปแล�วกวา่หลายพื่ันล�านโดสทั�วโลก แต่ก็ยังคงม่ความเส่�ยง
ท่�อาจเกิดการระบาดโควดิ-19 ระลอกใหม่ได� ส่วนในประเทศไทยก็ได�รบัผู้ลกระทบจากสายพัื่นธ่ใ์หม่
เชุน่กัน และหากสถานการณ์แย่ลง อาจจะต�องม่การใชุ�มาตรการล็อกดาวน์อย่างเชุน่ การห�ามเดินทาง
ท่องเท่�ยว  การเว�นระยะหา่งทางสังคม และมาตรการเคอรฟิ์ื้วอก่ครั�ง นอกจากน่� องค์การอนามัยโลก
ได�ออกคำาเต่อนวา่ ย่โรปได�กลายเป็นศน้ยก์ลางในการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 อก่ครั�งแล�วในตอนน่� หลัง
จากท่�มจ่ำานวนผู้้�ติดเชุ่�อรายใหมเ่พื่ิ�มส้งข่�นทั�วทั�งทวป่ ส่วนประเทศเยอรมนัก็กำาลังเผู้ชุญิ่กับจำานวนยอดผู้้�
ติดเชุ่�อท่�ส้งท่�ส่ดนับตั�งแต่ม่การระบาดมา และคาดวา่เจ�าหน�าท่�รฐัจะหารอ่ถ่งมาตรการเพื่่�อควบค่มการ
แพื่รร่ะบาด ในระยะข�างหน�ารฐับาลอาจจะต�องใชุ�มาตรการกระต่�นเศรษัฐกิจอก่ครั�ง ซึ่่�งอาจส่งผู้ลทำาให�เกิด
หน่�สาธารณะมากข่�น และอาจลดความสามารถของรฐับาลในการกระต่�นเศรษัฐกิจ มาตรการล็อกดาวน์ท่�
เข�มงวดอาจทำาให�ภาคธ่รกิจเผู้ชุญิ่กับปัญ่หาทางการเงนิและไมส่ามารถชุำาระหน่�ได� ซึ่่�งความเส่�ยงเหล่าน่�
จะส่งผู้ลต่อการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจในประเทศและรวมไปถ่งเศรษัฐกิจโลก

โควดิ-19 สายพื่ันธ่โ์อมิครอน ซึ่่�งสามารถแพื่รก่ระจายเชุ่�อได�ไวกวา่ไวรสัสายพื่ันธ่อ์่�นก่อนหน�าน่�มาก 
ได�ระบาดไปแล�วกวา่ 77 ประเทศทั�วโลก ภายในชุว่งสิ�นปี 2564 โดยไวรสัสายพื่ันธ่ดั์งกล่าว ส่งผู้ล
ทำาให�หลายประเทศในทวป่ย่โรป จำาเป็นท่�จะต�องกลับมาใชุ�มาตรการควบค่มการแพื่รร่ะบาดอ่กครั�ง 
เยอรมน่และโปรต่เกสเป็นหน่�งในประเทศท่�ประกาศใชุ�มาตรการควบค่มหลังวนัหย่ดครสิต์มาสและเพื่ิ�ม

มาตรการเว�นระยะหา่งทางสังคม ในขณะท่�สหรฐัอเมรกิา ได�ออกข�อกำาหนดห�ามนักท่องเท่�ยวจาก 8 ประเทศ
ในทวป่แอฟื้รกิาเดินทางเข�ามาประเทศ เท่�ยวบินจำานวนมากถ้กยกเลิกในชุว่งเทศกาลปีใหม่ เน่�องจาก
ผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่ด�านส่ขภาพื่แสดงความกังวลเก่�ยวกับการแพื่รร่ะบาดเพื่ิ�มมากข่�น ในประเทศไทย หน่วยงาน
ของรฐัรายงานวา่ขณะน่�โอมิครอนกำาลังส่งผู้ลให�จำานวนผู้้�ป่วยโควดิ-19 เพื่ิ�มมากข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่ 
จง่ทำาให�รฐับาลจำาเปน็ท่�จะต�องระงบัการลงทะเบย่นโครงการ Test & Go และ Sandbox ชุั�วคราว สำาหรบั
ผู้้�ท่�จะเดินทางเข�าไทย เพื่่�อไม่ให�โอมิครอนแพื่รก่ระจายไปในวงกว�าง

การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปท่ี�แล�วส่งผู้ลทำาให�โรงงานหลายแหง่ทั�วโลกต�องปดิตัวลง อป่สงค์ของ
ผู้้�บรโิภคและกิจกรรมทางเศรษัฐกิจก็หดตัวลงเชุน่กัน แต่เม่�อมก่ารผู่้อนคลายมาตรการล็อกดาวนใ์นปน่ี�  
อ่ปสงค์ก็ทยอยฟ่ื้� นตัว แต่ปัญ่หาหว่งโซึ่อ่่ปทานยังคงส่งผู้ลกระทบต่อภาคการผู้ลิตทั�วโลก และได�ส่ง 
ผู้ลกระทบอย่างมากต่อการจำาหน่ายสินค�าหลายประเภท รวมไปถ่งอาหารและเคร่�องด่�ม อ่ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หร่อแม�แต่ต้�คอนเทนเนอร์สำาหรับการขนส่ง ซึ่่�งการขาดแคลนครั�งน่�ส่งผู้ลให�
อตัราเงนิเฟื้อ้ส้งข่�น และอาจจะอย้่นานกวา่การคาดการณ์

ความเส่�ยงอ่กประการหน่�งท่�ส่งผู้ลต่อเศรษัฐกิจโลกได�แก่ ความไม่แน่นอนของภ้มิรัฐศาสตร์ โดย
สงครามการค�าระหวา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา กับจน่ท่�เริ�มต�นตั�งแต่ป ี2561 ภายใต�การบรหิารประเทศของ
ประธานาธบิด่ โดนัลด์ ทรมัป ์ทำาให�ทั�งสองประเทศต�องเส่ยภาษ่ันำาเข�าระหวา่งประเทศส้งข่�น ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบ
ต่อการค�าและภาคธ่รกิจทั�วโลก ความต่งเครย่ดได�ทวค่วามร่นแรงมากข่�นและยังไม่ม่การแก�ไขในแบบ
ท่�ท่กคนคาดหวงัภายใต�การบรหิารของประธานาธบิด่ โจ ไบเดน อย่างไรก็ตาม ในเด่อนพื่ฤศจกิายน 
ป ี2564 ประธานาธบิด่โจ ไบเดน และประธานาธบิด่ ส่ จิ�นผิู้ง ได�มก่ารพื่บกันเปน็ครั�งแรกในความพื่ยายาม
ท่�จะลดความต่งเคร่ยดของความสัมพื่ันธ์ระหว่างประเทศ โดยผู้้�นำาทั�งสองได�ม่การพ้ื่ดค่ยกันใน
หลายประเด็น โดยเฉพื่าะเร่�องความสัมพื่นัธท์างทวภิาค่ท่�ซึ่บัซึ่�อน จ่ดยน่เก่�ยวกับประเทศไต�หวนั วสัิยทัศน์
ด�านความมั�นคงทางสาธารณส่ข พื่ลังงาน และการเปล่�ยนแปลงของสภาพื่ภ้มิอากาศ อย่างไรก็ตาม 
การประชุม่กันในครั�งน่�ไมไ่ด�มข่�อตกลงท่�เปน็ร้ปธรรมเท่าไหรนั่ก และผู้้�เข�ารว่มก็ได�ปฏิิเสธวา่การพื่บกัน 
ในครั�งน่�ไม่ได�จะชุ่วยทำาให�ความสัมพื่ันธ์ระหวา่งสองประเทศน่�ด่ข่�น ในระยะต่อไปธนาคารจะติดตาม 
ความสัมพื่ันธข์องสหรฐัอเมรกิากับจน่อย่างใกล�ชุดิต่อไป และจะประเมินถ่งผู้ลกระทบท่�อาจเกิดข่�นต่อ
ประเทศไทยและประเทศอ่�น ๆ
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การเปล่�ยนแปลงทางสภาพื่ภ้มิอากาศเป็นอ่กหน่�งปัจจัยท่�ส่งผู้ลต่อเสถ่ยรภาพื่ของเศรษัฐกิจโลก  
โดยกล่่มนักวทิยาศาสตรไ์ด�ออกคำาเต่อนเก่�ยวกับภาวะโลกร�อนอย่างจรงิจังมากข่�น องค์กรต่าง ๆ  
ได�เริ�มประเมินถ่งผู้ลกระทบท่�อาจเกิดข่�นกับแนวโน�มทางธร่กิจและการดำาเนินงานในปัจจ่บัน โดยสภาพื่อากาศ 
ท่�แย่ลงอาจส่งผู้ลต่อทรัพื่ย์สินของบริษััท ยกตัวอย่างเชุ่น พื่าย่ท่�สร�างความเส่ยหายกับโรงงาน
หร่อคลังสินค�า อาจทำาให�บริษััทต�องหย่ดการผู้ลิตและไม่สามารถสร�างรายได� การประชุ่มเร่�องการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมิ้อากาศแหง่สหประชุาชุาติ หรอ่การประชุม่ COP26 ได�จดัข่�นในเด่อนพื่ฤศจกิายน 
2564 เพื่่�อหาร่อเก่�ยวกับภัยค่กคามทางสภาพื่อากาศและหาทางออกให�กับปัญ่หาน่� โดยการ
อภิปรายครั�งน่�ม่ผู้้�เข�ารว่มกวา่ 200 ประเทศ ซึ่่�งได�ให�คำามั�นวา่จะพื่ยายามย่ติการใชุ�ถ่านหนิ และได�ตั�ง
เป้าหมายท่�จะจำากัดอ่ณหภ้มิไม่ให�เพื่ิ�มข่�นเกิน 2 องศาเซึ่ลเซึ่ย่ส ประเทศจน่ ซึ่่�งเป็นประเทศปล่อยก๊าซึ่
เรอ่นกระจกมากท่�ส่ดในโลก ได�ให�คำามั�นท่�จะวางย่ทธศาสตรร์ะดับชุาติเพื่่�อควบคม่และลดการปล่อยก๊าซึ่
ม่เทนให�ได�ก่อนการประชุ่มในปี 2565 นอกจากน่� จน่ได�ตั�งเป้าหมายท่�จะเป็นกลางทางคารบ์อนในปี 
2603 อยา่งไรก็ตาม ถ่านหนิยงัคงเปน็แหล่งผู้ลิตพื่ลังงานไฟื้ฟื้า้หลักของจน่ และจน่เปน็หน่�งในประเทศ
ท่�สนับสน่นให�ม่การเปล่�ยนแปลงข�อตกลงด�านสภาพื่ภ้มิอากาศของกลาสโกว ์โดยระบ่วา่ควรลดการใชุ�
ถ่านหนิ แทนท่�ย่ติการใชุ�ถ่านหนิ ในขณะเด่ยวกัน ประเทศไทยก็ได�ตั�งเปา้หมายท่�จะเป็นกลางทางคารบ์อน
ภายในปี 2608 – 2613 แต่ไม่ได�ให�คำามั�นวา่จะลดการใชุ�ถ่านหนิ ลดการปล่อยก๊าซึ่ม่เทน หรอ่แม�แต่ลด
การใชุ�ยานพื่าหนะสันดาป

ทั�งน่� ในการบรหิารความเส่�ยงอนัเกิดจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษัฐกิจโลกและเศรษัฐกิจไทย
อนัอาจส่งผู้ลกระทบต่อธ่รกิจของธนาคารและความสามารถในการดำาเนินธ่รกิจของล้กค�า ธนาคาร
จง่ได�จดัทำากระบวนการต่าง ๆ เพื่่�อให�การบรหิารด้แลความเส่�ยงเป็นไปอย่างม่ประสิทธภิาพื่ อาทิ การ
ติดตามสถานการณ์และการด้แลล้กค�ารวมถ่งการสอบทานค่ณภาพื่ของสินเชุ่�อกับล้กหน่�อย่างใกล�ชุดิ 
การประเมินการกระจ่กตัวของความเส่�ยงด�านเครดิตอย่างสมำาเสมอ อก่ทั�งยังม่การจดัทำากระบวนการ 
คาดการณ์สภาวะทางเศรษัฐกิจในอนาคต เพื่่�อประเมนิผู้ลกระทบท่�อาจเกิดข่�นจากความไมแ่น่นอนดังกล่าว  
โดยมก่ารตั�งสำารองผู้ลขาดท่นด�านเครดิต และการประเมินความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองทน่ตามกระบวนการ 
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่่�อให�แน่ใจวา่ธนาคารม่ระดับของ
เงนิกองทน่เพื่ย่งพื่อ นอกจากน่� ธนาคารมก่ารจดัทำาแผู้นล่วงหน�ารองรบัการเสรมิสร�างความมั�นคงและ
แก�ไขปญั่หาเพื่่�อเตรย่มความพื่ร�อมในการแก�ไขปญั่หาท่�อาจเกิดข่�นในอนาคตไว�ล่วงหน�าอยา่งเปน็ระบบ 
ตามหลักความระมัดระวงัอย่างต่อเน่�อง

2) การเปล่�ยนแปลงของกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวขอ้งกับการดำาเนินงาน
 - ห้ลักเกณฑ์์ Basel III 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได�นำาหลักเกณฑ์์การกำากับด้แลเงินกองท่นสำาหรับธนาคารพื่าณิชุย์ตาม
หลักเกณฑ์์ Basel III ซึ่่�งครอบคล่มเร่�องการดำารงเงินกองท่นและการบริหารความเส่�ยงด�าน
สภาพื่คล่องมาใชุ�ตั�งแต่ปี 2556 

ในส่วนของการกำากับดแ้ลเงนิกองทน่นั�น ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุย์ต�องดำารง
เงนิกองทน่เพื่ิ�มข่�นทั�งในเชุงิปรมิาณและคณ่ภาพื่ เพื่่�อให�เพื่ย่งพื่อท่�จะรองรบัความเส่ยหายท่�อาจเกิดข่�น
ทั�งในภาวะปกติและภาวะวกิฤติ และเพื่่�อรกัษัาเสถ่ยรภาพื่ของระบบสถาบนัการเงนิ การปรบัปร่งท่�สำาคัญ่ 
ได�แก่ การกำาหนดอตัราส่วนเงนิกองท่นขั�นตำาข่�นใหม่ การเพื่ิ�มค่ณภาพื่เงนิกองท่นให�ม่ความเหมาะสม
ยิ�งข่�น การปรบัปร่งการคำานวณสินทรพัื่ย์เส่�ยงให�สะท�อนความเส่�ยงท่�แท�จรงิและครอบคลม่ธร่กรรมได�
ครบถ�วนมากข่�น ทั�งน่� ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุย์
ดำารงเงนิกองท่นเพื่ิ�มเติมในส่วนของ Capital Conservation Buffer อก่มากกวา่ร�อยละ 2.50 และ
ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารในฐานะธนาคารพื่าณิชุย์ท่�มนั่ย 
ต่อความเส่�ยงเชุงิระบบต�องดำารงเงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ท่�เปน็ส่วนของเจ�าของ (Common Equity Tier 1)  
เพื่ิ�มเติมจากการดำารงอตัราส่วนเงนิกองท่นขั�นตำาอก่ร�อยละ 1.00 เพื่่�อรองรบัความเส่ยหาย (Higher 
Loss Absorbency) ท่�อาจเกิดข่�น ซึ่่�ง ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและกล่่มธ่รกิจทางการเงนิ
ม่เงนิกองท่นเพื่ย่งพื่อในการรองรบัเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มดังกล่าวแล�ว

ส่วนหลักเกณฑ์์การดำารง Leverage Ratio เพื่่�อควบค่มปรมิาณการทำาธ่รกรรมของธนาคารพื่าณิชุย์
เพื่่�อมิให�ม่การขยายสินทรพัื่ย์และรายการนอกงบด่ลมากเกินไป โดยกำาหนดให�ต�องดำารงเงนิกองท่น
ชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ยแ์ละรายการนอกงบดล่ ขั�นตำาเท่ากับร�อยละ 3 ซึ่่�งคาดวา่จะใชุ�ในป ี2566 นั�น ธนาคาร
ได�ม่การเตรย่มความพื่ร�อมรองรบัหลักเกณฑ์์ดังกล่าวแล�ว 

สำาหรบัหลักเกณฑ์์การบรหิารความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องเชุงิปรมิาณภายใต�หลักเกณฑ์์ Basel III นั�น 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได�กำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุย์ถ่อปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์การดำารงสินทรพัื่ย์
สภาพื่คล่อง เพื่่�อรองรบัสถานการณ์ด�านสภาพื่คล่องท่�ม่ความร่นแรง หรอ่ Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2559 โดยให�ดำารง LCR ขั�นตำาร�อยละ 60 ในปี 2559 และ
ดำารงเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 10 ในแต่ละปีจนเป็นร�อยละ 100 ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์์
การดำารงแหล่งท่�มาของเงนิให�สอดคล�องกับการใชุ�ไปของเงนิ หรอ่ Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) นั�น ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุย์ดำารง NSFR ขั�นตำาร�อยละ 100 
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ตั�งแต่วนัท่� 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต�นมา ซึ่่�ง ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและกล่่มธ่รกิจ
ทางการเงนิดำารงอตัราส่วนทั�งสองเกินกวา่เกณฑ์์ขั�นตำาท่�กำาหนดไว�

นอกเหน่อจากการบงัคับใชุ�หลักเกณฑ์์ข�างต�นตามกรอบเวลาท่�กำาหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทยแล�ว 
ธนาคารยังคงต�องติดตามหลักเกณฑ์์การกำากับด้แลความเส่�ยง ทั�งของ Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS) และ/หรอ่หน่วยงานกำากับด้แลต่าง ๆ ท่�ม่การประกาศใชุ�แล�วแต่
อย้่ระหวา่งการพื่ิจารณาของธนาคารแหง่ประเทศไทยเพื่่�อนำามากำาหนดใชุ�ในประเทศไทย เชุน่ เกณฑ์์
ในการดำารงเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มเพื่่�อรองรบัความเส่�ยงเชุงิระบบท่�อาจเกิดข่�นในชุว่งเศรษัฐกิจขาลง 
(Countercyclical Buffer) และหลักเกณฑ์์ท่� BCBS คาดวา่จะม่การประกาศใชุ�ในอนาคต อาทิ หลักเกณฑ์์
การคำานวณสินทรพัื่ย์เส่�ยงด�านเครดิต (Basel III : Finalising post-crisis reforms) เป็นต�น ซึ่่�ง
หลักเกณฑ์์เหล่าน่�อาจส่งผู้ลกระทบต่อการดำารงเงนิกองท่นและการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร ธนาคาร
จง่ม่การติดตามการปรบัปร่งเปล่�ยนแปลง และกำาหนดการบังคับใชุ�หลักเกณฑ์์ดังกล่าวจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อศ่กษัาและประเมินผู้ลกระทบ รวมถ่งเพื่่�อเตรย่มความพื่ร�อมใน
การรองรบัการใชุ�ต่อไป

 - มาต่รฐานการรายงานทางการเงนิฉบับให้ม่ห้รอ่ปรบัปรุงให้ม่ 
งบการเงนิของธนาคารจดัทำาข่�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial 
Reporting Standard: TFRS) ซึ่่�งปัจจ่บันมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยจัดทำาข่�น
ตามเกณฑ์์ท่�กำาหนดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial 
Reporting Standard: IFRS) โดย TFRS จะมผู่้ลบังคับใชุ�ภายใน 1 ปีนับจากวนัท่�ถ่อปฏิิบติัของ IFRS 
และตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2565 TFRS จะได�รบัการปรบัปร่งให�เป็นไปตาม IFRS - Bound Volume 
2021 ทั�งน่� ธนาคารมก่ารติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่หรอ่ปรบัปร่งใหม่อยา่งต่อเน่�อง 
เพื่่�อศก่ษัาและประเมินผู้ลกระทบ รวมถ่งเพื่่�อเตรย่มความพื่ร�อมในการรองรบัการใชุ�ต่อไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หร่อปรับปร่งใหม่ท่�เก่�ยวข�องกับธนาคารได�เปิดเผู้ยไว�
ในหมายเหต่ประกอบงบการเงนิข�อ 2.2

3) ความเส่�ยงด้านเครดิต่
ความเส่�ยงด�านเครดิต หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�ล้กหน่�หรอ่ค้่สัญ่ญ่าของธนาคารไม่สามารถปฏิิบัติตาม
สัญ่ญ่าท่�เก่�ยวข�องกับการให�สินเชุ่�อ การลงทน่ และการก่อภาระผู้้กพื่นั เชุน่ ลก้หน่�ไม่สามารถชุำาระเงนิต�น
หรอ่ดอกเบ่�ยตามท่�ตกลงไว�กับธนาคาร เปน็ต�น นอกจากน่� ยงัมค่วามเส่�ยงอ่�นท่�เก่�ยวข�อง เชุน่ ความเส่�ยง 

ด�านการกระจ่กตัวของเงนิให�สินเชุ่�อ ซึ่่�งประกอบด�วย การกระจ่กตัวของล้กหน่�รายใหญ่่ การกระจ่กตัว
ภาคธร่กิจ และ Country and Transfer โดยกระบวนการบรหิารจดัการความเส่�ยงดังกล่าวอย้ภ่ายใต�
หน่วยงานบรหิาร Portfolio

ปัจจยัความเส่�ยงด�านเครดิต ได�แก่ ประเด็นความเส่�ยงต่าง ๆ ซึ่่�งอาจส่งผู้ลกระทบต่อความสามารถใน 
การชุำาระค่นอย่างครบถ�วนของลก้หน่� รวมถ่งปจัจยัอ่�นอนัอาจส่งผู้ลกระทบต่อความสามารถในการแก�ปัญ่หา
หน่�ท่�ไม่ก่อให�เกิดรายได�ของธนาคาร

ปัจจยัความเส่�ยงท่�สำาคัญ่ในชื่ว่งป ี2564-2565 ค่อ วกิฤติโรคโควดิ-19 ซึ่่�งแม�วา่ประเทศเศรษัฐกิจ
สำาคัญ่ทั�วโลกจะสามารถจดัสรรวคัซึ่น่ให�กับประชุาชุนได�อย่างเพื่ย่งพื่อ รวมถ่งม่รายงานการค�นพื่บยา
ท่�มป่ระสิทธภิาพื่ในการรกัษัาโรคโควดิ-19 แล�วก็ตาม แต่ภาวะเศรษัฐกิจโลกและเศรษัฐกิจไทย ยังคงจะ
ต�องเผู้ชุิญ่กับความเส่�ยงจากการแพื่รร่ะบาดและการกลายพัื่นธ่์ของไวรสัโควดิ-19 ซึ่่�งจะส่งผู้ลต่อ
การดำาเนินชุว่ติของประชุาชุน และการดำาเนินกิจกรรมของภาคเศรษัฐกิจต่าง ๆ  ทั�วโลก ยังคงต�องเผู้ชุญิ่กับ
ความเส่�ยงและระมดัระวงัในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่่�งจะส่งผู้ลให�เศรษัฐกิจโลกและเศรษัฐกิจไทยใน
ระยะต่อไป จะยังไม่สามารถฟ่ื้� นตัวและกลับมาขยายตัวได�เต็มท่�อย่างยั�งย่น

ความเส่�ยงของเศรษัฐกิจไทยยังอยูใ่นระดับสูง เน่�องจากเศรษัฐกิจไทยพื่่�งพื่าภาคต่างประเทศเป็นสำาคัญ่ 
โดยเฉพื่าะภาคการท่องเท่�ยวและการส่งออกท่�ได�รบัผู้ลกระทบอย่างร่นแรงจากวกิฤติครั�งน่� ประกอบกับ 
โครงสร�างเศรษัฐกิจและสังคมโลกได�ปรับเปล่�ยนเข�าส่้การเป็นชุ่วติวถ่ิใหม่ (New Normal) เชุ่น 
การพื่่�งพื่าเทคโนโลย่ดิจทัิลเพื่ิ�มส้งข่�น ม่แนวโน�มซึ่ำาเติมปัญ่หาการส้ญ่เส่ยความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศให�ทวค่วามร่นแรงมากข่�น นอกจากน่�การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ยังส่งผู้ลกระทบต่อ
การบรโิภคภาคเอกชุน ซึ่่�งยังคงได�รบัแรงกดดันจากกำาลังซึ่่�อท่�ลดลง เน่�องมาจากภาวะหน่�ครวัเรอ่น
ท่�อย้่ในระดับส้ง ดังนั�น เศรษัฐกิจไทยในระยะต่อไปจง่ต�องพื่่�งพื่าการบรโิภคและการลงท่นของภาครฐั
เป็นสำาคัญ่ 

จากปัจจัยทั�งหมดข�างต�น การดำาเนินธ่รกิจของธนาคารในระยะต่อไป จ่งต�องให�ความสำาคัญ่กับ
การติดตามความเส่�ยงของล้กหน่�หรอ่ค้่สัญ่ญ่าท่�เพื่ิ�มส้งข่�นอย่างใกล�ชุดิ อก่ทั�งให�ความชุว่ยเหล่อและ
ปรบัลดความเส่�ยงกับล้กหน่�หรอ่ค้่สัญ่ญ่าบางรายท่�ได�รบัผู้ลกระทบจากจากวกิฤติในครั�งน่�

ในการบรหิารความเส่�ยงด�านเครดิต ธนาคารได�กำาหนดกระบวนการอำานวยสินเชุ่�อโดยครอบคล่มถ่ง
การกำาหนดนโยบายสินเชุ่�อ การจดัระดับความเส่�ยงด�านสินเชุ่�อของล้กค�า ตลอดจนกำาหนดเง่�อนไข
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และอำานาจในการอน่มัติสินเชุ่�อตามระดับต่าง ๆ ข่�นอย่้กับประเภทธ่รกิจ และ/หรอ่ขนาดของวงเงนิ 
เป็นต�น ในการพิื่จารณาสินเชุ่�อธ่รกิจโดยทั�วไป ธนาคารจะพิื่จารณาวตัถ่ประสงค์ในการขอก้� ประเมิน
ความสามารถในการชุำาระค่นเงนิก้�จากกระแสเงนิสดจากการดำาเนินงาน ความเป็นไปได�ทางธ่รกิจ 
ความสามารถของผู้้�บรหิาร ตลอดจนหลักทรพัื่ยค์ำาประกัน และจดัให�มก่ารทบทวนสนิเชุ่�อ รวมถ่งระดับ
ความเส่�ยงของสินเชุ่�อเป็นประจำา โดยธนาคารได�จดัตั�งสายงานเพื่่�อติดตามด้แล และบรหิารความเส่�ยง
ท่�เก่�ยวข�อง ได�แก่

• สายบรหิ้ารความเส่�ยง ทำาหน�าท่�วเิคราะหแ์ละรายงานสถานะความเส่�ยงของธนาคารในด�านต่าง ๆ 
ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะเพื่่�อใชุ�ประกอบการพื่จิารณาปรบัปร่งนโยบายด�านความเส่�ยงโดยรวมของ
ธนาคาร และเพื่่�อรองรบักฎเกณฑ์์ใหม ่ๆ  รวมทั�งมาตรฐานสากล ตลอดจนดแ้ลการบรหิารความเส่�ยง
ด�านต่าง ๆ ให�เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง

• สายบรหิ้ารสินเชื่่�อ ทำาหน�าท่�บรหิารความเส่�ยงด�านเครดิต โดยกำากับด้แลและติดตามการอำานวย
สินเชุ่�อให�เป็นไปตามนโยบายสินเชุ่�อของธนาคาร สายงานน่�ประกอบด�วย หน่วยงานต่าง ๆ ค่อ 
หน่วยงานนโยบายสินเชุ่�อ หน่วยงานกลั�นกรองสินเชุ่�อ หน่วยงานบรหิาร Portfolio หน่วยงาน
สอบทานสินทรพัื่ย์เส่�ยง หน่วยงานบรหิารสินเชุ่�อพื่ิเศษั หน่วยงานประนอมหน่�และกฎหมาย และ
หน่วยงานทรพัื่ย์สิน ซึ่่�งแต่ละหน่วยงานม่หน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบ สร่ปได�ดังต่อไปน่�

 ○ ห้น่วยงานนโยบายสินเชื่่�อ ม่หน�าท่�ด้แลโครงสร�างนโยบายสินเชุ่�อ ประสานงานในการปรบัปร่ง 
เปล่�ยนแปลง และเผู้ยแพื่รน่โยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชุ่�อ ติดตามดแ้ลกรณ่ไม่เข�าเกณฑ์์
ของนโยบายสินเชุ่�อ และรวบรวมความคิดเหน็ต่าง ๆ  เพื่่�อนำามาพื่จิารณาปรบัปร่งนโยบายสินเชุ่�อ

 ○ ห้น่วยงานกลั�นกรองสินเชื่่�อ มห่น�าท่�กลั�นกรองสินเชุ่�อท่�นำาเสนอโดยสายธ่รกิจต่าง ๆ  ดแ้ลให�การ
อำานวยสินเชุ่�อเปน็ไปตามนโยบายและมาตรฐานการพื่จิารณาสินเชุ่�อ มโ่ครงสร�างสินเชุ่�อท่�เหมาะสม 
ทบทวนผู้ลการจดัระดับความเส่�ยงสินเชุ่�อของลก้ค�า รวมทั�งสนับสน่นให�เกิดวฒันธรรมสินเชุ่�อท่�ด่ 
และกระบวนการอำานวยสินเชุ่�อม่ระบบและเชุ่�อถ่อได�

 ○ ห้น่วยงานบริห้าร Portfolio ม่หน�าท่�วเิคราะห์และเสนอแนะการเปล่�ยนแปลงโครงสร�าง
ของ Portfolio การกำาหนดสัดส่วนท่�เหมาะสมของ Portfolio และการตั�งสำารองหน่�ส้ญ่ใน

ระดับ Portfolio พื่ฒันาและด้แลเคร่�องม่อและวธิก่ารท่�ใชุ�ในการบรหิารความเส่�ยงด�านสินเชุ่�อ 
สร�างฐานข�อม้ลด�านสินเชุ่�อ ตลอดจนควบค่มด้แลมาตรฐานการจดัการท่�เก่�ยวข�อง

 ○ ห้น่วยงานสอบทานสินทรพัย์เส่�ยง ม่หน�าท่�สอบทานกระบวนการบรหิารสินเชุ่�อและค่ณภาพื่
สินเชุ่�อ  ประเมินความเพื่ย่งพื่อของการตั�งสำารองหน่�ส้ญ่ และประเมินผู้ลการปฏิิบติัตามนโยบาย 
กฎระเบ่ยบ และมาตรฐานการพื่จิารณาสินเชุ่�อ

 ○ ห้น่วยงานบรหิ้ารสินเชื่่�อพิเศษั ม่หน�าท่�ด้แลบรหิารจดัการหน่�ด�อยค่ณภาพื่ กำาหนดกลย่ทธ์
พื่ร�อมทั�งดำาเนินการแก�ไขและการปรบัปร่งโครงสร�างหน่�

 ○ ห้น่วยงานประนอมห้น่�และกฎห้มาย ม่หน�าท่�ดำาเนินการให�ม่การฟื้อ้งร�อง หรอ่ประน่ประนอม
ยอมความ หรอ่ย่ดทรพัื่ย์ขายทอดตลาด 

 ○ ห้น่วยงานทรพัย์สิน ทำาหน�าท่�บรหิารและขายทรพัื่ย์สินรอการขายท่�ได�รบัมาจากกระบวนการ
ประนอมหน่� และการฟื้อ้งร�อง

สำาหรับกระบวนการในการอำานวยสินเชุ่�อ  สายสินเชุ่�อจะเป็นผู้้�พื่ิจารณานำาเสนอขออน่มัติ
สินเชุ่�อ และหน่วยงานกลั�นกรองสินเชุ่�อพื่ิจารณาคำาขอดังกล่าวให�เป็นไปตามหลักเกณฑ์์
การอำานวยสินเชุ่�อ รวมถ่งพื่ิจารณาความเส่�ยงตามท่�กำาหนดไว� เชุ่น มาตรฐานการพื่ิจารณาสินเชุ่�อ 
การจดัระดับความเส่�ยงด�านสินเชุ่�อ และการประเมินม้ลค่าหลักประกัน เป็นต�น เพื่่�อเป็นการป้องกัน
ความเส่�ยงในการอำานวยสินเชุ่�อ ในส่วนของสินเชุ่�อด�อยค่ณภาพื่ ธนาคารม่หน่วยงานท่�รบัผิู้ดชุอบ
โดยตรงทำาหน�าท่�ในการติดตามแก�ไขหน่�ดังกล่าว นอกจากน่� ธนาคารยังม่หน่วยงานอสิระท่�เก่�ยวข�อง
ทำาหน�าท่�ในการสอบทานกระบวนการบรหิารสินเชุ่�อและค่ณภาพื่สินเชุ่�อ ประเมินความเพื่่ยงพื่อของ
การสำารองหน่�ส้ญ่ในกรณ่ท่�เป็นสินเชุ่�อด�อยค่ณภาพื่ ตลอดจนพิื่จารณาการปฏิิบัติตามนโยบาย กฎ 
ระเบ่ยบ และมาตรฐานการพื่ิจารณาสินเชุ่�อ โครงสร�าง Portfolio ท่�เหมาะสม ความเพื่่ยงพื่อของ
เงนิกองท่น รวมถ่งการทดสอบภาวะวกิฤติ (Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์์ของธนาคาร และ
สอดคล�องตามเกณฑ์์ท่�ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ทั�งน่� การดำาเนินการดังกล่าว หน่วยงานท่�
เก่�ยวข�องจะรายงานผู้ลต่อผู้้�บรหิารระดับส้ง คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง
อย่างสมำาเสมอ
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ธนาคารมก่ารกำาหนดมาตรการต่าง ๆ  สำาหรบัการควบคม่ความเส่�ยงด�านเครดิต เชุน่ การกำาหนดเพื่ดาน
ของผู้ลรวมของจำานวนเงนิท่�ให�สินเชุ่�อ ลงท่น ก่อภาระผู้้กพื่นั หรอ่ทำาธ่รกรรมท่�ม่ลักษัณะคล�ายการให�
สินเชุ่�อแก่ล้กหน่�และผู้้�เก่�ยวข�อง ทั�งในลักษัณะกล่่มล้กค�า กล่่มอต่สาหกรรม และระดับประเทศค้่สัญ่ญ่า 
เพื่่�อเป็นการจำากัดความส้ญ่เส่ยของเงนิกองท่นโดยรวม ในกรณ่ท่�กล่่มลก้ค�าท่�เข�าข่ายลักษัณะดังกล่าว
ได�รบัผู้ลกระทบในแงล่บจากภาวะเศรษัฐกิจตกตำา นอกจากน่� ธนาคารได�ม่การติดตามการกระจ่กตัวของ
กล่่มสินเชุ่�อรายใหญ่่ กล่่มอต่สาหกรรม และประเทศค้่สัญ่ญ่า และรายงานต่อฝ่่ายจดัการ คณะกรรมการ
บรหิารของธนาคาร และคณะกรรมการกำากับความเส่�ยงอย่างสมำาเสมอ ซึ่่�งการกำาหนดเพื่ดานและ 
การติดตามรายงานดังกล่าวม่วตัถ่ประสงค์เพื่่�อให�ธนาคารมั�นใจได�วา่ในภาวะวกิฤติจะม่เงนิกองท่น
เพื่ย่งพื่อท่�จะดำาเนินธ่รกิจได�อย่างแข็งแกรง่ต่อไป

ธนาคารได�ม่การจดัทำานโยบายการบรหิารความเส่�ยงในการทำาธ่รกรรมระหวา่งกันภายในกล่่มธ่รกิจ
ทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่1 เพื่่�อให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ์์การกำากับด้แลกล่่มธ่รกิจทางการเงนิท่�
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนด ซึ่่�งนโยบายดังกล่าวครอบคลม่ถ่งการกำาหนดหลักเกณฑ์์และข�อจำากัด
ในการทำาธร่กรรมระหวา่งกันภายในกล่ม่ธร่กิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ รวมถ่งการบรหิารความเส่�ยง
ในการทำาธ่รกรรมระหวา่งกันภายในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ โดยกำาหนดให�กล่่มธ่รกิจ
ทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ม่การบรหิาร ควบค่ม ติดตามปรมิาณธ่รกรรมให�อย่้ในเกณฑ์์ท่�ธนาคาร
กร่งเทพื่ (ในฐานะบรษัิัทแม่) กำาหนด และสอดคล�องกับเกณฑ์์ท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอ่ 
หน่วยงานกำากับด้แลอ่�นท่�เก่�ยวข�องกำาหนด โดยบรษัิัทในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ม่ 
การจดัทำารายงานข�อม้ลการทำาธ่รกรรมระหวา่งกันต่อคณะกรรมการกำากับความเส่�ยงของกล่่มธ่รกิจ
ทางการเงนิและคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำาเสมอ เพื่่�อให�สามารถติดตามแก�ไขปัญ่หาท่�อาจเกิดข่�น
ได�ก่อนท่�จะเกิดความเส่ยหายร�ายแรงข่�น

อตัราส่วนคณ่ภาพื่สินทรพัื่ยข์องกล่่มธร่กิจทางการเงนิของธนาคาร ซึ่่�งแสดงวา่ธนาคารมค่วามมั�นคง 
เม่�อเท่ยบกับอต่สาหกรรม โดยมก่ารตั�งเงนิสำารองเพื่่�อรองรบัความเส่ยหายจากความเส่�ยงด�านสินเชุ่�อ 
อย่างเพื่ย่งพื่อ ได�เปิดเผู้ยไว�ในหวัข�อ "การวเิคราะหแ์ละคำาอธบิายของฝ่่ายจดัการ" 

1 กล่่มธ่รกิจทางการเงนิธนาคารกร่งเทพื่ ประกอบด�วย 13 บรษัิัท ดังน่� 1) ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) ในฐานะบรษัิัทแม่  2) บางกอกแบงค์ เบอรฮ์่าด (BBB) 3) ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) จำากัด (BBC) 4) ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค 5) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) 
(BLS) 6) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บัวหลวง จำากัด (BBLAM) 7) บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่น บางกอกแคปปิตอล จำากัด 8) บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่จำากัด (STAM) 9) บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด 10) บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด 11) บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด 
(BBL Cayman) 12) บ่บ่แอล โนมิน่ (เท็มพื่าตัน) เบอรฮ์่าด และ 13) PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA

นอกจากน่� การเริ�มใชุ�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่� 9 เร่�อง “เคร่�องมอ่ทางการเงนิ” (TFRS9) 
ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 โดยเปล่�ยนแปลงหลักเกณฑ์์การกันเงนิสำารองจากเดิมท่�ใชุ�แนวคิด 
Incurred Loss หรอ่สำารองจากความเส่ยหายท่�เกิดข่�นแล�ว เป็นแนวคิด Expected Loss หรอ่สำารอง
เผู่้�อความเส่ยหายท่� “คาดวา่” จะเกิดข่�นหรอ่อาจเกิดข่�น โดยไมจ่ำาเปน็ต�องรอให�เกิดเหตก่ารณ์ด�านเครดิต
ข่�นก่อน ซึ่่�งหมายความวา่ แม�ล้กหน่�จะยังไม่เริ�มต�นค�างชุำาระ แต่หากพื่บข�อบ่งชุ่�วา่ล้กหน่�ม่ความเส่�ยง 
ด�านเครดิตเพื่ิ�มข่�นจากเดิมอย่างม่นัยสำาคัญ่ หลักการใหม่น่�กำาหนดให�ต�องกันเงนิสำารองหรอ่ค่าเผู่้�อ 
ผู้ลขาดทน่ด�านเครดิต (Expected Credit Loss) เพื่่�อรองรบัความเส่ยหายท่�คาดวา่จะเกิดข่�นจากการท่�
ลก้หน่�อาจผิู้ดนัดชุำาระในชุว่งเวลาใดเวลาหน่�งตลอดอาย่สัญ่ญ่าท่�เหล่ออย้ข่องสินเชุ่�อนั�น รวมถ่งกำาหนดให�
แต่ละธนาคารต�องพื่จิารณาถ่งปัจจยัทางเศรษัฐกิจทั�งในอด่ต ปจัจ่บนั และอนาคต ภายใต�สมมติฐานและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถ่งปจัจยัอ่�นท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่อความสามารถในการชุำาระหน่�ของลก้หน่�ท่�อาจม่
ความแตกต่างกันไปในแต่ละขณะ อนัอาจส่งผู้ลให�ปรมิาณการกันสำารองม่ความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ชุว่งเวลาถ่งแม�วา่ค่ณภาพื่สินทรพัื่ย์โดยรวมของธนาคารไม่ม่การเปล่�ยนแปลง

การจดัชุั�นหน่�ตั�งแต่ป ี2563 เปน็ต�นไป จง่เปล่�ยนแปลงเปน็การจดัชุั�น 3 ระดับ หรอ่ 3 Stage สอดคล�อง
กับหลักเกณฑ์์ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยท่� Stage 1 (Performing) ค่อ ล้กหน่�ท่�ม่ความเส่�ยง
ด�านเครดิตไม่เปล่�ยนแปลงอย่างมนั่ยสำาคัญ่ Stage 2 (Under-Performing) ค่อ ลก้หน่�ท่�มค่วามเส่�ยง
ด�านเครดิตเพื่ิ�มข่�นอยา่งมนั่ยสำาคัญ่ และ Stage 3 (Non-Performing) ค่อ กล่่มลก้หน่�ท่�มก่ารด�อยค่า
หรอ่เปน็ลก้หน่�ด�อยคณ่ภาพื่ ซึ่่�งจากความเข�มงวดของหลักเกณฑ์์ท่�เพื่ิ�มข่�นดังกล่าว ส่งผู้ลให�นิยามของ
ลก้หน่� Stage 2 (Under-Performing) มข่อบเขตท่�กว�างกวา่ลก้หน่�ชุั�นควรระวงัเป็นพื่เิศษั (Special 
Mention : SM) โดยหมายรวมถ่งล้กหน่�ท่�ยังไม่เริ�มต�นม่การค�างชุำาระด�วย จง่อาจเป็นไปได�ท่�จะเหน็ 
การเปล่�ยนแปลงของการจดัชุั�นดังกล่าวอนัเป็นผู้ลมาจากการปรบัปร่งของมาตรฐานฯ ข�างต�น ส่งผู้ลกระทบ
ต่ออตัราส่วนค่ณภาพื่สินทรพัื่ย ์ทั�งน่� ธนาคารได�ดำาเนินการติดตามความเส่�ยงของล้กหน่�หรอ่ค้่สัญ่ญ่า
อย่างใกล�ชุดิ ตามหลักการบรหิารความเส่�ยงด�านเครดิตของธนาคาร
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อย่างไรก็ตาม ภายใต�สถานการณ์ทางเศรษัฐกิจปัจจ่บัน รวมถ่งการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19  
ท่�ส่งผู้ลกระทบต่อเศรษัฐกิจไทยและเศรษัฐกิจโลกในวงกว�าง อนันำาไปส่้ภาวะถดถอยทางเศรษัฐกิจ ซึ่่�งอาจ
มผู่้ลกระทบต่อคณ่ภาพื่สินเชุ่�อโดยรวมของระบบธนาคารพื่าณิชุย ์ธนาคารยังคงให�ความสำาคัญ่ในการดแ้ล
กระบวนการอำานวยสินเชุ่�อและการติดตามความเส่�ยงของล้กหน่� ควบค้่ไปกับการรกัษัาระดับเงนิสำารอง
หรอ่ค่าเผู่้�อผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตให�อย้ใ่นระดับท่�เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษัฐกิจจาก
ผู้ลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่่�งจะสามารถรองรบัความต�องการด�านสินเชุ่�อของภาคธ่รกิจและ
ภาคครวัเรอ่นท่�เริ�มปรบัตัวเพื่ิ�มข่�น อนัส่งเสรมิต่อการฟ่ื้� นตัวของกิจกรรมทางเศรษัฐกิจต่อไป

ความเส่�ยงด้านการกระจุกตั่วของเงนิให้สิ้นเชื่่�อ
ความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัวของเงนิให�สินเชุ่�อ หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�เกิดจากการท่�ธนาคารให�สินเชุ่�อ 
ลงท่น ก่อภาระผู้้กพื่นั หรอ่ทำาธ่รกรรมท่�ม่ลักษัณะคล�ายการให�สินเชุ่�อแก่กล่่มล้กหน่� หรอ่ภาคธ่รกิจใด
เป็นจำานวนส้งมาก ซึ่่�งหากเกิดความเส่ยหายข่�นจะส่งผู้ลต่อฐานะและความสามารถในการดำาเนินงาน
ของธนาคารอยา่งมนั่ยสำาคัญ่ โดยสามารถแบง่ความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัวของเงนิให�สินเชุ่�อได�เปน็ 3 
ประเภท ได�แก่ การกระจ่กตัวของลก้หน่�รายใหญ่่ การกระจ่กตัวภาคธร่กิจ และ Country and Transfer 

สำาหรบัความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัวของลก้หน่�รายใหญ่่ ธนาคารบรหิารความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัว
ประเภทน่� ด�วยการควบคม่ให�ภาระความเส่�ยงของล้กหน่�กล่่มใดกล่่มหน่�ง หรอ่โครงการใดโครงการหน่�ง
ม่ม้ลค่ารวมไม่เกินร�อยละ 25 ของเงนิกองท่นของธนาคาร และควบค่มให�ค้่สัญ่ญ่าท่กราย ท่�ม่สัดส่วน
เงนิให�สินเชุ่�อ เงนิลงท่นและภาระผู้้กพื่ันของกล่่มล้กหน่�ท่�ม่ยอดภาระความเส่�ยงเกินกวา่ร�อยละ 10  
ของเงนิกองทน่ของธนาคาร ต�องมภ่าระความเส่�ยงรวมกันไมเ่กินกวา่ 3 เท่าของเงนิกองทน่ของธนาคาร 
ซึ่่�งเป็นไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

สำาหรบัความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัวภาคธ่รกิจ ธนาคารบรหิารความเส่�ยงด�านการกระจ่กตัวประเภทน่� 
ด�วยการจดัรวมกล่่มภาระความเส่�ยงให�เป็นภาคธ่รกิจตามความเหมาะสมทางด�านเศรษัฐกิจ ประเมิน
ระดับความเส่ยหายท่�อาจเกิดข่�นในภาวะตกตำาของแต่ละภาคธ่รกิจ แล�วจดัสรรเพื่ดานภาระความเส่�ยง 
ให�แก่แต่ละภาคธ่รกิจเพื่่�อจำากัดมิให�เกิดความเส่ยหายต่อเงินกองท่นส้งกว่าท่�ธนาคารยอมรับได� 
หากเกิดภาวะตกตำาข่�นในภาคธร่กิจใดภาคธร่กิจหน่�ง โดยธนาคารได�มก่ารรายงานและทบทวนกระบวนการ
ดังกล่าวอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อให�ธนาคารม่การกระจายตัวของการดำาเนินธ่รกิจในหลากหลายภาคธ่รกิจ
ด�วยสัดส่วนท่�สนับสน่นให�ธนาคารม่การดำาเนินงานอย่างมั�นคง

สำาหรบัความเส่�ยง Country and Transfer ธนาคารบรหิารความเส่�ยงน่� ด�วยการประเมนิระดับความเส่�ยง 
ในกรณ่ท่�ประเทศค้่สัญ่ญ่าประสบปัญ่หาด�านเศรษัฐกิจ สังคม หรอ่การเม่องในระดับท่�ส้งกวา่ปกติ  
แล�วกำาหนดเพื่ดานภาระความเส่�ยงแก่ประเทศค้สั่ญ่ญ่าโดยพิื่จารณาความจำาเป็นด�านธร่กิจประกอบด�วย 
เพื่่�อจำากัดมิให�เกิดความเส่ยหายต่อเงนิกองท่นส้งกวา่ท่�ธนาคารยอมรบัหากเกิดเหต่การณ์ในประเทศ
ค้สั่ญ่ญ่าท่�อาจส่งผู้ลต่อผู้ลประโยชุน์ทางการเงนิของธนาคาร นอกจากน่� ธนาคารได�มก่ารติดตาม รายงาน 
และประเมนิระดับความเส่�ยงของประเทศค้สั่ญ่ญ่าหลักอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อให�ธนาคารสามารถปรบัเปล่�ยน
กลย่ทธ์และแนวนโยบายได�อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และม่การกระจายตัวของภาระความเส่�ยง 
ในต่างประเทศในระดับท่�เหมาะสมกับระดับความเส่�ยงและโอกาสทางธ่รกิจของประเทศค้่สัญ่ญ่าต่าง ๆ

4) ความเส่�ยงด้านต่ลาด
ความเส่�ยงด�านตลาด หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�ธนาคารอาจได�รบัความเส่ยหายเน่�องจากการเปล่�ยนแปลง
ม้ลค่าของสินทรพัื่ย ์หน่�สิน และภาระผู้้กพื่นั อนัเกิดจากความเคล่�อนไหวของอตัราดอกเบ่�ย อตัราแลกเปล่�ยน 
ราคาตราสารท่น และราคาสินค�าโภคภัณฑ์์

ความเส่�ยงด�านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให�บรกิารทาง การเงนิแก่ลก้ค�า และ/หรอ่สถาบันการเงนิ 
ได�แก่ การซึ่่�อขายเงนิตราต่างประเทศ การซึ่่�อขายตราสารหน่� รวมถ่งการทำาธร่กรรมอน่พื่นัธท์างการเงนิ 
เชุน่ สัญ่ญ่าซึ่่�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน�า (Foreign Exchange Forward) สัญ่ญ่าแลกเปล่�ยน
อตัราดอกเบ่�ยต่างสก่ลเงนิ (Cross Currency Swap) สัญ่ญ่าแลกเปล่�ยนอตัราดอกเบ่�ย (Interest 
Rate Swap) เป็นต�น ซึ่่�งธนาคารต�องบรหิารจดัการความเส่�ยงท่�เกิดจากธ่รกรรมของล้กค�าเหล่าน่�
ให�อย้่ในระดับท่�เหมาะสม โดยการป้องกันหรอ่ปรบัลดความเส่�ยง นอกจากนั�น ความเส่�ยงด�านตลาด
ยังเกิดจากฐานะทางสินทรพัื่ย์และหน่�สินของธนาคารเองอก่ด�วย

วตัถ่ประสงค์หลักในการบรหิารความเส่�ยงด�านตลาดของธนาคาร ค่อ การจดัการความเส่�ยงท่�เกิดจาก
การเปล่�ยนแปลงของปัจจยัตลาดให�อย่้ในระดับท่�ยอมรบัได�และสอดคล�องกับนโยบายความเส่�ยงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารม่นโยบายในการบรหิารความเส่�ยง และม่การกำาหนดมาตรวดัและเพื่ดานความเส่�ยง 
ด�านตลาดให�เหมาะสมกับลักษัณะและความซึ่บัซึ่�อนของธร่กรรมทางการเงนิ คณะกรรมการและหน่วยงาน 
ท่�ม่บทบาทหลักในการบรหิาร ติดตาม และควบค่มความเส่�ยงด�านตลาด ประกอบด�วย 

• คณะกรรมการบริห้ารสินทรัพย์และห้น่�สิน ม่หน�าท่�กำาหนดและทบทวน นโยบายและแนวทาง
การบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สิน และการบรหิารความเส่�ยงด�านตลาด ตลอดจนติดตามและควบค่ม
ความเส่�ยงด�านตลาดและความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องของธนาคารให�อย่้ในระดับท่�ยอมรบัได� และ
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สอดคล�องกับนโยบายการบรหิารความเส่�ยงท่�คณะกรรมการกำากับความเส่�ยงและคณะกรรมการ
ธนาคารกำาหนด

• สายบรหิ้ารการเงนิ ม่หน�าท่�ดำาเนินกลย่ทธท์างการค�าโดยการซึ่่�อขายผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิต่าง ๆ 
เชุน่ ซึ่่�อขายแลกเปล่�ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่่�อขายตราสารหน่�และตราสารอน่พื่นัธ ์ตลอดจนบรหิาร 
ความเส่�ยงด�านอตัราแลกเปล่�ยนและอตัราดอกเบ่�ย รวมถ่งบรหิารสภาพื่คล่องของธนาคาร เพื่่�อให�
ระดับความเส่�ยงอย่้ภายใต�เพื่ดานความเส่�ยงตามแนวทางท่�คณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ย์และ
หน่�สินกำาหนดและธนาคารยอมรบัได�

• ห้น่วยงานความเส่�ยงด้านต่ลาด สายบรหิ้ารความเส่�ยง เป็นผู้้�บง่ชุ่� ประเมนิ ติดตาม รายงานสถานะ 
และควบคม่ความเส่�ยงให�อย้ภ่ายใต�เพื่ดานความเส่�ยงท่�กำาหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
สินทรพัื่ย์และหน่�สินเป็นประจำา ตลอดจนนำาเสนอการปรบัปร่งนโยบาย มาตรวดั และเพื่ดานความเส่�ยง
ให�เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผู้นธ่รกิจ และความซึ่บัซึ่�อนของธ่รกรรมท่�เปล่�ยนแปลงไป

เศรษัฐกิจโลกในปีน่�อย้่ในชุ่วงฟ่ื้� นตัวภายหลังวกิฤติโควดิ-19 ซึ่่�งม่การฟ่ื้� นตัวในอตัราท่�แตกต่างกัน
ระหวา่งประเทศเศรษัฐกิจหลักและประเทศเศรษัฐกิจเกิดใหม ่ข่�นกับความเรว็ในการฉ่ดวคัซึ่น่ ความสามารถ
ในการควบคม่การแพื่รร่ะบาดของไวรสั และขนาดของมาตรการกระต่�นเศรษัฐกิจของภาครฐัเป็นสำาคัญ่ 
การฟ่ื้� นตัวทางเศรษัฐกิจท่�เกิดข่�นอย่างรวดเรว็ในประเทศเศรษัฐกิจหลักทำาให�กำาลังการผู้ลิตและขนส่ง
สินค�าไม่เพื่่ยงพื่อกับความต�องการบรโิภค นำามาซึ่่�งปัญ่หาวกิฤติการขาดแคลนพื่ลังงานและปัญ่หา 
ห่วงโซึ่่อ่ปทาน และม่ผู้ลให�อตัราเงนิเฟื้้อเพื่ิ�มส้งข่�นมาก กดดันให�ธนาคารกลางของประเทศเหล่าน่� 
เริ�มส่งสัญ่ญ่าณปรบันโยบายการเงนิแบบผู่้อนคลายมากมาเป็นแบบปกติ โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ 
เริ�มทยอยปรบัลดวงเงนิซึ่่�อพื่ันธบัตรตามมาตรการผู่้อนคลายเชุงิปรมิาณลงแล�วในชุว่งปลายปี และ
คาดวา่จะต�องปรบัข่�นดอกเบ่�ยนโยบายในไม่ชุ�า นอกจากน่�ยงัมค่วามกังวลวา่เศรษัฐกิจจน่และเศรษัฐกิจ
โลกอาจได�รบัผู้ลกระทบจากปัญ่หาการขาดสภาพื่คล่องของบรษัิัทอสังหารมิทรพัื่ย์ขนาดใหญ่่ในจน่ 
ปัจจยัเหล่าน่�ล�วนทำาให�ตลาดการเงนิผัู้นผู้วนมากในปีน่�

ปจัจยัเส่�ยงต่าง ๆ  ท่�ยงัคงต�องติดตามต่อไป ได�แก่ (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพื่รร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19 ท่ามกลางการกลายพื่ันธ่ข์องสายพื่ันธ่ใ์หม่ท่�อาจติดได�งา่ยหรอ่ทำาให�ประสิทธภิาพื่
ของวคัซึ่น่ลดลง (2) อตัราเงนิเฟื้อ้ท่�เรง่ตัวข่�นมากในหลายประเทศ จากการเพื่ิ�มข่�นของราคาพื่ลังงาน
และปัญ่หาหว่งโซึ่อ่ป่ทาน จนอาจทำาให�เศรษัฐกิจเข�าส่้สถานการณ์ Stagflation (3) เศรษัฐกิจจน่ท่�อาจ
เติบโตชุะลอตัวจากการดำาเนินนโยบายท่�เข�มงวดของภาครฐัในหลายภาคส่วน (4) ทิศทางการดำาเนิน

นโยบายการเงนิของธนาคารกลางสำาคัญ่ท่�มแ่นวโน�มลดการผู่้อนคลายลงและอาจเริ�มปรบัข่�นอตัราดอกเบ่�ย 
และ (5) ปัญ่หาหน่�และฐานะทางการคลังของประเทศทั�วโลกท่�เพื่ิ�มมากข่�น เป็นต�น โดยปัจจยัเหล่าน่�มผู่้ล
ต่อการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจไทยและจะส่งผู้ลต่อความผัู้นผู้วนของการเคล่�อนย�ายเงนิท่นระหวา่งประเทศ
และตลาดการเงนิ โดยทำาให�อตัราแลกเปล่�ยน อตัราดอกเบ่�ย ราคาตราสาร และราคาสินค�าโภคภัณฑ์์ 
ม่ความผัู้นผู้วนมากข่�น

ธนาคารแบ่งการบรหิารความเส่�ยงด�านตลาดตามวตัถ่ประสงค์ของการทำาธ่รกรรม เป็น 2 ส่วน ค่อ 
ความเส่�ยงด�านตลาดของฐานะในบญั่ชุเ่พื่่�อการค�า และความเส่�ยงด�านตลาดของฐานะในบญั่ชุเ่พื่่�อการธนาคาร

(4.1) ความเส่�ยงด้านต่ลาดของฐานะในบัญ่ชื่เ่พ่�อการค้า
ฐานะในบัญ่ชุ่เพื่่�อการค�า ค่อ ฐานะของเคร่�องม่อทางการเงนิท่�ธนาคารถ่อครองไว�ในระยะสั�น โดย
ม่เจตนาเพื่่�อค�า เพื่่�อขายต่อ เพื่่�อหาประโยชุน์จากการเปล่�ยนแปลงของราคา หรอ่เพื่่�อหากำาไรจาก
ความแตกต่างของราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั�งเพื่่�อป้องกันความเส่�ยงของฐานะอ่�น ๆ 
ในบัญ่ชุ่เพื่่�อการค�า ความเส่�ยงด�านตลาดของฐานะในบัญ่ชุ่เพื่่�อการค�าท่�สำาคัญ่ของธนาคาร ได�แก่ 
ความเส่�ยงด�านอตัราดอกเบ่�ย และความเส่�ยงด�านอตัราแลกเปล่�ยน

ความเส่�ยงด�านอตัราดอกเบ่�ยในบัญ่ชุเ่พื่่�อการค�า เกิดจากการท่�ธนาคารถ่อครองธ่รกรรมทางการเงนิ
ท่�เก่�ยวข�องกับอตัราดอกเบ่�ยโดยม่วตัถ่ประสงค์เพื่่�อค�า ทำากำาไรในระยะสั�น หรอ่เพื่่�อป้องกันความเส่�ยง
ของฐานะในบัญ่ชุเ่พื่่�อการค�า เชุน่ ธ่รกรรมตราสารหน่� สัญ่ญ่าซึ่่�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน�า และ
สัญ่ญ่าแลกเปล่�ยนอตัราดอกเบ่�ยหรอ่สกล่เงนิ เปน็ต�น การเปล่�ยนแปลงของอตัราดอกเบ่�ยส่งผู้ลกระทบ
ต่อม้ลค่าย่ติธรรมของฐานะท่�ธนาคารถ่อครองและอาจเกิดผู้ลกำาไรหรอ่ขาดท่นจากอตัราดอกเบ่�ยได�

ความเส่�ยงด�านอตัราแลกเปล่�ยน เกิดจากการท่�ธนาคารมก่ารทำาธร่กรรมท่�เก่�ยวข�องกับเงนิตราต่างประเทศ 
ซึ่่�งอาจก่อให�เกิดฐานะเกินด่ลหรอ่ขาดด่ลในเงนิตราต่างประเทศสก่ลใดสก่ลหน่�ง เชุน่ การทำาธ่รกรรม
ปรวิรรตเงนิตรา การลงทน่ การให�สินเชุ่�อ การก้�ยม่ การก่อภาระผู้้กพื่นั รวมถ่งการใชุ�อน่พื่นัธท์างการเงนิ 
ท่�เก่�ยวข�องกับเงนิตราต่างประเทศ เปน็ต�น เม่�ออตัราแลกเปล่�ยนเปล่�ยนแปลง จง่อาจกระทบต่อผู้ลกำาไร
หรอ่ขาดท่นจากอตัราแลกเปล่�ยนได�

ธนาคารม่การกำาหนดเพื่ดานความเส่�ยงเพื่่�อใชุ�ควบค่มความเส่�ยงด�านตลาดในบัญ่ชุเ่พื่่�อการค�า ได�แก่ 
Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต�น โดยให�ม่การติดตามและ
รายงานสถานะความเส่�ยงต่อฝ่่ายจดัการ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง 
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เปน็ประจำา Value-at-Risk (VaR) เปน็มาตรวดัท่�ใชุ�หลักการทางสถิติในการประเมนิความเส่ยหายส้งส่ด
ท่�อาจเกิดข่�นจากการเปล่�ยนแปลงของปัจจยัเส่�ยงและราคาต่าง ๆ ภายใต�ระยะเวลาและระดับความเชุ่�อมั�น
ท่�กำาหนด

นอกจากการติดตามและควบคม่ความเส่�ยงข�างต�นแล�ว ธนาคารจดัให�มก่ารทดสอบภาวะวกิฤติ สำาหรบั
ฐานะในบัญ่ชุ่เพื่่�อการค�าอย่างน�อยไตรมาสละครั�ง เพื่่�อใชุ�ประเมินความเส่ยหายส้งส่ดท่�อาจเกิดข่�น
ในภาวะท่�ตลาดมค่วามผัู้นผู้วนมากกวา่ปกติหรอ่มว่กิฤติ เพื่่�อให�ธนาคารเข�าใจฐานะความเส่�ยง จ่ดเปราะบาง 
ตลอดจนสามารถวางแผู้นบรหิารจดัการความเส่�ยงด�านตลาดได�ด่ยิ�งข่�น

สำาหรบัฐานะในบญั่ชุเ่พื่่�อการค�าในระดับกล่่มธร่กิจทางการเงนิ ค่า VaR ระยะเวลา 1 วนั จากการประเมนิ
ด�วยวธิ ่Historical Simulation ท่�ความเชุ่�อมั�นร�อยละ 99 เท่ากับ 257 ล�านบาท ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

(4.2) ความเส่�ยงด้านต่ลาดของฐานะในบัญ่ชื่เ่พ่�อการธนาคาร
ธนาคารมค่วามเส่�ยงด�านตลาดจากฐานะในบญั่ชุเ่พื่่�อการธนาคาร จากการเปล่�ยนแปลงของอตัราดอกเบ่�ย
และราคาตราสารท่น โดยม่รายละเอย่ดดังน่�

(1) ความเส่�ยงด้านอตั่ราดอกเบ่�ยในบัญ่ชื่เ่พ่�อการธนาคาร
ความเส่�ยงด�านอตัราดอกเบ่�ยในบัญ่ชุเ่พื่่�อการธนาคาร หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�เกิดจากการท่�สินทรพัื่ย์ 
หน่�สิน และรายการนอกงบด่ลท่�อย้่ในบัญ่ชุ่เพื่่�อการธนาคาร ม่รอบระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบ่�ย
หร่อการครบกำาหนดสัญ่ญ่าไม่ตรงกัน หร่อ เม่�ออัตราดอกเบ่�ยอ�างอิงของสินทรัพื่ย์และหน่�สินม่
การเปล่�ยนแปลงโดยไม่สอดคล�องกัน และม่ผู้ลกระทบต่อรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ และ/หรอ่ม้ลค่าของ
ผู้้�ถ่อห่�น 

ในการควบค่มความเส่�ยงด�านอัตราดอกเบ่�ยในบัญ่ชุ่เพื่่�อการธนาคาร ธนาคารกำาหนดเพื่ดาน
ความเส่�ยงของผู้ลกระทบต่อรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธใินระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact 
Limit) และผู้ลกระทบต่อม้ลค่าทางเศรษัฐกิจของส่วนของผู้้�ถ่อห่�น (Economic Value of Equity 
Impact Limit) ภายใต�สมมติฐานการเปล่�ยนแปลงของอัตราดอกเบ่�ยของสินทรัพื่ย์และหน่�สิน
ท่กประเภทเพื่ิ�มข่�นและลดลงทันท่ร�อยละ 1.00 

ธนาคารบริหารความเส่�ยงด�านอัตราดอกเบ่�ยโดยการปรับโครงสร�างของสินทรัพื่ย์และหน่�สินให�
สอดคล�องกับทิศทางของอตัราดอกเบ่�ยท่�คาดการณ์ในอนาคต โดยคำาน่งถ่งรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธแิละ

ม้ลค่าทางเศรษัฐกิจท่�เปล่�ยนไป และอาจใชุ�อน่พื่นัธท์างการเงนิ เชุน่ สัญ่ญ่าแลกเปล่�ยนอตัราดอกเบ่�ย 
และสัญ่ญ่าแลกเปล่�ยนอัตราดอกเบ่�ยต่างสก่ลเงนิ เป็นต�น ในการป้องกันหร่อปรับลดความเส่�ยง 
ด�านอตัราดอกเบ่�ยให�อย้ภ่ายในเพื่ดานความเส่�ยง ตามแนวทางท่�คณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ยแ์ละหน่�สิน
กำาหนด นอกจากนั�น ธนาคารจดัให�ม่การทดสอบภาวะวกิฤติสำาหรบัความเส่�ยงด�านอตัราดอกเบ่�ยใน
บัญ่ชุเ่พื่่�อการธนาคารอย่างน�อยไตรมาสละครั�ง เพื่่�อสะท�อนจ่ดออ่นหรอ่ผู้ลกระทบท่�อาจเกิดข่�นภายใต�
สถานการณ์จำาลองภาวะวกิฤติต่าง ๆ และนำาผู้ลลัพื่ธท่์�ได�ไปปรบัปร่งการบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สินให�
สอดคล�องกับภาวะแวดล�อมของธ่รกิจ เพื่่�อให�ธนาคารสามารถบรรล่เป้าหมายรายได�ตามแผู้นธ่รกิจ
และม่ความเส่�ยงอย้่ในระดับท่�ยอมรบัได�

ผู้ลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงของอตัราดอกเบ่�ยเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 1.00 ต่อรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธใินระดับ
กล่่มธร่กิจทางการเงนิของธนาคาร ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดังน่�

หน่วย : ล�านบาท

สกลุเงนิ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63

เงนิบาท -1,658 -1,713

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 1,122 1,084

เงนิสก่ลอ่�น 665 683

รวมผลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงของอตั่ราดอกเบ่�ย 129 55

(2) ความเส่�ยงของฐานะท่�เก่�ยวข้องกับต่ราสารทุน
ความเส่�ยงของฐานะท่�เก่�ยวข�องกับตราสารท่น หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�เกิดข่�นจากการเปล่�ยนแปลง
ของราคาของตราสารท่น และม่ผู้ลทำาให�ฐานะของเงนิลงท่นในตราสารท่นม่ม้ลค่าลดลงและกระทบต่อ
เงนิกองท่นของธนาคาร

ธนาคารลงท่นในตราสารท่นในบัญ่ชุ่เพื่่�อการธนาคารโดยม่วตัถ่ประสงค์เพื่่�อเสริมสร�างรายได�ทั�ง
ในร้ปของเงนิปันผู้ล กำาไรจากส่วนต่างของม้ลค่าในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่่�อประโยชุน์
ต่อการดำาเนินธ่รกิจหลักของธนาคารด�วยการสร�างความสัมพื่ันธ์อนัด่กับล้กค�า และสร�างเครอ่ข่าย
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กับพื่ันธมิตรทางการลงท่น รวมถ่งเพื่่�อรบัชุำาระหน่�ค่นในร้ปของหลักทรพัื่ย์ในกรณ่ท่�ม่การปรบัปร่ง
โครงสร�างหน่� ธนาคารมค่วามเส่�ยงจากการลงทน่ในฐานะท่�เก่�ยวข�องกับตราสารทน่ทั�งในและต่างประเทศ 
และการลงท่นในสินทรพัื่ย์หลากหลายประเภทมากข่�นเพื่่�อกระจายความเส่�ยง สร�างโอกาสในการเพื่ิ�ม
ผู้ลตอบแทน ตลอดจนสนับสน่นการพื่ัฒนาของตลาดท่นไทย เชุน่ กองท่นรวมอสังหารมิทรพัื่ย์และ
กองท่นรวมโครงสร�างพื่่�นฐาน เป็นต�น 

ธนาคารกำาหนดนโยบายการลงท่นและการบริหารความเส่�ยงในตราสารท่นเพื่่�อใชุ�เป็นแนวทางใน 
การประเมนิ ติดตาม และควบคม่ความเส่�ยงของฐานะท่�เก่�ยวข�องกับตราสารทน่ โดยกำาหนดวธิก่ารประเมนิ
ความเส่�ยงแยกตามประเภทของตราสารท่น ม่การจดัทำาการทดสอบภาวะวกิฤติอย่างน�อยรายไตรมาส 
เพื่่�อประเมินผู้ลขาดทน่ส้งส่ดท่�อาจเกิดข่�นในภาวะท่�ตลาดมค่วามผัู้นผู้วนมากกวา่ปกติ และม่การควบคม่
สัดส่วนของฐานะท่�เก่�ยวข�องกับตราสารทน่ ต่อเงนิกองทน่ให�อย้ภ่ายในเกณฑ์์ท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทย
กำาหนด และเกณฑ์์ภายในของธนาคาร

5) ความเส่�ยงด้านสภาพคล่อง
ความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่อง หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�เกิดจากการท่�ธนาคารไม่สามารถชุำาระหน่�สินและ 
ภาระผู้้กพื่นัตามสัญ่ญ่า วตัถป่ระสงค์ของการบรหิารความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องของธนาคาร ค่อ การม่
เงนิทน่ท่�เหมาะสมและเพื่ย่งพื่อท่�จะชุำาระภาระผู้้กพื่นัทั�งในปจัจ่บนัและอนาคต ในขณะเด่ยวกัน ยงัสามารถ
นำาเงนิท่นไปบรหิารเพื่่�อให�เกิดประโยชุน์อย่างเหมาะสมในภาวะท่�ตลาดเอ่�ออำานวยด�วย

ปจัจยัความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องท่�สำาคัญ่ของธนาคาร ได�แก่ โครงสร�างของแหล่งเงนิทน่และการใชุ�ไป 
ของเงนิทน่ของธนาคาร การแข่งขันของธนาคารพื่าณิชุยร์วมถ่งผู้้�เล่นท่�ไม่ใชุธ่นาคารพื่าณิชุยเ์พื่่�อเพื่ิ�ม
ฐานเงนิฝ่ากโดยเฉพื่าะเงนิฝ่ากท่�มต่�นท่นตำาและเงนิฝ่ากล้กค�ารายย่อย โดยเฉพื่าะการแขง่ขนัให�บรกิาร
เงนิฝ่ากดิจทัิลด�วยการเปิดบัญ่ชุผู่่้านชุอ่งทางออนไลน์ การเปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมการลงทน่ของลก้ค�า
เพื่่�อแสวงหาผู้ลตอบแทนท่�ส้งข่�นในภาวะอตัราดอกเบ่�ยตำา และการขยายตัวของสินทรพัื่ย์ในสก่ลเงนิ
ต่างประเทศของธนาคาร 

ธนาคารบรหิารความเส่�ยงสภาพื่คล่องตามนโยบายและหลักการท่�คณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ยแ์ละหน่�สิน
เปน็ผู้้�กำาหนด และสอดคล�องกับเกณฑ์์การดำารงสินทรพัื่ยส์ภาพื่คล่องและกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ  ท่�เก่�ยวข�องของ
ทางการ โดยมส่ายบรหิารการเงนิเปน็หน่วยงานหลักทำาหน�าท่�บรหิารกระแสเงนิสดและฐานะสภาพื่คล่อง
ประจำาวนั ติดตามภาวะตลาดเงนิ และการเปล่�ยนแปลงของปัจจยัด�านอตัราแลกเปล่�ยนและอตัราดอกเบ่�ย 
และคาดการณ์แนวโน�ม รวมถ่งดำาเนินกลย่ทธก์ารบรหิารสภาพื่คล่องตามแนวทางท่�คณะกรรมการ

บรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สินกำาหนด หน่วยงานความเส่�ยงด�านตลาด สายบรหิารความเส่�ยง เป็นผู้้�บ่งชุ่�  
ประเมนิ ติดตาม รายงาน และควบคม่สถานะความเส่�ยงให�อย้ภ่ายใต�เพื่ดานความเส่�ยงท่�กำาหนด โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สินเป็นประจำา อย่างน�อยเด่อนละครั�ง

ธนาคารจดัให�มแ่หล่งเงนิทน่ท่�หลากหลาย โดยแหล่งเงนิทน่หลักของธนาคารมาจากเงนิรบัฝ่ากจากลก้ค�า 
ซึ่่�งมก่ารกระจายตัวด่ทั�งในด�านประเภทลก้ค�าผู้้�ฝ่าก ประเภทเงนิรบัฝ่าก และอาย่ครบกำาหนด นอกจากน่� 
ธนาคารบรหิารสภาพื่คล่องผู่้านตลาดเงนิและตลาดท่นในประเทศและต่างประเทศซึ่่�งรวมถ่งตลาดซึ่่�อขาย
ล่วงหน�าและตลาดซึ่่�อค่น (Swap and Repurchase Market) โดยอาจดำาเนินการระดมเงนิท่น หรอ่
ลงท่นในสก่ลเงนิหลัก เชุน่ สก่ลเงนิบาท และสก่ลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เป็นต�น ธนาคารม่่งดำาเนินการ 
ให�ม่ต�นท่นและ ม่ความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องท่�เหมาะสมตามสภาพื่ตลาดและอย้่ในระดับท่�ยอมรบัได� 
โดยม่การบริหารฐานะสภาพื่คล่องอย่างใกล�ชุิดทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ซึ่่�งรวมถ่งการพื่ิจารณา
ความเหมาะสมในการก้�ย่มเงนิระยะสั�นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่่�อใชุ�ในการอำานวยสินเชุ่�อสก่ล
เงนิตราต่างประเทศแก่ลก้ค�าของธนาคารทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผู้นการระดม
เงนิท่นระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพื่ตลาด

นอกจากแหล่งเงนิทน่ท่�หลากหลายแล�ว ธนาคารจดัให�มสิ่นทรพัื่ยท่์�มส่ภาพื่คล่องส้งและพื่ร�อมจะเปล่�ยน
เปน็เงนิสดได�เม่�อต�องการ เพื่่�อท่�จะสามารถรองรบัการจา่ยค่นหน่�สินและภาระผู้้กพื่นัและดำาเนินธร่กิจได�
อย่างราบร่�นทั�งในภาวะปกติและในกรณ่เกิดวกิฤติ โดยธนาคารดำารงอตัราส่วนสินทรพัื่ย์สภาพื่คล่อง
ตามข�อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำากับด้แลในแต่ละประเทศท่�ธนาคารม่ 
การดำาเนินงานประกอบการ และตามเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการบรหิารสินทรพัื่ย์และหน่�สินกำาหนด

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคม่ความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่องโดยใชุ�มาตรวดัและเพื่ดานความเส่�ยง
ประเภทต่าง ๆ เชุ่น อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิฝ่าก ฐานะสภาพื่คล่องส่ทธิทั�งในภาวะปกติและ 
ภาวะวกิฤติ มาตรวดั Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) เป็นต�น  
LCR เฉล่�ยของธนาคารในไตรมาสท่� 4 ปี 2564 ซึ่่�งคำานวณจากข�อม้ลสิ�นเด่อนในระหวา่งไตรมาส เท่ากับ
ร�อยละ 270 เกินกวา่ LCR ขั�นตำาตามเกณฑ์์ท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดท่�ร�อยละ 100 

ธนาคารม่การกำาหนดสัญ่ญ่าณเต่อนภัยด�านสภาพื่คล่อง เพื่่�อให�ธนาคารได�ตระหนักถ่งการก่อตัวของ
วกิฤติสภาพื่คล่องท่�อาจเกิดข่�น ทั�งจากปัจจัยท่�เก่�ยวข�องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยท่�เกิดจาก
การเปล่�ยนแปลงของภาวะแวดล�อมภายนอก เพื่่�อให�ธนาคารสามารถป้องกันและบรหิารความเส่�ยงได�
อยา่งทันท่วงท่ ธนาคารมก่ารทดสอบภาวะวกิฤติสภาพื่คล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยกำาหนด
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สถานการณ์จำาลองภาวะวกิฤติท่�อาจเกิดข่�น ทั�งจากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่่�งแบ่งออกได�เปน็ 3 กรณ่ 
ได�แก่ (1) ภาวะวกิฤติท่�เกิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวกิฤติท่�เกิดกับระบบสถาบันการเงนิและส่งผู้ลกระทบ
ต่อสภาพื่คล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวกิฤติท่�เกิดจากทั�ง 2 ปจัจยัข�างต�นพื่ร�อมกัน ในแต่ละสถานการณ์
จำาลองจะม่การสมมติให�กระแสเงนิสดรบั-จา่ยม่ความแตกต่างจากภาวะปกติ เชุน่ ลก้ค�าถอนเงนิฝ่าก
หรอ่มก่ารเบกิใชุ�วงเงนิเบกิเกินบญั่ชุธ่นาคารมากกวา่ปกติ ธนาคารไม่สามารถเข�าถ่งตลาดเงนิ สินทรพัื่ย์
ท่�ม่สภาพื่คล่องในภาวะปกติม่สภาพื่คล่องลดลงและทำาให�ต�องขายในราคาตำากวา่ราคาตลาด ภาระใน
การสนับสน่นบรษัิัทในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิ เป็นต�น จากผู้ลการทดสอบภาวะวกิฤติสภาพื่คล่องในปี 
2564 แสดงให�เหน็วา่ธนาคารยังม่สภาพื่คล่องส่วนเกินเพื่่ยงพื่อท่�จะรองรบัภาวะวกิฤติสภาพื่คล่อง
ได�ทั�ง 3 กรณ่ 

ธนาคารม่การจดัทำาแผู้นรองรบัภาวะฉ่กเฉินเพื่่�อรองรบัในกรณ่เกิดวกิฤติสภาพื่คล่อง (Liquidity 
Contingency Plan) ท่�กำาหนดบทบาท หน�าท่� และความรับผิู้ดชุอบ ของผู้้�บริหารและหน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข�อง สัญ่ญ่าณเต่อนภัยภาวะวกิฤติสภาพื่คล่อง ตลอดจนขั�นตอนการดำาเนินการเพื่่�อท่�จะสามารถ
รบัมอ่กับสถานการณ์ได�อยา่งทันท่วงท่ และประสบความสำาเรจ็ในการแก�ไขสถานการณ์ให�กลับส่้ภาวะปกติ 
นอกจากนั�น ธนาคารม่ Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่่�งทำาให�ธนาคารม่
ความพื่ร�อมในการจดัหาเงนิท่นระยะปานกลาง และระยะยาวจากตลาดท่นได�อย่างรวดเรว็และคล่องตัว

6) ความเส่�ยงด้านปฏิิบัติ่การ 
ความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ หมายถ่ง ความเส่�ยงท่�อาจก่อให�เกิดความเส่ยหาย อันเน่�องมาจาก
ความไม่เพื่่ยงพื่อหรอ่ความบกพื่รอ่ง ของกระบวนการปฏิิบัติงานภายใน บ่คลากร และระบบงานของ
ธนาคาร หรอ่จากเหต่การณ์ความเส่�ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถ่งความเส่�ยงด�านกฎหมาย ทั�งน่� 
ไม่รวมถ่งความเส่�ยงด�านกลย่ทธ ์และความเส่�ยงด�านชุ่�อเส่ยง

ปัจจยัความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ ท่�สำาคัญ่ของธนาคารประกอบด�วย 
ปัจจยัภายในธนาคาร ได�แก่
• ประสิทธิภาพื่ของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรและระบบการควบค่มภายใน (Internal 

Control) ซึ่่�งรวมถ่งกระบวนการปฏิิบัติงานต่าง ๆ เพื่่�อรองรบัการดำาเนินธ่รกิจ และกระบวนการ
ในการด้แลบ่คลากรของธนาคาร

• บ่คลากรของธนาคาร ทั�งในส่วนของความเพื่ย่งพื่อของจำานวนบ่คลากร คณ่สมบัติ และประสิทธภิาพื่
ของบ่คลากร ซึ่่�งรวมไปถ่งคณ่ภาพื่การให�บรกิารและการดแ้ลลก้ค�า ความร้�ความเข�าใจในผู้ลิตภัณฑ์์
และบรกิารซึ่่�งม่แนวโน�มซึ่บัซึ่�อนมากข่�น และการนำาเสนอขายต่อล้กค�าได�อย่างเหมาะสม

• ระบบงานต่าง ๆ  ของธนาคาร ทั�งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรบัการดำาเนินธร่กิจ
ของธนาคาร และความซึ่บัซึ่�อนของระบบงานซึ่่�งอาจก่อให�เกิดความเส่�ยงได� เป็นต�น

ปัจจยัภายนอกธนาคาร ได�แก่
• พื่ฤติกรรมของบ่คคลภายนอก เชุ่น การโจรกรรมหรอ่ฉ�อโกงทรพัื่ย์สินหรอ่ข�อม้ลของธนาคาร 

การฟื้อกเงนิ เป็นต�น
• สาธารณภัยและภัยธรรมชุาติต่าง ๆ  หรอ่เหตก่ารณ์ความไม่สงบต่าง ๆ  ท่�อาจมผู่้ลทำาให�ทรพัื่ยสิ์นของ

ธนาคารเส่ยหายได� รวมถ่งสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโรคติดต่ออนัตรายหรอ่โรคอบ่ัติใหม่ ท่�
แพื่รร่ะบาดอยา่งรวดเรว็และกว�างขวางทำาให�มผู้่้�เจบ็ปว่ยเส่ยชุว่ติและส่งผู้ลให�การปฏิิบติังานตามปกติ
ต�องหย่ดชุะงกัหรอ่เปล่�ยนร้ปแบบไป

• การตรากฎเกณฑ์์ใหม่ หรอ่เพื่ิ�มเติมปรบัปร่งกฎเกณฑ์์เดิมของทางการและผู้้�กำากับด้แลต่าง ๆ ทั�ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่�มแ่นวโน�มเข�มข�นมากข่�นทั�วโลก ส่งผู้ลให�ธนาคารต�องปรบัเปล่�ยน
กระบวนการปฏิิบติังานอย่างมนั่ยสำาคัญ่เพื่่�อให�สอดรบักับกฎเกณฑ์์ท่�ตราใหม่หรอ่เพื่ิ�มเติมปรบัปร่งนั�น

ธนาคารตระหนักด่วา่ การบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการท่�ด่ เปน็สิ�งสำาคัญ่ต่อการดำาเนินธร่กิจให�บรรล่
ผู้ลสำาเรจ็ได�อยา่งยั�งยน่ โดยเฉพื่าะในสถานการณ์แวดล�อมปัจจ่บันทั�งภายในและภายนอกประเทศซึ่่�งม่
ความไมแ่น่นอน ธนาคารจง่ให�ความสำาคัญ่ต่อการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการอยา่งมป่ระสิทธภิาพื่ 
และครอบคล่มการดำาเนินงานทั�วทั�งธนาคารอย่างเพื่่ยงพื่อ และเตร่ยมความพื่ร�อมเพื่่�อรับม่อกับ
สถานการณ์ท่�ไม่คาดคิดดังกล่าวได�อย่างทันกาล รวมทั�งการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ของทางการทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศท่�ม่แนวโน�มเข�มข�นมากข่�น

นอกจากนั�น ธนาคารยังให�ความสำาคัญ่กับค่ณภาพื่การให�บรกิารและการด้แลล้กค�า การเสนอขาย
ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการท่�เหมาะสม การเสริมสร�างความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ 
ชุอ่งทางการให�บรกิารทางอเิล็กทรอนิกส์/ดิจทัิลต่าง ๆ รวมถ่งการบรหิารความเส่�ยงท่�เกิดจากการ
ท่จรติท่�เก่�ยวเน่�องกับผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารของธนาคาร เชุน่ บัตรเครดิต บัตรเอท่เอม็ และบรกิารทาง
อเิล็กทรอนิกส์อ่�น ๆ เป็นต�น เพื่่�อสร�างความมั�นใจต่อล้กค�าของธนาคาร รวมถ่งการวเิคราะห ์ประเมนิ 
และควบค่มความเส่�ยง สำาหรบัผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ เพื่่�อให�มั�นใจวา่ความเส่�ยงอย่้ในระดับท่�ยอมรบัได� และม่
กระบวนการควบคม่ท่�เหมาะสมก่อนการเสนอให�บรกิารต่อลก้ค�า

การบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการ ครอบคลม่ถ่งการนิยามความเส่�ยง การประเมนิความเส่�ยง การดแ้ล
ติดตามความเส่�ยง ตลอดจนการบรหิารและควบคม่ความเส่�ยง โดยท่กหน่วยงานมห่น�าท่�ความรบัผิู้ดชุอบ
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โดยตรงในการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการของหน่วยงานตนเอง และกำาหนดมาตรการบรหิารและ
ติดตามควบค่มความเส่�ยงให�อย้่ในระดับท่�กำาหนด โดยการจดัสรรทรพัื่ยากรอย่างเหมาะสม และสร�าง
วฒันธรรมการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการภายในธนาคาร

หลักการสำาคัญ่ในการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการของธนาคารเริ�มจากการสร�างความร้�ความเข�าใจ
เก่�ยวกับความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการแก่พื่นักงานของธนาคารให�เข�าใจตรงกันอย่างทั�วถ่ง และปล้กฝั่ง
วฒันธรรมการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการภายในธนาคารให�เปน็ส่วนหน่�งในกระบวนการทางธร่กิจ
ด�านต่าง ๆ ของธนาคารต่อไปอย่างยั�งย่น โดยเคร่�องม่อหลักในการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ  
(Tools for Operational Risk Management) ได�แก่ การประเมินความเส่�ยงและการควบค่ม 
ภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : RCSA) เพื่่�อระบ่ความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการได�
อยา่งครบถ�วนถก้ต�อง และสามารถประเมินความเส่�ยงและประสิทธภิาพื่ของการควบคม่ ตลอดจนวเิคราะห์
รายละเอย่ดเพื่่�อหาแนวทางท่�เหมาะสมในการลดความเส่�ยง และดำาเนินการลดความเส่�ยงตามแนวทาง
ท่�เล่อกแล�ว โดยม่การติดตามความค่บหน�าและระดับความเส่�ยงอย่างเป็นระบบ เชุน่ ข�อม้ลท่�ใชุ�ติดตาม
ความเส่�ยง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบการรายงานข�อม้ลเหตก่ารณ์ความเส่ยหาย 
ท่�เกิดจากความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ (Loss Data) ซึ่่�งเป็นข�อม้ลสำาคัญ่ให�ธนาคารนำามาประมวลและ
วเิคราะหพ์ื่ิจารณามาตรการป้องกัน ควบค่ม และ/หรอ่ลดความเส่�ยงดังกล่าวได�อย่างม่ประสิทธภิาพื่ 
พื่ร�อมทั�งทบทวนกระบวนการทั�งหมดดังกล่าวอย่างสมำาเสมอ

ธนาคารมค่ณะกรรมการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการ ซึ่่�งประกอบด�วยผู้้�บรหิารระดับส้งของธนาคาร
จากทั�งสายธร่กิจและสายสนับสน่น โดยมห่น�าท่�สนับสน่นและควบคม่ดแ้ลการดำาเนินการบรหิารความเส่�ยง
ด�านปฏิิบัติการและการบรหิารความต่อเน่�องทางธ่รกิจให�เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

ธนาคารม่หน่วยงานความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ สังกัดสายบริหารความเส่�ยง เพื่่�อด้แลการบริหาร
ความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการ เชุน่ การติดตามและสนับสน่นทก่หน่วยงานให�ดำาเนินการตามระบบการบรหิาร
ความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการภายในหน่วยงานของตน การบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบติัการในระดับภาพื่รวม
องค์กร การพื่ิจารณาแนวทางการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการในขั�นตอนการพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์
และบรกิาร การคำานวณเงนิกองท่นเพื่่�อรองรบัความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการภายใต�หลักเกณฑ์์ Basel 
การดแ้ลระบบและวเิคราะหข์�อม้ลเหตก่ารณ์ความเส่ยหายท่�เกิดจากความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ (Loss 
Data) เป็นต�น หน่วยงานบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการม่การประสานงานกับหน่วยงานกำากับด้แล  
และสายตรวจสอบและควบค่ม โดยการแลกเปล่�ยนข�อม้ล ร่วมกันวิเคราะห์ และกำาหนดแนวทาง

การบรหิารควบค่ม เพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่ในการบรหิารความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการและกระบวนการ
ควบค่มภายในของธนาคาร

ธนาคารม่การบรหิารความต่อเน่�องทางธร่กิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่่�อให�
มั�นใจวา่ธนาคารสามารถดำาเนินธ่รกิจได�อย่างต่อเน่�องเม่�อเกิดเหต่ฉก่เฉินต่าง ๆ  ท่�ทำาให�การปฏิิบัติงาน
ตามปกติต�องหย่ดชุะงกั โดยธนาคารม่นโยบายการบรหิารความต่อเน่�องทางธ่รกิจ (BCM Policy) ซึ่่�ง
ได�รบัอน่มัติจากคณะกรรมการธนาคาร อก่ทั�งม่การกำาหนดมาตรฐาน และกรอบการดำาเนินงานรองรบั
บรหิารความต่อเน่�องทางธ่รกิจ (BCM Framework) ในการพิื่จารณาทบทวนและจดัทำาแผู้นรองรบั
การดำาเนินธ่รกิจอย่างต่อเน่�อง (Business Continuity Plan) อย่างสมำาเสมอ เพื่่�อให�ครอบคล่ม
และพื่ร�อมรองรบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่�อาจเกิดข่�น รวมถ่งจดัให�ม่การฝึ่กซึ่�อมทดสอบเป็นประจำาท่กปี

7) ความเส่�ยงด้านเทคโนโลย่สารสนเทศ
ความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถ่ง 
ความเส่�ยงท่�อาจเกิดข่�นจากการใชุ�เทคโนโลย่สารสนเทศ ซึ่่�งจะม่ผู้ลกระทบต่อระบบหรอ่การปฏิิบัติงาน 
รวมถ่งความเส่�ยงท่�เกิดจากภัยค่กคามทางไซึ่เบอร ์(Cyber Threats)

ปัจจัยความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศท่�สำาคัญ่ของธนาคารประกอบด�วย ปัจจัยภายใน ได�แก่  
ความสามารถและความซึ่บัซึ่�อนของระบบงานและเทคโนโลยท่่�ธนาคารนำามาใชุ�เพื่่�อการดำาเนินธ่รกิจ การรกัษัา
ความปลอดภัยของระบบงานและข�อม้ลโดยเฉพื่าะข�อม้ลส่วนบ่คคล ความถก้ต�องแมน่ยำาของการประมวลผู้ล 
การพื่ฒันาความร้�และความสามารถของบ่คลากรท่�เก่�ยวข�องกับการใชุ�งานเทคโนโลยใ่หม ่ๆ  และความร้�
ความเข�าใจเก่�ยวกับความเส่�ยงด�านเทคโนโลยส่ารสนเทศ ซึ่่�งรวมถ่งความเส่�ยงเก่�ยวกับการท่จรติหรอ่
การละเลยการปฏิิบัติงาน สำาหรบัปัจจยัภายนอก ได�แก่ ความเส่�ยงจากภัยค่กคามทางไซึ่เบอร ์(Cyber 
Risk) ซึ่่�งม่จำานวนเพื่ิ�มข่�นอย่างรวดเรว็ ม่ร้ปแบบท่�หลากหลาย และม่ความซึ่บัซึ่�อนมากข่�น นอกจากนั�น 
ในปัจจ่บันการเปล่�ยนแปลงสภาพื่แวดล�อมของหว่งโซึ่ธ่ร่กิจท่�มก่ารพื่่�งพื่าเทคโนโลย ่รวมทั�งมก่ารเชุ่�อมโยง 
ข�อม้ลธ่รกิจ ทำาให�เกิดความเชุ่�อมโยงความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่ในห่วงโซึ่่ธ่รกิจและสร�างผู้ลกระทบ
ทางธ่รกิจได� และการจดัการความปลอดภัยข�อม้ลในการทำาธ่รกิจ กลายเป็นปัจจยัท่�สร�างโอกาสและ 
ความเส่�ยงทางธร่กิจ ตามภม้ทัิศน์ทางธร่กิจซึ่่�งกำาลังมก่ารเปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญ่ในด�านการเข�าส่้ย่คดิจทัิล

ทั�งน่� ธนาคารตระหนักถ่งความเส่�ยงท่�เกิดจากการใชุ�เทคโนโลยส่ารสนเทศ (Information Technology 
Risk : IT Risk) และความสำาคัญ่ของการรกัษัาความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศและการป้องกัน
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ภัยไซึ่เบอร ์ ธนาคารได�ปรบัปร่งนโยบายการบรหิารความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ (IT Risk 
Management Policy) และนโยบายความมั�นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศและความปลอดภัยไซึ่เบอร ์
(Information Security and Cybersecurity Policy) อย่างสมำาเสมอ ดำาเนินการยกระดับความพื่ร�อม
และเพื่ิ�มข่ดความสามารถในการกำากับด้แลและบรหิารจดัการความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ ให� 
เปน็ไปอยา่งเหมาะสมทั�งองค์กร โดยการสร�างกรอบการดำาเนินการในด�านต่าง ๆ  ได�แก่ ปรบัปร่งเทคโนโลย่
ด�านความมั�นคงปลอดภัยให�ทันสมัยและครอบคล่มกระบวนการพิื่จารณาการนำาเทคโนโลย่ใหม่ ๆ  
มาใชุ�งานอย้่เสมอ ปรบัเปล่�ยนกรอบการประเมินความเส่�ยงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม สร�าง
ความตระหนักและความร้�ความสามารถด�านความมั�นคงปลอดภัยให�กับบ่คลากรของธนาคาร รวมถ่ง
ลก้ค�าหรอ่ผู้้�ใชุ�บรกิารของธนาคารอย้เ่ป็นประจำา พื่ฒันาแผู้นการรบัมอ่ภัยไซึ่เบอรใ์นร้ปแบบต่าง ๆ  เพื่่�อลด
ผู้ลกระทบได�อย่างรวดเรว็และม่ประสิทธภิาพื่ ตลอดจนเสรมิสร�างความรว่มม่อกับหน่วยงานภายนอก
เพื่่�อเพื่ิ�มความสามารถในการรบัม่อและจดัการความเส่�ยงทางไซึ่เบอรไ์ด�อย่างม่ประสิทธผิู้ลมากข่�น 

8) ความเส่�ยงจากความเพ่ยงพอของเงนิกองทุน 
เงินกองท่นเป็นแหล่งเงินท่นท่�ม่ความสำาคัญ่มากในการดำาเนินธ่รกิจ ของสถาบันการเงิน ดังนั�น 
การจดัการเงนิกองท่นอย่างม่ประสิทธิผู้ล สะท�อนถ่งความมั�นคงแข็งแกรง่ทางการเงนิ และส่งผู้ล
โดยตรงต่อความน่าเชุ่�อถ่อของสถาบันการเงนินั�น ๆ

โครงสร�างเงนิกองท่นตามประกาศหลักเกณฑ์์การกำากับด้แลเงนิกองท่นตามแนวทาง Basel III ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย แบ่งออกเป็น เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของ (Common Equity 
Tier 1) เงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ท่�เปน็ตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1) และเงนิกองทน่ชุั�นท่� 2 (Tier 2) 

• เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของ ประกอบด�วย
(1) ท่นชุำาระแล�ว
(2) ส่วนเกิน (ตำากวา่) ม้ลค่าห่�นสามัญ่
(3) ท่นสำารองตามกฎหมาย
(4) เงนิสำารองท่�จดัสรรจากกำาไรส่ทธิ
(5) กำาไรส่ทธคิงเหล่อหลังการจดัสรร
(6) ส่วนได�เส่ยท่�ไม่มอ่ำานาจควบค่มท่�นับเปน็เงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของ
(7) รายการอ่�นของส่วนของเจ�าของ
(8) รายการหกัต่าง ๆ  อาทิ ค่าความนิยม สินทรพัื่ย์ไมม่ตั่วตน และสินทรพัื่ยภ์าษ่ัเงนิได�รอการตัดบญั่ชุ ่

เป็นต�น

• เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นตราสารทางการเงนิ ประกอบด�วย
(1) ตราสารหน่�ด�อยสิทธิระยะยาวท่�ม่สิทธิด�อยกวา่ผู้้�ฝ่ากเงนิ เจ�าหน่�สามัญ่และเจ�าหน่�ด�อยสิทธิ

ท่กประเภท รวมถ่งผู้้�ถ่อตราสารทางการเงนิท่�นับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2
(2) ส่วนได�เส่ยท่�ไมม่อ่ำานาจควบค่มท่�นับเปน็เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นตราสารทางการเงนิ

• เงนิกองท่นชุั�นท่� 2 ประกอบด�วย
(1) ตราสารหน่�ด�อยสิทธริะยะยาวท่�ม่สิทธดิ�อยกวา่ผู้้�ฝ่ากเงนิและเจ�าหน่�สามัญ่ 
(2) เงนิสำารองทั�วไป (General Provision) รวมแล�วไม่เกินร�อยละ 1.25 ของสินทรพัื่ย์เส่�ยง

ด�านเครดิต
(3) ส่วนได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มท่�นับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2

ทั�งน่� ในการนำาแนวทาง Basel III มาบงัคับใชุ� ธนาคารแหง่ประเทศไทยมก่ารผู่้อนปรน สำาหรบัตราสารหน่�
ด�อยสิทธท่ิ�นับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2 ซึ่่�งม่ค่ณสมบัติไม่ครบถ�วนตามหลักเกณฑ์์ Basel III ในเร่�อง
ความสามารถในการรองรบัผู้ลขาดทน่ (Loss Absorption) ในกรณ่ท่�ธนาคารไม่สามารถดำาเนินกิจการ
ต่อไปได� (At the Point of Non-viability) กล่าวค่อไมม่เ่ง่�อนไขให�สามารถแปลงเป็นห่�นสามญั่หรอ่ตัด
เป็นหน่�ส้ญ่ เม่�อทางการตัดสินใจจะเข�าชุว่ยเหล่อทางการเงนิแก่ธนาคาร โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย
กำาหนดให�ทยอยลดนับเป็นเงนิกองท่นในอตัราร�อยละ 10 ต่อปี เริ�มตั�งแต่ปี 2556 ถ่งปี 2565

เงนิกองท่นในระดับกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคาร ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่� 31 
ธนัวาคม 2563 ม่ดังน่�

หน่วย: ล�านบาท

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 457,469 431,381

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของ 433,699 407,621

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นตราสารทางการเงนิ 23,770 23,760

เงนิกองท่นชุั�นท่� 2 102,957 70,686

เงนิกองทุนทั�งสิ�นต่ามกฎห้มาย 560,426 502,067

ปจัจยัความเส่�ยงด�านความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองทน่ ได�แก่ ประเภท ปรมิาณและคณ่ภาพื่ของสินทรพัื่ยเ์ส่�ยง 
และความสามารถในการหารายได�ของธนาคาร ซึ่่�งภาวะวกิฤติเศรษัฐกิจอาจทำาให�ธนาคารม่สินทรพัื่ย์
รวมถ่งเงนิลงท่นท่�ม่ค่ณภาพื่ลดลง และ/หรอ่ม้ลค่าของสินทรพัื่ย์ เงนิลงท่น และ/หรอ่หลักประกัน
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ลดตำาลง ทำาให�สินทรพัื่ย์เส่�ยงของธนาคารเพื่ิ�มข่�น ซึ่่�งอาจส่งผู้ลกระทบต่อผู้ลกำาไรของธนาคาร และ
ทำาให�เงนิกองท่นของธนาคารลดลง อนัจะนำาไปส่้ระดับของเงนิกองท่นต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยงท่�ลดลงด�วย

ในการบรหิารความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองท่น ธนาคารมเ่ปา้หมายท่�จะดำารงฐานะของเงนิกองทน่ในระดับ
เพื่ย่งพื่อท่�จะสนับสน่นย่ทธศาสตรก์ารขยายธร่กิจภายใต�กรอบความเส่�ยงท่�ยอมรบัได�ของธนาคาร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวงัของตลาด 

กระบวนการบรหิารเงนิกองท่นของธนาคารเปน็ไปตามหลักเกณฑ์์การกำากับดแ้ลเงนิกองท่นโดยทางการ 
โดยมก่ารประเมินความเส่�ยงและความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองทน่ภายใต�กระบวนการ ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่่�งเป็นการประเมินความเส่�ยงทั�งหมดท่�ม่นัยสำาคัญ่
แบบมองไปข�างหน�า เพื่่�อให�ธนาคารสามารถบรหิารความเส่�ยงได�อย่างเหมาะสมม่ประสิทธภิาพื่ และม่
ระดับของเงนิกองท่นท่�เพื่ย่งพื่อต่อการดำาเนินธ่รกิจ ทั�งภายใต�ภาวะปกติและภาวะวกิฤติ 

ธนาคารคำานวณความเพื่่ยงพื่อของเงินกองท่นขั�นตำาตามหลักเกณฑ์์ Basel III ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย โดยใชุ�วธิ ่Standardised Approach (SA) สำาหรบัความเส่�ยงด�านเครดิต ความเส่�ยง
ด�านตลาด และความเส่�ยงด�านปฏิิบัติการ 

ภายใต�หลักเกณฑ์์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุย์ท่�จดทะเบ่ยน
ในประเทศและกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคารพื่าณิชุย์ดำารงเงนิกองท่นขั�นตำาเป็น 3 อตัราส่วน 
ได�แก่ อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง ไม่ตำากวา่ร�อยละ 4.50 
อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง ไม่ตำากวา่ร�อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองท่น
ทั�งสิ�นต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง ไม่ตำากวา่ร�อยละ 8.50 และกำาหนดการดำารงเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มเพื่่�อรองรบั
ผู้ลขาดทน่ในภาวะวกิฤติ (Capital Conservation Buffer) โดยให�ดำารงอตัราส่วนเงนิกองทน่ส่วนเพื่ิ�ม
อก่มากกวา่ร�อยละ 2.50 รวมทั�งกำาหนดให�ธนาคารในฐานะธนาคารพื่าณิชุยท่์�มนั่ยต่อความเส่�ยงเชุงิระบบ
ต�องดำารงเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มเพื่่�อรองรบัความเส่ยหาย (Higher Loss Absorbency) เพื่ิ�มเติมจาก
การดำารงอตัราส่วนเงนิกองท่นขั�นตำาอก่ร�อยละ 1.00 ดังนั�น ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 ธนาคาร
ต�องดำารงอตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง มากกวา่ร�อยละ 8.00 
อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง มากกวา่ร�อยละ 9.50 และอตัราส่วนเงนิกองท่นทั�งสิ�น
ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง มากกวา่ร�อยละ 12.00 

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 กล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคารม่อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็น
ส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง และอตัราส่วน
เงนิกองท่นทั�งสิ�นต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง ท่�ร�อยละ 15.15, 15.98 และ 19.57 ตามลำาดับ ในขณะท่� ณ วนัท่� 
31 ธนัวาคม 2563 อย้่ท่�ร�อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ตามลำาดับ ทั�งน่� เงนิกองท่นของธนาคาร
อย้่ในระดับท่�สามารถรองรบัการดำารงเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มดังกล่าวแล�ว 
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15.15% 15.98% 19.57%

14.89% 15.76% 18.34%
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เกณฑ์์ท่� ธปท. กำาหนด ปี 2564
เกณฑ์์ท่� ธปท. กำาหนด ปี 2563
อตัราส่วนเงนิกองท่นของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2564
อตัราส่วนเงนิกองท่นของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2563
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2.3 ค์วามิเส่�ยั่งท่ี่�เกิด้ข้�นใหุ้มิ ่(Emerging Risks)

ในระยะ 3-5 ปีข�างหน�า ธนาคารต�องเผู้ชุิญ่กับความท�าทายหลายด�านในการดำาเนินธ่รกิจ ธนาคาร
จ่งจำาเป็นต�องติดตามพื่ิจารณาความเส่�ยงท่�เกิดข่�นใหม่ ซึ่่�งอาจส่งผู้ลกระทบต่อการดำาเนินธ่รกิจใน
ระยะยาว เพื่่�อเตรย่มความพื่ร�อมให�ธนาคารสามารถรบัม่อและบรหิารจดัการส่วนต่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง
ได�อย่างม่ประสิทธภิาพื่ ความเส่�ยงท่�เกิดข่�นใหม่ท่�สำาคัญ่ ได�แก่ 

1) ความกังวลเก่�ยวกับเศรษัฐกิจโลก
การระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่ เป็นหน่�งในความเส่�ยงหลักท่�เราควรต�องระวงั ไวรสักลายพื่ันธ่์
อาจจะกระทบกับการฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจโลก โดยบางภ้มิภาค อย่างเชุน่ ย่โรปในตอนน่�กำาลังเผู้ชุญิ่กับ
การระบาดระลอกใหม่ การระบาดของโรคท่�ไมส่ามารถควบคม่ได�อาจส่งผู้ลทำาให�บางประเทศต�องกลับมา 

ล็อกดาวน์อก่ครั�ง และจะส่งผู้ลลบต่อประเทศท่�ม่การพื่่�งพื่าการท่องเท่�ยวและภาคบรกิารเป็นอย่างมาก 
การระบาดของโควดิ-19 คาดวา่จะสร�างผู้ลกระทบต่อทั�งล้กค�าและทางธนาคารเอง และผู้ลกระทบใน
ระยะยาวของการระบาดนั�นยังไม่เป็นท่�ทราบแน่ชุดั นอกจากน่� การระบาดยังส่งผู้ลให� GDP ลดลงใน
หลายเศรษัฐกิจท่�เราทำาธ่รกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศและอต่สาหกรรมต่าง ๆ ก็ฟ่ื้� นตัวได� แต่ไม่เท่ากัน
มาตั�งแต่ต�นปี 2564

ความเส่�ยงท่�สำาคัญ่อก่ประการหน่�งต่อแนวโน�มธ่รกิจของธนาคารค่อ ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลย่
ดิจทัิล ซึ่่�งอาจเข�ามาปรบัเปล่�ยนร้ปแบบการดำาเนินธ่รกิจของธนาคารในหลายแงม่่ม ในธ่รกิจหลัก เชุน่ 
การชุำาระเงนิและการให�คำาปรก่ษัา ธนาคารอาจเผู้ชุญิ่กับการแข่งขนัท่�ร่นแรงข่�นจากผู้้�ให�บรกิารเทคโนโลย่
ทางการเงินท่�ม่จำานวนมากข่�นต่อเน่�อง ธนาคารต�องรับม่อกับความท�าทายหลังวิกฤติโควิด-19 
ตลอดจนการเปล่�ยนแปลงทางเทคโนโลย่ท่�เกิดจากค้่แข่งทางด�านเทคโนโลย่การเงนิ (FinTech) และ
ค้่แข่งบนแพื่ลตฟื้อรม์ออนไลน์ต่าง ๆ 

ในชุว่งไม่ก่�ปีท่�ผู่้านมา คนส่วนใหญ่่ม่การเข�าถ่งเทคโนโลย่เพื่ิ�มมากยิ�งข่�น ล้กค�าต�องการบรกิารท่�เป็น
นวตักรรมสมัยใหม่ท่�สามารถใชุ�งานได�งา่ยและมค่วามโปรง่ใสมาก เทคโนโลยท่างการเงนิน่�ยงัมศ่กัยภาพื่
ในการพื่ฒันาธร่กิจธนาคาร ผู่้านทางการพื่ฒันาการให�บรกิารท่�มป่ระสิทธภิาพื่มากยิ�งข่�น ซึ่่�งอาจนำาไปส่้
ตลาดท่�ใหญ่่ข่�น และผู้้�คนสามารถเข�าถ่งบรกิารทางเงนิได�อย่างเท่าเท่ยม

ธนาคารตระหนักด่ถ่งความไม่แน่นอนของภาวะเศรษัฐกิจโลกท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่อธ่รกิจของธนาคาร
และการดำาเนินธ่รกิจของล้กค�า โดยธนาคารได�ม่การติดตามสถานการณ์และด้แลล้กค�าอย่างใกล�ชุดิ 
รวมถ่งดำาเนินการจดัทำากระบวนการต่าง ๆ เพื่่�อบรหิารด้แลความเส่�ยง อาทิ กระบวนการประมาณการ
สภาวะเศรษัฐกิจในอนาคตเพื่่�อประเมนิผู้ลกระทบท่�อาจเกิดข่�น การประเมนิความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองท่น
ตามกระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และการจดัทำา
แผู้นล่วงหน�ารองรบัการเสรมิสร�างความมั�นคงและเตรย่มแผู้นในการฟ่ื้� นธร่กิจท่�อาจเกิดข่�นในอนาคต
ไว�ล่วงหน�าอย่างเป็นระบบ

2) การเปล่�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ในชุ่วงปีท่�ผู่้านมา นอกจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 แล�ว การเปล่�ยนแปลงสภาพื่
ภ้มิอากาศเป็นอก่ประเด็นท่�ได�รบัความสนใจมากเป็นพื่ิเศษัจากนานาประเทศ สภาพื่อากาศแปรปรวน
และภัยธรรมชุาติ เชุน่ พื่าย่ นำาท่วม ภัยแล�ง คล่�นความร�อน ท่�เกิดข่�นในหลายประเทศ ได�ส่งผู้ลกระทบ
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อย่างร่นแรงต่อประชุาชุนและธ่รกิจจำานวนมาก ม่ผู้้�บาดเจบ็และเส่ยชุว่ติ ทรพัื่ย์สินได�รบัความเส่ยหาย 
หว่งโซึ่ก่ารผู้ลิตและบรกิารหย่ดชุะงกังนั สินค�าและบรกิารขาดแคลน ตลอดจนเกิดการอพื่ยพื่ย�ายถิ�นฐาน
ไปส่้พื่่�นท่�ท่�ปลอดภัยกวา่

ท่ามกลางภัยพื่ิบัติทางธรรมชุาติท่�ม่แนวโน�มเกิดบ่อยครั�งและร่นแรงข่�นเร่�อย ๆ ความรว่มม่อของ
นานาประเทศในการเปล่�ยนผู่้านไปส่้สังคมคารบ์อนตำาได�ม่ความค่บหน�าไปอย่างม่นัยสำาคัญ่ ประเทศ
กำาลังพื่ัฒนาท่�ปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกในปรมิาณส้งระดับต�นของโลก เชุ่น จน่ และอนิเด่ย ได�ออกมา
ประกาศจ่ดย่นในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก โดยได�กำาหนดปีท่�จะบรรล่การปล่อยก๊าซึ่
เรอ่นกระจกส่ทธเิป็นศน้ย์ (Net-zero) นอกจากน่� ประเทศสมาชุกิอาเซึ่ย่นเก่อบท่กประเทศได�ประกาศ
เจตนารมณ์การปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกส่ทธิเป็นศ้นย์ ในส่วนของประเทศไทย ท่านนายกรัฐมนตร ่
ได�ประกาศอย่างชุัดเจนต่อบรรดาผู้้�นำาจากนานาประเทศในการประชุ่ม COP 26 ท่�เม่องกลาสโกว ์
สก็อตแลนด์ วา่ ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์ส่ทธเิป็นศน้ย์ในปี 2593 และปล่อยก๊าซึ่
เรอ่นกระจกส่ทธเิป็นศน้ย์ในปี 2608

แม�วา่การประชุม่ COP 26 อาจจะไม่ถ่อวา่บรรล่ผู้ลตามท่�หลายฝ่่ายตั�งความหวงัไว� ประเทศพื่ฒันาแล�ว
กับประเทศกำาลังพื่ฒันายงัคงไมส่ามารถตกลงเง่�อนไขรว่มบางประการอนัจะนำาไปส่้การควบคม่อณ่หภม้ิ
ไม่ให�ส้งเกิน 2 องศาเซึ่ลเซึ่ย่สได� อย่างไรก็ตาม การประชุม่ดังกล่าวได�ม่ผู้ลลัพื่ธส์ำาคัญ่เกิดข่�นไม่น�อย 
เชุ่น การประกาศความรว่มม่อระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจน่ในบรรล่เป้าหมายด�านการเปล่�ยนแปลง
ภ้มิอากาศ การย่ติการทำาลายป่าและฟ่ื้� นฟ้ื้ป่าไม�ท่�ถ้กทำาลายภายในปี 2573 (Glasgow Declaration 
on Forests and Land Use) ปฏิิญ่ญ่าวา่ด�วยการเปล่�ยนผู่้านพื่ลังงานถ่านหินส่้พื่ลังงานสะอาด 
(Global Coal to Clean Power Transition Statement) สญั่ญ่าวา่ด�วยการลดการปล่อยก๊าซึ่มเ่ทน
ลงร�อยละ 30 ภายในปี 2573 (Global Methane Pledge) ตลอดจนความชุว่ยเหล่อทางการเงนิจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่�จะสนับสน่นประเทศด�อยพื่ฒันาและกำาลังพื่ฒันาให�เปล่�ยนผู่้านไปส่้สังคมคารบ์อนตำา 
ความรว่มมอ่เหล่าน่�ถก้คาดหวงัวา่จะเป็นกลไกท่�ชุว่ยขับเคล่�อนไปส่้การบรรล่เป้าหมายของความตกลง
ปารส่อย่างเป็นร้ปธรรมมากข่�น 

นอกเหน่อจากความค่บหน�าในระดับประเทศแล�ว บรษัิัทข�ามชุาติและบรษัิัทชุั�นนำาจำานวนมากข่�นเร่�อย ๆ 
ได�ออกมาประกาศเปา้หมายการปล่อยคารบ์อนส่ทธเิปน็ศน้ย ์รวมถ่งกำาหนดนโยบายและหม่ดหมายของ
การลดก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์ขององค์กรเองและของธร่กิจในหว่งโซึ่อ่ป่ทาน เพื่่�อรองรบันโยบายและ
กฎระเบ่ยบด�านสิ�งแวดล�อมท่�ม่แนวโน�มเข�มข�นข่�น รวมถ่งมาตรการด�านราคาคารบ์อนท่�หลายประเทศ
อาจนำามาใชุ�ในอนาคต และเพื่่�อย่ดหวัหาดของตลาดสินค�าและบรกิาร “ส่เข่ยว” ซึ่่�งอาจทดแทนสินค�า

และบรกิารแบบดั�งเดิมท่�ปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกส้ง การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผู้ลกระทบต่อผู้้�ม่
ส่วนได�เส่ยเป็นวงกว�าง และจะทำาให�ธ่รกิจต่าง ๆ  โดยเฉพื่าะธ่รกิจพื่ลังงานและธ่รกิจท่�อย้่ในหว่งโซึ่ม้่ลค่า
การผู้ลิตของโลกต�องปรบัตัว เพื่่�อให�สามารถอย่้รอดและเติบโตอย่างยั�งย่นในอนาคต ซึ่่�งการปรบัตัว 
ดังกล่าวจำาเป็นต�องอาศยัเงนิลงท่นมหาศาล

สภาวะโลกร�อนและการเปล่�ยนผู่้านไปส่้สังคมคาร์บอนตำาเป็นทั�งโอกาสและความท�าทายของธ่รกิจ
จำานวนมาก แม�วา่การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเร่�องในระยะยาวมากกวา่ระยะสั�น แต่ธนาคารค�นคว�า
ข�อม้ลและติดตามข่าวสารความค่บหน�าอย่างใกล�ชุดิ เพื่่�อใชุ�ประกอบการประเมินความเส่�ยงของธ่รกิจ
ทั�งในเชุงิค่ณภาพื่และปรมิาณ ธนาคารตระหนักด่วา่ ความเส่�ยงของธ่รกิจดังกล่าว ม่ความสัมพื่นัธกั์บ
ความเส่�ยงทางการเงนิและชุ่�อเส่ยงของธนาคาร ธนาคารจง่ให�ความสำาคัญ่กับการพื่ัฒนาเคร่�องม่อ
ประเมนิความเส่�ยงต่อภาคธร่กิจรายสาขา โดยอย่้ระหวา่งดำาเนินงานรว่มกับผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่และนักวชิุาการ
เพื่่�อพื่ัฒนาเคร่�องม่อประเมินความเส่�ยงด�านกายภาพื่ (Physical risk) ของการเปล่�ยนแปลงสภาพื่
ภมิ้อากาศ และด�านการเปล่�ยนผู่้านไปส่้สังคมคารบ์อนตำา (Transition risk) นอกจากน่� ธนาคารได�ผู้นวก
ประเด็นด�านโอกาสและความท�าทายจากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภมิ้อากาศไว�ในแผู้นประจำาปแีละแผู้นสามปี
ของธนาคาร เพื่่�อแสวงหาโอกาสทางธ่รกิจและรบัม่อกับการเปล่�ยนแปลงทั�งท่�เกิดข่�นแล�วและกำาลังจะ
เกิดข่�นในอนาคตได�อย่างเหมาะสม

3) เทคโนโลย่ 
เม่�อมองไปในทศวรรษัหน�าจะเหน็วา่มเ่ทคโนโลยเ่กิดข่�นใหม่ (Emerging Technologies) ท่�อาจก่อให�เกิด
ความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศในร้ปแบบใหม่ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อระบบเศรษัฐกิจโลกโดยรวม เชุน่ 
ในชุว่งไม่ก่�ปีท่�ผู่้านมา ม่การใชุ� เทคโนโลย่ปัญ่ญ่าประดิษัฐ์ (Artificial Intelligence Technology 
- AI) ในการดำาเนินธ่รกิจธนาคาร ซึ่่�งเก่�ยวข�องกับการบรหิารจัดการชุ่ดข�อม้ลท่�ม่ขนาดใหญ่่ และ
ชุด่ข�อม้ลเหล่าน่�มกัจะประกอบไปด�วยข�อม้ลลก้ค�า และมก่ารตัดสินใจแบบอตัโนมัติด�วยระบบเองในระดับท่�
แตกต่างกัน ท่�อาจนำาไปส่้ผู้ลลัพื่ธท่์�ไม่พื่ง่ประสงค์ เชุน่ การตัดสินใจท่�ไม่เปน็กลาง (Decision Biases) 
เป็นต�น นอกจากน่� เทคโนโลย่การพิสูจน์และย่นยันตั่วต่นทางดิจิทัล (Digital Identity) แบบ 
Single Digital Identity ซึ่่�งก็เปน็อก่แนวคิดหน่�ง ท่�ให�ลก้ค�าสามารถยน่ยนัตัวตนท่�บรกิารเด่ยวและ
สามารถนำาข�อม้ลย่นยันตัวตนเด่ยวกันน่�ไปใชุ�กับบรกิารอ่�นได� โดยไม่ต�องทำาการย่นยันตัวตนใหม่ หาก
ระบบบรหิารจดัการการระบ่ตัวตนและการย่นยันตัวตน (Identity Management) ไม่ม่ความมั�นคง 
ปลอดภัยเพื่ย่งพื่อ ก็อาจทำาให�ผู้้�ไมป่ระสงค์ด่สามารถสวมตัวตน (Identity Theft) และกระทำาการทจ่รติได� 
(Fraudulent Transactions) 
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อก่ทั�ง การเพื่ิ�มข่�นของการใชุ� ยูบคิวตัิ่สเทคโนโลย ่(Ubiquitous Connectivity Technology) ทำาให�
ล้กค�าสามารถทำาธ่รกรรมหรอ่ใชุ�บรกิารของธนาคารผู่้านอ่ปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์พื่กพื่า (Electronic 
Wearables) สมารท์โฟื้น (Smart Phones) ลำาโพื่งท่�ใชุ�ในท่�พื่ักอาศัย (Home Speakers) หรอ่ 
อป่กรณ์ Internet of Thing ต่าง ๆ ได� แต่ในขณะเด่ยวกันการใชุ�อป่กรณ์เหล่าน่�ก็เปน็การเพื่ิ�มชุอ่งทาง 
ให�เกิดการโจมต่ทางไซึ่เบอรแ์ละอาจจะทำาให�เกิดการละเมดิความเปน็ส่วนตัวได�อก่ด�วย การใชุ�เทคโนโลย่
การประมวลผลแบบควอนตั่ม (Quantum Computing Technology) ท่�ทำาให�ควอนตัมคอมพื่วิเตอร์
สามารถแก�ไขปัญ่หาได�อย่างมป่ระสิทธภิาพื่มากข่�นอย่างมาก แม�จะยงัอย้ใ่นชุว่งเริ�มต�น ความก�าวหน�า ของ
เทคโนโลย่การประมวลผู้ลแบบควอนตัม อาจจะถก้นำาไปใชุ�เปน็เคร่�องมอ่ในการถอดรหสั (Decryption) 
ซึ่่�งเป็นพื่่�นฐานสำาคัญ่ของการรกัษัาความมั�นคงปลอดภัยข�อม้ลท่�ใชุ�ในการดำาเนินธ่รกิจ 

เพื่่�อรองรบัภัยอนัอาจจะเกิดจากการใชุ�เทคโนโลยใ่หม่ ๆ  ดังกล่าว ธนาคารได�มก่ารยกระดับการกำากับดแ้ล 
และการบรหิารจดัการความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ โดยพัื่ฒนากรอบการประเมินความเส่�ยง 
และติดตามภัยคก่คามจากเทคโนโลยท่่�เกิดใหม ่(Emerging Technologies) อยา่งเชุงิร่กและต่อเน่�อง  
เพื่่�อให�ความเส่�ยงอย้ใ่นระดับท่�ธนาคารยอมรบัได� ธนาคารมก่ารยกระดับในด้านการรกัษัาความมั�นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์ (Cybersecurity) และ ความถูกต้่องเชื่่�อถ่อได้ของระบบ (IT Systems 
Integrity) โดยเพื่ิ�มความแข็งแกรง่ให�กับระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและระบบเครอ่ข่ายของธนาคาร
ให�มั�นใจวา่ระบบยังคงทำางานได�ถ้กต�อง สามารถต�านทานการบ่กร่กจากผู้้�ไม่ประสงค์ด่ ลดข�อผิู้ดพื่ลาด
ท่�เกิดจากคน และตรวจค�นภัยค่กคามทั�งจากภายในและภายนอกระบบธนาคาร การยกระดับด้านความ
ต่่อเน่�องในการให้บ้รกิารทางด้านเทคโนโลย่สารสนเทศ (IT Continuity and Resiliency) เพื่่�อ
ขยายความสามารถในการตรวจตราให�มก่ารให�บรกิารต่อเน่�อง รวมทั�งภัยจากการคก่คามและการรั�วไหล
ของข�อม้ล และยังจดัให�ม่ระบบสำารองและก้�ค่น (Backup and Recovery System) ท่�ม่ประสิทธภิาพื่ 
เพื่่�อลดทอนความเส่ยหายจากการท่�ข�อม้ลถก้ขโมย ถก้แก�ไขหรอ่ส้ญ่หาย ทำาให�การปฏิิบติังานกลับมาส่้
ภาวะปกติได�อยา่งรวดเรว็ นอกจากน่� ธนาคารยงัได�มก่ารดำาเนินการอยา่งต่อเน่�องในการปกปอ้งข�อม้ล
จากการถก้เปล่�ยนแปลง และการเข�าถ่งโดยไม่มสิ่ทธ ิรวมถ่งการเปิดเผู้ยข�อม้ลโดยไม่ได�รบัอน่ญ่าต เพื่ิ�ม
มาตรการปกปอ้งค่�มครองข�อม้ลส่วนบ่คคลของลก้ค�ารวมถ่งข�อม้ลของธนาคาร ภายใต�ความพื่ร�อมของ
ศกัยภาพื่ด�านต่าง ๆ ของธนาคารดังกล่าว ทำาให�ธนาคารสามารถดำาเนินธ่รกิจได�ต่อเน่�องและปลอดภัย
ในสภาพื่แวดล�อมท่�เทคโนโลย่ม่การเปล่�ยนแปลง

2.4 ค์วามิเส่�ยั่งต่อผ่้ถืือหุุ้้น

การลงทน่ในห่�นของธนาคาร สามารถก่อให�เกิดความเส่�ยงต่อผู้้�ถ่อห่�นได� อนัเน่�องมาจากการท่�ผู้ลตอบแทน
จากการลงท่นไม่เป็นไปตามท่�คาดหวงั โดยราคาห่�นของธนาคารอาจม่ความผู้ันแปรจากปัจจยัอ่�นท่�
นอกเหน่อจากปจัจยัพื่่�นฐานและผู้ลประกอบการของธนาคารในแต่ละขณะ ได�แก่ ภาวการณ์ลงท่น ท่�เปน็
ผู้ลมาจากปจัจยัแวดล�อมต่าง ๆ  อาทิ ภาวะเศรษัฐกิจทั�งในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์ทางการเมอ่ง 
กระแสเงนิทน่ไหลเข�าออก การเปล่�ยนแปลงนโยบายของทางการ รวมทั�งเหตก่ารณ์ท่�ไมอ่าจทราบล่วงหน�า 
รวมถ่งสภาพื่คล่องของห่�น ซึ่่�งข่�นอย้่กับการกระจายตัวของผู้้�ถ่อห่�น 

สำาหรบัผู้ลตอบแทนในร้ปของเงนิปันผู้ลนั�น ข่�นอย่้กับผู้ลประกอบการของธนาคารในแต่ละขณะ และ
นโยบายการจา่ยเงนิปันผู้ลของธนาคารเป็นสำาคัญ่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารต�องปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์
ของทางการท่�เก่�ยวข�องด�วย เชุน่ ในกรณ่ท่�ทางการมข่�อกำาหนดให�จำากัด หรอ่งดการจา่ยเงนิปันผู้ลเพื่่�อ
เสรมิสร�างเงนิกองท่นเพื่่�อรองรบัความเส่�ยงจากสถานการณ์วกิฤติ เป็นต�น 

ธนาคารได�ระบ่ปัจจยัความเส่�ยงหลักจากการดำาเนินงานในปัจจ่บันและความเส่�ยงท่�เกิดข่�นใหม่ และ
ได�ม่การระบ่แนวทางการบรหิารความเส่�ยงเพื่่�อรองรบัความเส่�ยงต่าง ๆ ดังกล่าวไว�ในรายงานน่�แล�ว  
อยา่งไรก็ตาม ธนาคารยงัอาจมค่วามเส่�ยงอ่�น ๆ  ท่�นอกเหน่อจากการคาดการณ์ และนอกเหน่อจากท่�ระบ่ไว�  
ผู้้�ถ่อห่�นจง่ควรศก่ษัาข�อม้ลความเส่�ยงและใชุ�ด่ลยพื่นิิจอย่างรอบคอบประกอบการตัดสินใจลงท่น 
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3. การขบัเคลู่�อนธ่รกิจ 
เพ่�อความุ่ยั�งยน่

ปี 2564 เป็นปีท่�ประเทศไทยและประเทศอ่�น ๆ ทั�วโลกยังคง
เผู้ชุิญ่กับการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่่�งได�สร�างผู้ลกระทบ
อย่างกว�างขวางต่อธ่รกิจและประชุาชุนทั�วไป ธนาคารได�ออก
มาตรการชุ่วยเหล่อล้กค�า ตลอดจนพื่นักงานและครอบครัว 
เพื่่�อชุ่วยเหล่อและบรรเทาผู้ลกระทบท่�เกิดข่�นจากสถานการณ์
ดังกล่าว ธนาคารด้แลให�การเข�าถ่งบริการผู่้านชุ่องทางต่าง ๆ  
ของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเน่�องและสะดวกราบร่�นท่�ส่ดเท่าท่� 
เป็นไปได� รวมทั�งด้แลส่ขภาพื่และความปลอดภัยของพื่นักงาน
ท่กคน และล้กค�าท่�มาใชุ�บริการท่�สาขาหร่ออาคารต่าง ๆ ของ
ธนาคาร นอกจากน่� ธนาคารได�สนับสน่นและทำางานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่่�อชุ่วยเหล่อผู้้�ได�รับความเด่อดร�อน เพื่่�อให�
สามารถผู่้านพื่�นสถานการณ์ท่�ยากลำาบากน่�ไปด�วยกัน

ธนาคารได�ทำาหน�าท่�สร�างสรรค์ค่ณค่าแก่สังคมไทยในฐานะ 
“เพื่่�อนค้่คิด มิตรค้่บ�าน” มาอย่างต่อเน่�องและยาวนาน แต่ด�วย
ความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่�ม่ต่อการดำาเนินงานด�านความ
ยั�งย่นของธนาคารม่มากข่�นเร่�อย ๆ ธนาคารจ่งต�องยกระดับ
การดำาเนินงานให�เป็นระบบและมค่วามชุดัเจนมากข่�น โดยได�กำาหนด
นโยบายด�านความยั�งย่น กลย่ทธ ์ ตลอดจนเป้าหมายระยะสั�นและ
ระยะยาว เพื่่�อสนองตอบความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่ม 
อนัเป็นรากฐานให�ธนาคารสามารถเติบโตได�อย่างยั�งย่นต่อไป
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3.1 นโยั่บายั่และเป้าหุ้มิายั่การจด่้การด้้านค์วามิยั่่�งยั่นื

ธนาคารได�จดัทำานโยบายด�านความยั�งย่น เพื่่�อเป็นแนวทางในการ
ขับเคล่�อนองค์กรไปส่้ความยั�งย่น และรว่มสนับสน่นการพื่ัฒนา
ท่�ยั�งย่นของประเทศ นโยบายดังกล่าวประกอบด�วย 4 แนวทาง 
ได�แก่ 1) การบรหิารจดัการเพื่่�อเตรย่มรบัม่อกับการเปล่�ยนแปลง
ต่าง ๆ รวมถ่งการบริหารจัดการความเส่�ยงและประเมินโอกาส
ทางธ่รกิจอย่างรอบคอบและรอบด�าน ครอบคล่มประเด็นท่�ม่
นัยสำาคัญ่ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 2) การดแ้ลและพัื่ฒนาบ่คลากร 
3) การกำากับด้แลกิจการท่�ด่ และ 4) การสร�างสรรค์คณ่ค่าท่�ยั�งยน่
ต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม ตลอดจนการร่วมม่อกับท่กภาคส่วน 
เพื่่�อบรรลเ่ป้าหมายการพื่ฒันาอย่างยั�งยน่ขององค์การสหประชุาชุาติ 
นอกจากน่� นโยบายด�านความยั�งย่นยังเน�นถ่งความสำาคัญ่ของ
การกำากับด้แลท่�ด่ การส่�อสารและสร�างการม่ส่วนรว่มกับผู้้�ม่ส่วน
ได�เส่ย และการเสรมิสร�างศักยภาพื่ของคณะกรรมการ ผู้้�บรหิาร 
และพื่นักงานท่กระดับ การปฏิิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะชุ่วยให�
ธนาคารสามารถรบัม่อกับความท�าทายต่าง ๆ  ฟ่ื้� นตัวจากภาวะวกิฤต
ได�อยา่งราบร่�น และสามารถสร�างผู้ลประโยชุน์ระยะยาวให�แก่ผู้้�มส่่วน
ได�เส่ยท่กกล่่ม อนัเป็นพื่่�นฐานสำาคัญ่ท่�จะนำามาซึ่่�งความยั�งย่นของ
ธนาคารและสังคมส่วนรวม

ธนาคารกำาหนดกลย่ทธ์ด� านความยั� งย่นท่� สอดคล�องกับ
แนวทางปฏิิบัติในนโยบายด�านความยั�งย่น โดยนำาประเด็น
สำาคัญ่ด�านความยั�งย่นทั�ง 15 ประเด็น ท่�ได�จากกระบวนการม่ 
ส่วนรว่มของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่มมาเป็นฐานในการวางกลย่ทธ์
ด�านความยั�งย่นของธนาคาร ในแต่ละประเด็นสำาคัญ่ ได�ม่การระบ่ 
ความม่่งมั�น ตัวชุ่�วดั และเป้าหมายระยะสั�นและระยะยาว (3 ปี)  
ท่�ชุัดเจน ทั�งน่� กลย่ทธ์ด�านความยั�งย่นดังกล่าวถ้กหลอมรวม
เข�าเป็นส่วนหน่�งของกลย่ทธ์ทางธ่รกิจของธนาคาร เพื่่�อให� 
การดำาเนินงานด�านความยั�งย่นเป็นอันหน่�งอันเด่ยวกันกับการ
ดำาเนินธ่รกิจโดยปรกติขององค์กร 

การเป็นธนาคารท่�ได�รบัความไว�วางใจส้งส่ด โดยการดำาเนินธ่รกิจอย่างม่ความรบัผิู้ดชุอบ 
บรหิารความเส่�ยงอย่างม่ประสิทธผิู้ล และตัดสินใจทางธ่รกิจโดยคำาน่งประโยชุน์  

ระยะยาวของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย เพื่่�อรว่มสร�างอนาคตท่�ยั�งย่นของท่กฝ่่ายท่�เก่�ยวข�อง

เพื่่�อนคู่่�คิู่ด มิติรคู่่�บ้า้น

เป้้าหมิาย

แนวทาง

หลัักการพื่่�นฐาน
การกำากับด้แลด�านความยั�งย่น การส่�อสารและสร�างการม่ส่วนรว่มกับผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย การเสรมิสร�างศกัยภาพื่

การบรหิาร  
จดัการ 

 ความเส่�ยง

การกำากับ  
ด้แลกิจการท่�ด่

การบรหิาร  
ทรพัื่ยากรบ่คคล

การสร�างสรรค์ 
 ค่ณค่าท่�ยั�งย่น  
ต่อสังคมและ  
สิ�งแวดล�อม
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ธนาคารมอบหมายให�คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ ทำาหน�าท่�กำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
ด�านความยั�งย่นของธนาคาร ด้แลให�การดำาเนินงานด�านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและกลย่ทธ์
ด�านความยั�งยน่ ตลอดจนด้แลติดตามความค่บหน�าของการดำาเนินงานโดยรวม นอกจากน่� เพื่่�อให�การ

ทำางานด�านความยั�งยน่ม่ความชุดัเจน ธนาคารจดัให�ม่ท่มงานด�านความยั�งย่น สังกัดฝ่่ายผู้้�จดัการใหญ่่ 
ทำาหน�าท่�วางแผู้นและขับเคล่�อนการดำาเนินงานด�านความยั�งย่นให�บรรล่เป้าหมายท่�กำาหนดไว� โดยการ
ส่�อสาร สนับสน่น และรว่มม่อกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องทั�งภายในและภายนอกองค์กร

แนวทางการดำาเนินงานด้านความยั�งยน่ ประเด็นสำาคัญ่ เปา้ห้มายการพฒันาท่�ยงัยน่ของสห้ประชื่าชื่าติ่

การรบัม่อกับภาวะวกิฤต่ การจดัการความเส่�ยงและภาวะวกิฤต ●    

การดำาเนินธุรกิจอย่างม่ความรบัผิดชื่อบ การให�บรกิารทางการเงนิอย่างม่ความรบัผิู้ดชุอบ ●    

การให�ความร้�ทางการเงนิ ●    

การเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิ ●    

การพื่ฒันาชุม่ชุนและสังคม ●    

การลดผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมและการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากาศ ●    

การให้บ้รกิารท่�ย้ดลูกค้าเปน็ศนูย์กลาง การให�ความสำาคัญ่กับเทคโนโลย่ดิจทัิลและนวตักรรม ●    

การจดัการด�านล้กค�าสัมพื่นัธ์ ●    

การด้แลความมั�นคงปลอดภัยทางไซึ่เบอรแ์ละค่�มครองข�อม้ลของล้กค�า ●    

การใส่ใจดแูลพนักงาน การด่งด้ดและพื่ฒันาพื่นักงาน ●    

การด้แลสวสัดิการและความเป็นอย้่ท่�ด่ของพื่นักงาน ●    

การดำาเนินธุรกิจอย่างม่จรยิธรรม การกำากับด้แลกิจการ ●    

จรรยาบรรณธ่รกิจ ●    

การเคารพื่สิทธมิน่ษัยชุน ●    

การบรหิารจดัการหว่งโซึ่อ่ป่ทาน ●    

●  มิติเศรษัฐกิจ ●  มิติสังคม ●  มิติสิ�งแวดล�อม
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ภาพื่รวมการดำาเนินงานของธ่รกิจในปี 2564
• การให�ความชุว่ยเหล่อล้กค�าท่�ได�รบัผู้ลกระทบ 
 จากการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 
 ผู่้านมาตรการต่าง ๆ เชุน่ การให�สินเชุ่�อดอกเบ่�ยตำา  
 การผู่้อนปรนเง่�อนไขการชุำาระหน่�

• การนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์การลงท่นเพื่่�อความยั�งย่น 
  เชุน่ กองท่นเปิดบัวหลวงยั�งย่น (B-SIP)  
 กองท่นเปิดบ่แคป คล่น อนิโนเวชุั�น 
 (BCAP-CLEAN) เป็นต�น

• การพื่ฒันาแพื่ลตฟื้อรม์ดิจทัิลเพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ 
 การให�บรกิาร เชุน่ การเพื่ิ�มฟ่ื้เจอรด์�านการลงท่น 
 และธ่รกรรมการเงนิของโมบายแบงก์กิ�ง จาก 
 ธนาคารกร่งเทพื่ การให�บรกิารย่นยันตัวตนด�วย  
 Mobile ID เป็นธนาคารแหง่แรก ผู่้านแอปพื่ลิเคชุนั 
 atta

• การขยายชุอ่งทางการให�ครอบคล่มท่กพื่่�นท่�ของ 
 ประเทศผู่้านบรกิารตัวแทนธนาคาร  ได�แก่ 
 ไปรษัณ่ย์ไทย โลตัส และเคาน์เตอรเ์ซึ่อรว์สิ 
 ในร�านเซึ่เวน่ อเ่ลฟื้เวน่

วสัิยทัศน์
“ม่่งหมายท่�จะเป็นธนาคารท่�ให�บรกิารด�านการเงนิ 
ท่�ม่ค่ณภาพื่ เพื่่�อตอบสนองความต�องการของล้กค�า  
ม่ความพื่ร�อมด�วยบ่คลากรท่�ม่ค่ณภาพื่ ม่เทคโนโลย่ 
และระบบงานท่�ทันสมัย คงไว�ซึ่่�งความเป็นสากล  
ตลอดจนการเป็นธนาคารชุั�นนำาแหง่ภ้มิภาคเอเชุย่”

ย่ทธศาสตรก์ารดำาเนินธ่รกิจ
ธนาคารม่่งมั�นดำาเนินกิจการด�วยความรบัผิู้ดชุอบ 
เพื่่�อการสร�างค่ณค่าส่้อนาคตท่�ยั�งย่น

แนวทางท่�ม่่งเน�นในการดำาเนินธ่รกิจ
• พื่นัธมิตรด�านแพื่ลตฟื้อรม์
• องค์กรอจัฉรยิะ 
• การปรบัร้ปแบบธ่รกิจ 
• ความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงนิ
• การเติบโตอย่างม่ค่ณภาพื่ 

แนวนทางการดำาเนินงานด�านความยั�งย่น
• การบรหิารจดัการความเส่�ยง
• การด้แลและพื่ฒันาทรพัื่ยากรบ่คคล
• การกำากับด้แลกิจการท่�ด่
• การสร�างสรรค์ค่ณภาพื่ท่�ยั�งย่นต่อสังคม
 และสิ�งแวดล�อม

ธ่รกิจของธนาคาร
ธนาคารให�บรกิารทางการเงนิหลากหลายร้ปแบบ 
อยา่งครบวงจร โดยจำาแนกการดำาเนินธร่กิจเป็น 5 กล่่ม 
ได�แก่ ล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่ ล้กค�าธ่รกิจรายกลาง 
และรายปล่ก ล้กค�าบ่คคล ล้กค�าธ่รกิจในต่างประเทศ 
และการเงนิธนกิจ

ท่นทางการเงนิ
• กำาไรส่ทธ ิ26,507 ล�านบาท
• กำาไรส่ทธต่ิอสินทรพัื่ย์เฉล่�ย (ROA) 0.65%
• กำาไรส่ทธต่ิอส่วนของเจ�าของเฉล่�ย (ROE) 5.62%

ท่นการผู้ลิต
• จำานวนล้กค�าท่�ใชุ�บรกิารโมบายแบงก์กิ�ง  
 จากธนาคารกร่งเทพื่ มากกวา่ 11 ล�านราย
• จ่ดบรกิารตัวแทนธนาคาร มากกวา่ 93,000 แหง่ 
 กระจายอย้่ในพื่่�นท่�ต่าง ๆ ทั�วประเทศ

ท่นทางปัญ่ญ่า
• ผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารใหม่ ได�แก่ บรกิารย่นยัน 
 ตัวตนด�วย Mobile ID ผู่้านแอปพื่ลิเคชุนั atta  
 บรกิาร Cross Border QR Payment เป็นต�น

ท่นทรพัื่ยากรมน่ษัย์
• ผู้ลตอบแทนจากการลงท่นในท่นมน่ษัย์  
 (HCROI) 3.16
• จำานวนชุั�วโมงการฝึ่กอบรมเฉล่�ยต่อพื่นักงาน 64.02 
• อตัราการขาดงาน 0.61%

ท่นทางสังคมและความสัมพื่นัธ์
• ความพื่ง่พื่อใจของล้กค�าท่�ใชุ�บรกิารสาขา 
 เท่ากับ 95 คะแนน
• จำานวนชุั�วโมงจติอาสา 41,101 ชุั�วโมง
• การลงท่นเพื่่�อชุม่ชุนและสังคม 118.35 ล�านบาท

ท่นทรพัื่ยากรธรรมชุาติ
• ปรมิาณการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกขอบเขตท่� 1  
 ลดลง ร�อยละ 17.24 และขอบเขตท่� 2 ลดลง 
 ร�อยละ 5.75 เท่ยบกับปีฐาน 2563
• การสนับสน่นสินเชุ่�อท่�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
• การนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์การลงท่นท่�ส่งเสรมิ 
 การรบัผิู้ดชุอบต่อสิ�งแวดล�อม

ท่นทางการเงนิ
• สินทรพัื่ย์
• เงนิฝ่าก
• ส่วนของผู้้�ถ่อห่�น
• เงนิก้�ย่ม

ท่นการผู้ลิต
• อาคาร สาขา สำานักธ่รกิจ
• เคร่�องม่อ อป่กรณ์
• การใชุ�ผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารจากค้่ค�า

ท่นทางปัญ่ญ่า
• เทคโนโลย่และนวตักรรมท่�ชุว่ย
 ในการดำาเนินธ่รกิจ
• ความรว่มม่อกับพื่นัธมิตร
 ในการพื่ฒันานวตักรรม

ท่นทรพัื่ยากรมน่ษัย์
• เวลา ความร้� และทักษัะของพื่นักงาน

ท่นทางสังคมและความสัมพื่นัธ์
• การสร�างการม่ส่วนรว่มกับผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย
 กล่่มต่างๆ 

ท่นทรพัื่ยากรธรรมชุาติ 
• การใชุ�ทรพัื่ยากรธรรมชุาติในการดำาเนินธ่รกิจ
 เชุน่ นำา ไฟื้ฟื้า้ เชุ่�อเพื่ลิง กระดาษั
• การออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารทางการเงนิ 
 ท่�คำาน่งถ่งประเด็นด�านสิ�งแวดล�อม

ปัจจยันำาเข�า การดำาเนินธ่รกิจ ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพื่ธ ์ ผัู้้ม่ส่วนได�เส่ยท่�ได�รบั
ผู้ลกระทบ

ผู้้�ถ่อห่�นและ
นักลงท่น พื่นักงาน เจ�าหน่� ล้กค�า ค้่ค�า ชุม่ชุน สังคม

และสิ�งแวดล�อม

3.2 การจด่้การผลกระที่บต่อผ่้มิส่ว่นได้้เสย่ั่ในหุ่้วงโซ่ค่์ณุค่์าของธุรกิจ

ด�วยความม่่งมั�นบรหิารจดัการหว่งโซึ่ค่ณ่ค่าของธร่กิจให�เกิดประสิทธภิาพื่และประสิทธผิู้ล โดยคำาน่งถ่ง
ผู้ลกระทบต่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยตลอดหว่งโซึ่ค่่ณค่า ธนาคารได�นำาปัจจยัท่น 6 ด�าน ได�แก่ การเงนิ การผู้ลิต 

ปัญ่ญ่า ทรพัื่ยากรมน่ษัย์ ท่นสังคม และทรพัื่ยากรธรรมชุาติ มาใชุ�ในการดำาเนินงานด�านต่าง ๆ อย่าง
ร้�ค่ณค่า เพื่่�อสร�างผู้ลผู้ลิตและผู้ลลัพื่ธท่์�ยั�งย่นแก่ธนาคารและผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่ม 
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล้
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



เพื่่�อ ให�การจัดการด� านความยั� งย่นของธนาคารสามารถ
ตอบสนองความต�องการของทก่ฝ่่ายได�อยา่งมป่ระสิทธผิู้ล ธนาคาร
จง่ส่งเสรมิการม่ส่วนรว่มของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยตลอดหว่งโซึ่ค่่ณค่า 
ซึ่่�งประกอบด�วย 1. ผู้้�ถ่อห่�นและนักลงทน่ 2. พื่นักงาน 3. ลก้ค�า (ลก้ค�า
ธร่กิจและลก้ค�าบ่คคล) 4. ค้ค่�า (ผู้้�ขายสินค�า ผู้้�ให�บรกิารภายนอก และ
ผู้้�รบัเหมาจดัจ�าง) 5. เจ�าหน่� 6. สถาบันการเงนิอ่�น และ 7. ชุม่ชุน 
สังคมและสิ�งแวดล�อม รวมถ่งหน่วยงานกำากับดแ้ล ภาคประชุาสังคม
และส่�อมวลชุน ธนาคารสนับสน่นให�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท่กกล่่มแสดง
ความคิดเห็นและให�คำาแนะนำาผู่้านชุ่องทางส่�อสารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่�ธนาคารจดัข่�น เพื่่�อเป็นข�อม้ลให�ธนาคารนำาไปใชุ�ปรบัปร่ง
คณ่ภาพื่ผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร และการดำาเนินงานด�านต่าง ๆ ให�ด่
ยิ�งข่�น นอกจากน่� ธนาคารยินด่ให�ความรว่มม่อกับผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย
ท่กกล่่มในการขับเคล่�อนการดำาเนินงานเพื่่�อบรรล่เป้าหมายของ
ส่วนรวม เชุน่ เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นของสหประชุาชุาติ 
การลดก๊าซึ่เรอ่นกระจกตามความตกลงปารส่ รวมทั�งเป้าหมาย
ในแผู้นย่ทธศาสตร์ชุาติ ตามเจตนารมณ์ของธนาคารท่�ม่่งมั�น
สรรค์สร�างคณ่ค่าในด�านธร่กิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมอย่างสมดล่ 
อนันำาไปส่้การเติบโตอย่างยั�งยน่รว่มกัน 

3.3 การจด่้การด้้านค์วามิยั่่�งยั่นืในมิติิสิ�งแวด้ล้อมิ

ด�วยตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของการอน่รกัษ์ัทรพัื่ยากรธรรมชุาติ
และสิ�งแวดล�อมอย่างจริงจัง ตลอดจนการม่ส่วนร่วมแก�ไข
และบรรเทาปัญ่หาการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากาศ ธนาคาร
จ่งกำาหนดนโยบายสิ�งแวดล�อมและการอน่รักษ์ัพื่ลังงาน เพื่่�อ
เป็นแนวทางการบริหารจัดการด�านสิ�งแวดล�อมและการใชุ�
พื่ลังงานภายในธนาคารอยา่งเปน็ระบบและสอดคล�องกับกฎหมาย
ท่�เก่�ยวข�อง พื่ร�อมทั�งกำาหนดให�การอน่รกัษ์ัพื่ลังงาน การลดการ
ปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก และการจัดการขยะเป็นภารกิจท่�สำาคัญ่
ของธนาคาร ธนาคารส่งเสริมการสร�างความร้�และความเข�าใจ
ท่�ถก้ต�องแก่พื่นักงานทก่คน ผู่้านการจดักิจกรรมความร้�และส่�อสาร

ภายในองค์กร โดยม่่งหวงัให�ท่กคนม่จิตสำาน่กรกัษ์ัสิ�งแวดล�อม 
ใชุ�พื่ลังงานและทรพัื่ยากรอย่างค่�มค่า และม่ส่วนรว่มในกิจกรรม
การอน่รกัษ์ัทรพัื่ยากรธรรมชุาติและสิ�งแวดล�อมของธนาคาร

ในปี 2564 ธนาคารได�ทบทวนเป้าหมายของการดำาเนินงาน
ด�านสิ�งแวดล�อมเพื่่�อให�สอดคล�องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ท่�เปล่�ยนแปลงไปทั�งในระดับโลกและระดับประเทศ ธนาคารได�
กำาหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกทางตรงและทางอ�อม 
(ขอบเขตท่� 1 และ 2) โดยคำาน่งถ่งความสอดคล�องกับการบรรล่
เป้าหมายในการควบค่มการเพื่ิ�มข่�นของอ่ณหภ้มิเฉล่�ยของโลก
ไม่ให�ส้งเกิน 2 องศาเซึ่ลเซึ่ย่ส ตามความตกลงปารส่

ทั�งน่�  สามารถติดตามรายละเอ่ยดของนโยบายสิ�งแวดล�อม
และการอน่รักษ์ัพื่ลังงานได�ท่�เว็บไซึ่ต์ของธนาคาร : https:// 
www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-
Governance/Environment-Energy-Conservation-Policy

ธนาคารม่การดำาเนินงานเพื่่�อชุว่ยลดปัญ่หาด�านสิ�งแวดล�อม ดังน่�

1. การให้บ้รกิารทางการเงนิท่�ชื่ว่ยลดปญั่ห้าด้านสิ�งแวดล้อม
• การสนับสน่นสินเชุ่�อเพื่่�อการพื่ฒันาพื่ลังงานหม่นเวย่น การใชุ� 

ทรัพื่ยากรอย่างค่�มค่า และการลดปัญ่หาด�านสิ�งแวดล�อม 
อยา่งต่อเน่�อง เชุน่ สินเชุ่�อส่งเสรมิการลงทน่ในธร่กิจโรงไฟื้ฟื้า้ 
พื่ลังงานทดแทน และสินเชุ่�อบัวหลวงกร่นเพื่่�อส่งเสริม 
เอสเอ็มอ่ท่�ต�องการลงท่นด�านการใชุ�พื่ลังงานทดแทน 
การจดัการของเส่ยเพื่่�อนำากลับมาใชุ�ใหม ่และการใชุ�วสัดชุ่ว่ภาพื่
ทดแทนสารเคม่

• การนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์การลงท่นท่�ส่งเสรมิสิ�งแวดล�อม ได�แก่ 
กองท่นเปิดบ่แคป คล่น อนิโนเวชุั�น (BCAP-CLEAN) ซึ่่�ง
เป็นกองท่นท่�เน�นการลงท่นในธร่กิจท่�เก่�ยวข�องกับนวตักรรม
เพื่่�อชุ่วยในการรักษัาสิ�งแวดล�อมให�คงอย่้อย่างยั�งย่น 

รวมถ่งการเปน็ผู้้�จดัการการจดัจำาหน่ายตราสารหน่�เพื่่�ออน่รกัษ์ั
สิ�งแวดล�อม

• การพื่ฒันาฟ่ื้เจอรใ์หม่ ๆ  บนโมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกร่งเทพื่ 
เชุ่น การเปิดบัญ่ชุ่เงนิฝ่ากดิจิทัล และการชุำาระค่าสินค�าและ
บริการ เพื่่�อตอบสนองความต�องการของล้กค�าและชุ่วยลด 
การใชุ�ทรพัื่ยากรท่�เก่�ยวข�องกับการทำาธ่รกรรมท่�สาขา

2. การลดการใชื่พ้ลังงานและทรพัยากรภายในสถานท่�ทำางาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรอ่นกระจกจากการดำาเนินงาน 
ของธนาคาร

• การเปล่�ยนและปรบัปร่งวสัดอ่ป่กรณ์เพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่การใชุ�
พื่ลังงานภายในอาคารสำานักงานและสาขาของธนาคารทั�วประเทศ

• การคัดแยกขยะในกล่่มอาคารสำานักงานใหญ่่ 5 อาคาร เพื่่�อ
ชุว่ยให�หน่วยงานปลายทางท่�เก่�ยวข�องสามารถลดต�นท่นการ
จดัการขยะ และทำาให�การจดัการขยะในภาพื่รวมของประเทศม่
ประสิทธภิาพื่มากข่�น การรณรงค์ลดปรมิาณขยะทั�วไปท่�ต�อง
นำาไปฝั่งกลบซึ่่�งเป็นแหล่งกำาเนิดก๊าซึ่ม่เทนท่�สำาคัญ่ และการ
ส่งเสรมิการคัดแยกขยะรไ่ซึ่เคิลเพื่่�อนำาวสัด่ท่�ใชุ�แล�วกลับมาใชุ�
ใหม่ให�เกิดประโยชุน์ส้งส่ด 

• การลดปรมิาณการใชุ�กระดาษัในสำานักงานด�วยการตั�งค่าการ
พื่มิพื่ทั์�ง 2 หน�า และรณรงค์ให�ใชุ�การส่งข�อม้ลทางอเิล็กทรอนิกส์
แทนการใชุ�กระดาษั

3. การสรา้งความต่ระห้นักรูแ้ละการสนับสนุนโครงการ
ด้านสิ�งแวดล้อม

• การจัดทำาหลักส้ตรการจัดการพื่ลังงานในอาคาร ซึ่่�งเป็น
หลักส้ตรพื่่�นฐานภาคบังคับสำาหรบัพื่นักงานท่กคน

• การประชุาสัมพื่นัธเ์พื่่�อเชุญิ่ชุวนให�พื่นักงานลดการใชุ�นำาใชุ�ไฟื้ใน
อาคาร และรณรงค์ให�ใชุ�วสัดอ่ป่กรณ์ท่�เปน็มติรต่อสิ�งแวดล�อม 
เชุ่น การใชุ�กล่องข�าวท่�สามารถนำามาใชุ�ซึ่ำาได�แทนกล่องโฟื้ม  
ใชุ�กระติกนำาแทนเก�วพื่ลาสติก และใชุ�ถ่งผู้�าแทนถ่งพื่ลาสติก
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• การประชุาสัมพื่ันธ์เร่�องการคัดแยกขยะเพื่่�อส่งเสริมการใชุ�
ทรัพื่ยากรอย่างม่ประสิทธิภาพื่และลดปริมาณขยะทั�งท่�บ�าน
และท่�ทำางาน

• การสนับสน่นโครงการบัวหลวงรว่มชุ่มชุนแก�ภัยแล�งรว่มกับ 
ม้ลนิธอิ่ทกพื่ัฒน์ เพื่่�อสร�างเครอ่ข่ายความรว่มม่อและพื่ัฒนา
องค์ความร้�ด�านการจดัการนำาอยา่งยั�งย่นในพื่่�นท่�เส่�ยงขาดแคลน 
นำา รวมทั�งเพื่่�อปรับปร่งและเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่แหล่งนำาเดิม 
จัดหาท่�กักเก็บนำาใหม่ บริหารจัดการและกระจายนำาส่้ชุ่มชุน
เพื่่�อการอป่โภคบรโิภคและการทำาเกษัตรกรรม

• ธนาคารได�รบัการรบัรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซึ่เรอ่น
กระจก (องค์การมหาชุน) จากกิจกรรมชุดเชุยคารบ์อนเปน็ศน้ย์
ขององค์กร สำาหรบัอาคารสำานักงานใหญ่่ ส่ลม โดยจดัซึ่่�อคารบ์อน
เครดิตจากโครงการพัื่ฒนาพื่ลังงานหม่นเวย่นท่�มว่ตัถป่ระสงค์
เพื่่�อผู้ลิตพื่ลังงานทดแทนจากพื่ลังงานจากเซึ่ลล์แสงอาทิตย์
ของบริษััท บ่ซึ่่พื่่จ่ จำากัด (มหาชุน) จำานวนทั�งสิ�น 12,726 
ตันคารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ยบเท่า 

4. การพัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมูลและการทวนสอบข้อมูล
ด้านสิ�งแวดล้อม

• การเก็บรวบรวมข�อม้ลด�านการใชุ�พื่ลังงานและทรพัื่ยากรอย่าง
เป็นระบบเป็นปัจจัยสำาคัญ่ท่�ทำาให�ข�อม้ลม่ความถ้กต�องและ
ครบถ�วน สามารถนำามาวเิคราะห์และวางแผู้นจดัการด�านสิ�ง
แวดล�อมและพื่ลังงานได�อยา่งน่าเชุ่�อถ่อ ธนาคารจง่พื่ฒันาระบบ
เก็บรวบรวมข�อม้ลด�านการใชุ�พื่ลังงานและทรพัื่ยากรอย่างต่อ
เน่�อง รวมทั�งขยายขอบเขตการเก็บรวบรวมข�อม้ลท่�สำาคัญ่ให�
ครอบคลม่ทั�วทั�งองค์กร เพื่่�อให�ได�ข�อม้ลท่�มค่ณ่ภาพื่และเหมาะ
สมท่�จะนำามาใชุ�ในการวเิคราะห์และวางแผู้น นอกจากน่� ในปี 
2564 ธนาคารได�มก่ารทวนสอบข�อม้ลด�านสิ�งแวดล�อมท่�เปิด
เผู้ยในรายงานความยั�งย่นประจำาปีเป็นครั�งแรก โดยบรษัิัทท่�
ปรก่ษัาท่�ข่�นทะเบย่นกับองค์การบรหิารจดัการก๊าซึ่เรอ่นกระจก 

3.4 การจด่้การด้้านค์วามิยั่่�งยั่นืในมิติิสง่ค์มิ

ในฐานะท่� เป็นส่วนหน่�งของสังคม ธนาคารม่่งหวังให�สังคม
ไทยเป็นสังคมท่�ท่กคนม่ค่ณภาพื่ชุ่วิตท่� ด่ ม่ความเท่าเท่ยม
ด�านโอกาส และได�รับการปฏิิบัติโดยเสมอภาคกัน ธนาคารได� 
ให�ความสำาคัญ่กับการจัดการด�านความยั�งย่นในมิติสังคม 
เพื่่�อสร�างการเปล่�ยนแปลงเชุิงบวกมาอย่างต่อเน่�อง ด�วยการ
เคารพื่สิทธิมน่ษัยชุนตามหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐาน
สากล การส่งเสรมิการเข�าถ่งบรกิารและให�ความร้�ทางการเงนิอยา่ง
ทั�วถ่ง การด้แลล้กค�าและพื่นักงาน ตลอดจนการม่ส่วนรว่มในการ
พื่ฒันาชุม่ชุนและสังคม ทั�งน่� หากคนในสังคมมค่วามเปน็อย้ท่่�ด่จะชุว่ย
ให�ประเทศชุาติตลอดจนธนาคารเติบโตได�อย่างยั�งย่น

ธนาคารม่การดำาเนินงานเพื่่�อสร�างสรรค์ค่ณค่าแก่สังคม ดังน่�

1. การเคารพสิทธิมนุษัยชื่น
ธนาคารกำาหนดนโยบายสิทธิมน่ษัยชุนท่�สอดคล�องกับหลักการ
ตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากลท่�สำาคัญ่ เชุน่ ปฏิิญ่ญ่า
สากลว่าด�วยสิทธิมน่ษัยชุน อน่สัญ่ญ่าหลักด�านสิทธิแรงงาน
ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ และหลักการชุ่�แนะวา่ด�วย 
ธ่รกิจและสิทธิมน่ษัยชุนขององค์การสหประชุาชุาติ ธนาคาร 
ได�นำาแนวทางปฏิิบัติท่�ด่ด�านสิทธมิน่ษัยชุนมาใชุ�ในการดำาเนินงาน 
เชุน่ การปฏิิบัติต่อพื่นักงานอย่างเท่าเท่ยมและเป็นธรรม การให� 
บริการทางการเงินแก่ล้กค�าอย่างเป็นธรรม การไม่สนับสน่น 
สินเชุ่�อแก่ธ่รกิจหรอ่โครงการท่�ใชุ�แรงงานเด็กหรอ่แรงงานบังคับ 
การสนับสน่นค้่ค�าให�ปฏิิบัติตามกฎหมายแรงงาน การสนับสน่น 
ด�านอาชุ่พื่แก่ผู้้�ท่พื่พื่ลภาพื่ การให�ความร้�ทางการเงินแก่กล่่ม 
ผู้้�พื่กิารทางสายตา ตลอดจนการประเมินความเส่�ยงด�านสิทธมิน่ษัยชุน
อย่างรอบด�าน ซึ่่�งครอบคล่มถ่งกล่่มเปราะบาง เชุน่ แรงงานหญิ่ง 
แรงงานเด็ก ผู้้�พื่ิการ เพื่่�อกำาหนดมาตรการป้องกันและบรรเทา 
ผู้ลกระทบท่�เหมาะสม เป็นต�น

(องค์การมหาชุน) เพื่่�อสร�างความมั�นใจวา่ข�อม้ลด�านสิ�งแวดล�อม
ท่�ธนาคารรายงานนั�นม่ความถ้กต�องตามมาตรฐานซึ่่�งเป็น
ท่�ยอมรบัโดยทั�วไป

ผู้ลการดำาเนินงานท่�สำาคัญ่

การปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก
ขอบเขตท่� 1 

การปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก
ขอบเขตท่� 2

การใชุ�พื่ลังงาน

การใชุ�นำา

การปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกจาก
การเดินทางด�วยเคร่�องบิน
ด�วยเหต่ผู้ลทางธ่รกิจ

หลักส้ตรการจดัการพื่ลังงาน
ในอาคารผู่้านชุอ่งทางออนไลน์
BBLearn ม่พื่นักงานเข�าเรย่น 

 17.24%*

 5.75%*

 9.6%*

 20%*

 98.57%**

12,912 คน

* เท่ยบกับปีฐาน 2563     **เท่ยบกับปีฐาน 2562
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2. การส่งเสรมิการเข้าถ้งบรกิารและให้้ความรูท้างการเงนิ
อย่างทั�วถ้ง

ธนาคารตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของการส่งสรมิการเข�าถ่งบรกิาร
และให�ความร้�ทางการเงนิอย่างทั�วถ่ง ซึ่่�งเป็นปัจจัยพื่่�นฐานของ
การสร�างการเติบโตของธร่กิจและความเป็นอย้ท่่�ด่ของคนในสังคม 
รวมทั�งเป็นการชุ่วยลดความเหล่�อมลำาทางโอกาส ธนาคารได�ให�
ความร้�ทางการเงินผู่้านส่�อต่าง ๆ แก่ล้กค�า ธ่รกิจบ่คคลทั�วไป 
และกล่่มเปราะบาง เชุ่น กล่่มผู้้�พื่ิการทางสายตา เพื่่�อสร�าง
ความตระหนักร้�และเข�าใจถ่งการวางแผู้นทางการเงนิเพื่่�อเตรย่ม
เกษ่ัยณ วธิก่ารออม การจดัการหน่� ร้ปแบบการลงท่น และประโยชุน์
ของผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิต่าง ๆ

ในส่วนของการส่งเสริมการเข�าถ่งบริการทางการเงนิ ธนาคาร
ให�ความสำาคัญ่กับการให�ความร้�ด�านต่าง ๆ แก่เอสเอ็มอ่ ซึ่่�งจะ
ชุ่วยยกระดับข่ดความสามารถของธ่รกิจและเสริมความพื่ร�อม
ในการเข�าถ่งสินเชุ่�อ ธนาคารได�สร�างเคร่อข่ายสังคมออนไลน์
ภายใต�ชุ่�อ “Bangkokbanksme” เพื่่�อให�เป็นสังคมแห่งการ
แลกเปล่�ยนเร่ยนร้�ของผู้้�ประกอบการและบ่คคลทั�วไปบนโลก
ออนไลน์ ผู่้านการนำาเสนอบทความและบทวเิคราะหต่์าง ๆ ท่�เก่�ยว
กับเศรษัฐกิจ ธ่รกิจ และการเงนิ นอกจากน่� ธนาคารได�พื่ัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ออกแบบให�เหมาะสมกับการใชุ�บรกิารของกล่่มเปราะบาง  
เชุ่น บริการตัวแทนธนาคารท่�กระจายอย้่ทั�วประเทศและเปิด
ดำาเนินการในเวลาท่�สะดวกต่อการเข�าถ่ง ซึ่่�งชุว่ยขยายการเข�าถ่ง
บรกิารไปส่้กล่่มท่�อย้่ในพื่่�นท่�หา่งไกลจากสาขาธนาคาร การพื่ฒันา
ต้�บวัหลวงเอท่เอม็ท่�สะดวกและปลอดภัยต่อการใชุ�งานของผู้้�ม่ความ
บกพื่รอ่งทางการมองเหน็ บญั่ชุเ่งนิฝ่ากพื่่�นฐานสำาหรบัผู้้�ท่�ถ่อบตัร
สวสัดิการแหง่รฐัและผู้้�ท่�มอ่าย่ 65 ปขี่�นไป และการสนับสน่นสินเชุ่�อ
แก่เกษัตรกรและเอสเอม็อ่

3. การแสดงความรบัผิดชื่อบต่่อลูกค้า
ธนาคารม่่งมั�นดำาเนินธ่รกิจอย่างม่ความรับผิู้ดชุอบต่อล้กค�า 
โดยการเคารพื่สิทธิขั�นพื่่�นฐานของล้กค�า ธนาคารได�กำาหนด
แนวปฏิิบัติด�านการให�บริการล้กค�าอย่างเป็นธรรม ซึ่่�งรวมถ่ง
การนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบริการทางการเงนิให�แก่ล้กค�าอย่าง
ครบถ�วน ถ้กต�อง ชุัดเจน เหมาะสม และตรงกับความต�องการ 
โดยไม่ม่การบิดเบ่อน เอาเปร่ยบ หรอ่บังคับล้กค�า และได�ม่การ
ติดตามตรวจสอบการปฏิิบัติหน�าท่�ของพื่นักงานท่�เก่�ยวข�องเป็น
ระยะ และธนาคารยังให�ความสำาคัญ่ต่อการค่�มครองความปลอดภัย
ของข�อม้ลส่วนบ่คคลของล้กค�าและเคารพื่สิทธขิองเจ�าของข�อม้ล 
โดยการปฏิิบติัตามกฎหมายและระเบย่บข�อบงัคับท่�เก่�ยวข�องอย่าง
เคร่งครัด และสร�างความเข�าใจแก่พื่นักงานท่กระดับชุั�นเพื่่�อให�
สามารถปฏิิบัติหน�าท่�ตามกฎหมายได�อย่างถ้กต�อง

4. การดแูลและพัฒนาพนักงาน
ด�วยพื่นักงานท่กคนล�วนม่ความสำาคัญ่ต่อการดำาเนินธ่รกิจ
ของธนาคาร ธนาคารจ่งใส่ใจด้แลพื่นักงานให�ม่ความปลอดภัย
และม่ความส่ขในการทำางาน ผู่้านการจัดสวัสดิการท่�ส่งเสริม
ความเป็นอย้่และความสัมพื่ันธ์ท่�ด่ของพื่นักงานและครอบครัว 
การจัดกิจกรรมส่งเสรมิส่ขภาพื่ท่�ด่ของพื่นักงาน การด้แลด�าน
อาชุว่อนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน การสนับสน่นความ
ก�าวหน�าในอาชุพ่ื่ และการพื่ฒันาทักษัะและศกัยภาพื่ให�แก่พื่นักงาน
อย่างต่อเน่�องด�วยร้ปแบบการเร่ยนร้�ตลอดชุ่วิต ทั�งน่� เพื่่�อให�
พื่นักงานม่ส่ขภาพื่กายและจติใจท่�ด่ ตลอดจนสามารถทำางานและ
เติบโตในหน�าท่�การงานได�เต็มศกัยภาพื่

ในชุ่วงสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ธนาคารได�ให�
ความสำาคัญ่กับการด้แลส่ขภาพื่และความปลอดภัยของพื่นักงาน
เปน็พื่เิศษั โดยมก่ารยกระดับมาตรการความปลอดภัย อาชุว่อนามยั 

และสภาพื่แวดล�อมในการทำางาน เชุน่ การจดัหาหน�ากากอนามัยและ
เจลแอลกอฮ่อล์ให�แก่พื่นักงาน จดัหาวคัซึ่น่ทางเล่อกให�แก่พื่นักงาน
และครอบครวั เป็นต�น อก่ทั�ง ธนาคารได�ปรบัเปล่�ยนร้ปแบบการ
ทำางานและการพื่ัฒนาศักยภาพื่พื่นักงานให�ม่ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยการนำาเทคโนโลย่ดิจทัิลมาใชุ� พื่นักงาน
สามารถทำางานและเข�าเรย่นหลักส้ตรต่าง ๆ ของธนาคารได�จาก
ท่�บ�าน เพื่่�อป้องกันการแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 และยังเป็นการ
เตรย่มเปล่�ยนผู่้านไปส่้การดำาเนินธ่รกิจในย่คดิจทัิลของธนาคาร

5. การพัฒนาชื่มุชื่นและสังคม
ธนาคารเชุ่�อมั�นว่าการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่นเริ�มจากการสร�างชุ่มชุน
ให�เข�มแข็ง ม่ ข่ดความสามารถท่�จะรับม่อกับความท�าทาย
ต่าง ๆ ได�ด�วยตนเอง และสามารถพื่ัฒนาต่อไปอย่างไม่หย่ดยั�ง 
ธนาคารม่แนวทางการดำาเนินกิจกรรมพื่ัฒนาชุ่มชุนและสังคม
ท่�ให�ความสำาคัญ่กับการตอบโจทย์ความท�าทายท่�สำาคัญ่ และ
การม่ส่วนร่วมของชุ่มชุนและผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยอ่�นเพื่่�อสร�างการ
เปล่�ยนแปลงท่�แท�จรงิ อนันำาไปส่้ค่ณภาพื่ชุ่วติท่�ด่ข่�นของชุ่มชุน 
ธนาคารได�ดำาเนินกิจกรรมพื่ัฒนาชุ่มชุนและสังคมมาอย่าง
ต่อเน่�อง โดยม่กิจกรรมสำาคัญ่ เชุ่น โครงการบริหารจัดการนำา
อย่างยั�งย่นรว่มกับม้ลนิธอิ่ทกพื่ัฒน์ รายการคาราวานสำาราญ่ใจ 
เท่�ยวไปในชุม่ชุน การสนับสน่นหน่วยแพื่ทยเ์คล่�อนท่�เพื่่�อประชุาชุน 
โครงการโรงเร่ยนคอนเน็กซึ่์อ่ด่ โครงการบัวหลวงก่อการคร้ 
โครงการโรงเรย่นรว่มพื่ฒันา โครงการเกษัตรก�าวหน�า เป็นต�น

ทั�งน่� สามารถด้รายละเอย่ดของการดำาเนินงานด�านสิ�งแวดล�อมและ
สังคมเพื่ิ�มเติมได�ในรายงานความยั�งยน่ปี 2564
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4.1 ผลการด้ำาเนินงานและฐานะที่างการเงิน

ผลการดำาเนินงานของธนาคารและบรษิััทย่อยท่�สำาคัญ่
หน่วย : ล�านบาท

2564 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

กำาไรส่ทธ ิ/1 26,507 17,181 54.3%

กำาไรต่อห่�น (บาท) 13.89 9.00 54.3%

ส่วนต่างอตัราดอกเบ่�ยส่ทธิ 2.10% 2.24% (0.14)%

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธต่ิอรายได�
จากการดำาเนินงาน 21.7% 20.8% 0.9%

อตัราส่วนค่าใชุ�จา่ยต่อรายได�จากการดำาเนินงาน 50.0% 55.6% (5.6)%

กำาไรส่ทธต่ิอสินทรพัื่ย์เฉล่�ย /1 0.65% 0.48% 0.17%

กำาไรส่ทธต่ิอส่วนของเจ�าของเฉล่�ย /1 5.62% 3.96% 1.66%
/1 ส่วนท่�เป็นของธนาคาร

ในปี 2564 ธนาคารกร่งเทพื่และบรษัิัทย่อยม่กำาไรส่ทธจิำานวน 26,507 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 54.3 
เม่�อเท่ยบกับปก่ีอน โดยมร่ายได�ดอกเบ่�ยส่ทธเิพื่ิ�มข่�นร�อยละ 6.6 จากปีก่อน เป็นผู้ลจากการรวมรายได�
ดอกเบ่�ยส่ทธขิองธนาคารเพื่อรม์าตาเต็มปี และการลดลงของค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ยจากการบรหิารต�นท่น
เงนิรบัฝ่าก ขณะท่�ส่วนต่างอตัราดอกเบ่�ยส่ทธอิย้่ท่�ร�อยละ 2.10 สำาหรบัรายได�ท่�มิใชุด่อกเบ่�ยเพื่ิ�มข่�น
ร�อยละ 25.7 ส่วนใหญ่่มาจากการเพื่ิ�มข่�นของรายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธจิากธร่กิจหลักทรพัื่ย์ 
การอำานวยสินเชุ่�อ และบรกิารประกันผู่้านธนาคารและกองทน่รวม รวมถ่งการเพื่ิ�มข่�นของกำาไรส่ทธจิาก
เคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมซึ่่�งเป็นไปตามสภาวะตลาด

สำาหรบัค่าใชุ�จา่ยจากการดำาเนินงานเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 2.0 เม่�อเท่ยบกับปก่ีอน เป็นผู้ลจากการรวมค่าใชุ�จา่ย
ของธนาคารเพื่อรม์าตาทั�งป ีโดยม่อตัราส่วนค่าใชุ�จา่ยต่อรายได�จากการดำาเนินงานลดลงเปน็ร�อยละ 50.0 
นอกจากน่� ธนาคารได�พื่ิจารณาตั�งผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นจำานวน 34,134 ล�านบาท 
จากการพื่ิจารณาปัจจัยผู้ลกระทบของสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของเชุ่�อไวรสัโควดิ-19 ท่�ยังคง
ต�องติดตามอย่างใกล�ชุิดเก่�ยวกับสายพื่ันธ่์โอมิครอน รวมถ่งความไม่แน่นอนของความเส่�ยงจาก
การกลายพื่นัธ่ข์องไวรสัท่�อาจเกิดข่�นอย่างต่อเน่�อง ตามแนวทางการดำาเนินธ่รกิจด�วยความรอบคอบ
และระมัดระวงั

ณ สิ�นเด่อนธนัวาคม 2564 ธนาคารม่เงนิให�สินเชุ่�อจำานวน 2,588,339 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 9.3 
จากสิ�นป ี2563 จากสินเชุ่�อลก้ค�าธร่กิจรายใหญ่่และสินเชุ่�อกิจการต่างประเทศ สำาหรบัอตัราส่วนเงนิให�
สินเชุ่�อท่�มก่ารด�อยค่าด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวมลดลงเป็นร�อยละ 3.2 ขณะท่�อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ล
ขาดท่นด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตอย้่ในระดับแข็งแกรง่ท่�ร�อยละ 225.8

ธนาคารม่เงนิรบัฝ่าก ณ สิ�นเด่อนธนัวาคม 2564 จำานวน 3,156,940 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 12.3 
จากสิ�นปีก่อน เป็นผู้ลจากการท่�ล้กค�ายังคงต�องการดำารงสินทรพัื่ย์ท่�ม่สภาพื่คล่องส้งในภาวะท่�ยังม่
ความไม่แน่นอน ทำาให�อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิรบัฝ่ากอย้่ท่�ร�อยละ 82.0 นอกจากน่� ในเด่อน
กันยายน 2564 ธนาคารออกห่�นก้�ด�อยสิทธ ิอาย่ 15 ปี ท่�สามารถนับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2 ภายใต�
หลักเกณฑ์์ Basel III จำานวน 1,000 ล�านดอลลารส์หรฐัฯ เพื่่�อเสรมิสร�างโครงสร�างเงนิกองท่นของ
ธนาคารให�ม่ความเหมาะสมมากยิ�งข่�น โดย ณ สิ�นเด่อนธนัวาคม 2564 ธนาคารมอ่ตัราส่วนเงนิกองท่น
ทั�งสิ�น อตัราส่วนเงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 และอตัราส่วนเงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ท่�เปน็ส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์
เส่�ยงของธนาคารและบรษัิัทย่อยอย้่ท่�ร�อยละ 19.57 ร�อยละ 15.98 และร�อยละ 15.15 ตามลำาดับ ซึ่่�ง
อย้่ในระดับท่�ส้งกวา่อตัราส่วนเงนิกองท่นขั�นตำาตามท่�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนด

4. การวเิคราะหแ์ลูะคำาอธบิาย 
ของฝ่่ายจดั้การ

หน่วย : ล�านบาท

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

เงนิให�สินเชุ่�อ 2,588,339 2,368,238 9.3%

เงนิรบัฝ่าก 3,156,940 2,810,863 12.3%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิรบัฝ่าก 82.0% 84.3% (2.3)%

เงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต /1 101,103 104,401 (3.2)%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่า
ด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวม /1 3.2% 3.9% (0.7)%

อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตต่อเงนิให�
สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต /1 225.8% 186.8% 39.0%

อตัราส่วนเงนิกองท่นทั�งสิ�น 19.57% 18.34% 1.23%
/1 รวมเงนิให�ก้�ย่มระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ
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รายได้และค่าใชื่จ้า่ยในการดำาเนินงานของธนาคารและบรษิััทย่อย

หน่วย : ล�านบาท

2564 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ 82,156 77,046 6.6%

รายได�ท่�มิใชุด่อกเบ่�ย 52,385 41,682 25.7%

ค่าใชุ�จา่ยจากการดำาเนินงาน 67,266 65,974 2.0%

ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น 34,134 31,196 9.4%

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษ่ัเงนิได� 33,141 21,558 53.7%

ภาษ่ัเงนิได�นิติบ่คคล 6,189 4,013 54.2%

กำาไรส่ทธิ 26,952 17,545 53.6%

กำาไรส่ทธ ิ/1 26,507 17,181 54.3%

กำาไรเบ็ดเสรจ็รวม /1 50,394 30,056 67.7%

/1 ส่วนท่�เป็นของธนาคาร

ในปี 2564 กำาไรส่ทธส่ิวนท่�เป็นของธนาคารม่จำานวน 26,507 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 9,326 ล�านบาท 
หรอ่ร�อยละ 54.3 จากปีก่อน โดยม่รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธเิพื่ิ�มข่�นร�อยละ 6.6 เป็นผู้ลจากการรวมรายได�
ดอกเบ่�ยส่ทธขิองธนาคารเพื่อรม์าตาเต็มป ีประกอบกับค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ยท่�ลดลงจากการบรหิารต�นทน่
เงนิรบัฝ่าก รายได�ท่�มใิชุด่อกเบ่�ยเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 25.7 จากรายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธจิากธร่กิจ
หลักทรพัื่ย์ การอำานวยสินเชุ่�อ และบรกิารประกันผู่้านธนาคารและกองท่นรวม ประกอบกับการเพื่ิ�มข่�น
ของกำาไรส่ทธจิากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดทน่ (FVTPL) ซึ่่�งเปน็
ไปตามสภาวะตลาด ขณะท่�ค่าใชุ�จา่ยในการดำาเนินงานเพื่ิ�มข่�นร�อยละ 2.0 จากการรวมค่าใชุ�จา่ยของธนาคาร
เพื่อรม์าตาทั�งป ีธนาคารตั�งผู้ลขาดทน่ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นเพื่ิ�มข่�น ตามหลักความระมัดระวงั
ในการตั�งสำารอง โดยพื่ิจารณาความไม่แน่นอนในระยะข�างหน�าจากปัจจยัผู้ลกระทบของสถานการณ์
การระบาดของเชุ่�อไวรสัโควดิ-19 ท่�ต�องติดตามอย่างใกล�ชุดิเก่�ยวกับสายพื่ันธ่โ์อมิครอน รวมถ่งม่
ความเส่�ยงจากการกลายพื่นัธ่ท่์�เกิดข่�นอย่างต่อเน่�อง 

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิ

ธนาคารและบริษััทย่อยม่รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิสำาหรับปี 2564 จำานวน 82,156 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 
ร�อยละ 6.6 จากปก่ีอน เปน็ผู้ลจากการรวมรายได�ดอกเบ่�ยส่ทธขิองธนาคารเพื่อรม์าตาเต็มป ีประกอบกับ
ค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ยเงนิรบัฝ่ากลดลงจากการบรหิารต�นท่นเงนิรบัฝ่าก

หน่วย : ล�านบาท

2564 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

รายได้ดอกเบ่�ย

เงนิให�สินเชุ่�อ 96,929 95,994 1.0%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,250 5,431 15.1%

เงนิลงท่น 11,133 11,098 0.3%

รวมรายได้ดอกเบ่�ย 114,312 112,523 1.6%

ค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย 

เงนิรบัฝ่าก 18,195 22,437 (18.9)%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 891 952 (6.4)%

เงนินำาส่งสถาบันค่�มครองเงนิฝ่าก 
และกองท่นเพื่่�อการฟ่ื้� นฟ้ื้ฯ 6,500 5,846 11.2%

ตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม 6,570 6,242 5.3%

รวมค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย 32,156 35,477 (9.4)%

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิ 82,156 77,046 6.6%

อตัราผู้ลตอบแทนจากสินทรพัื่ย์ท่�ก่อให�เกิดรายได� 2.92% 3.28% (0.36)%

ต�นท่นทางการเงนิ 0.94% 1.19% (0.25)%

ส่วนต่างอตัราดอกเบ่�ยส่ทธิ 2.10% 2.24% (0.14)%
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อตั่ราดอกเบ่�ยธนาคารกรุงเทพ ธ.ค. 64 ก.ย. 64 มิ.ย. 64 ม่.ค. 64 ธ.ค. 63 ก.ย. 63 มิ.ย. 63 ม่.ค. 63 ธ.ค. 62

อตั่ราดอกเบ่�ยเงนิให้สิ้นเชื่่�อ (%)

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

อตั่ราดอกเบ่�ยเงนิรบัฝาก (%)

ออมทรพัื่ย์ 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.375 0.500-0.625

ฝ่ากประจำา 3 เด่อน 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.500 1.000

ฝ่ากประจำา 6 เด่อน 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.625 1.250

ฝ่ากประจำา 12 เด่อน 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.750 1.375-1.500

อตั่ราดอกเบ่�ยนโยบายของ ธปท. (%) 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.750 1.250

รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่รายได�ท่�มิใชุด่อกเบ่�ยในปี 2564 จำานวน 
52,385 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 25.7 สาเหต่หลักจากรายได�
ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธเิพื่ิ�มข่�นจากธร่กิจหลักทรพัื่ย์ การอำานวย
สินเชุ่�อ และบรกิารประกันผู่้านธนาคารและกองทน่รวม ประกอบกับ
กำาไรส่ทธจิากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้าน
กำาไรหรอ่ขาดท่น (FVTPL) เพื่ิ�มข่�น

หน่วย : ล�านบาท

2564 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิาร 39,127 34,168 14.5%

หกั ค่าใชุ�จา่ยค่าธรรมเน่ยมและบรกิาร 9,918 9,457 4.9%

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารสุทธิ 29,209 24,711 18.2%

กำาไรส่ทธจิากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 17,868 11,058 61.6%

กำาไรส่ทธจิากเงนิลงท่น 1,225 2,512 (51.2)%

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดท่น) จากเงนิลงท่นตามวธิส่่วนได�เส่ย 209 (14) 1,592.9%

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรพัื่ย์ 519 734 (29.3)%

รายได�จากเงนิปันผู้ล 2,252 2,039 10.4%

รายได�จากการดำาเนินงานอ่�น ๆ 1,103 642 71.8%

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�น 23,176 16,971 36.6%

รวมรายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย 52,385 41,682 25.7%

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธต่ิอรายได�จากการดำาเนินงาน 21.7% 20.8% 0.9%
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ค่าใชื่จ้า่ยจากการดำาเนินงาน

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่ค่าใชุ�จา่ยจากการดำาเนินงานในปี 2564 จำานวน 67,266 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 
1,292 ล�านบาท หรอ่ร�อยละ 2.0 จากปีก่อน สาเหต่หลักจากการรวมค่าใชุ�จา่ยของธนาคารเพื่อรม์าตา
ทั�งปี

หน่วย : ล�านบาท

2564 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับพื่นักงาน 35,003 30,960 13.1%

ค่าตอบแทนกรรมการ  264 187 41.2%

ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับอาคารสถานท่�และอป่กรณ์ 14,765 14,165 4.2%

ค่าภาษ่ัอากร  2,949 2,929 0.7%

ค่าใชุ�จา่ยอ่�น ๆ  14,285 17,733 (19.4)%

รวมค่าใชื่จ้า่ยจากการดำาเนินงาน  67,266 65,974 2.0%

อตัราส่วนค่าใชุ�จา่ยต่อรายได�จากการดำาเนินงาน 50.0% 55.6% (5.6)%

ผลขาดทุนด้านเครดิต่ท่�คาดวา่จะเกิดข้�น

ในปี 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่การตั�งสำารองผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นจำานวน 
34,134 ล�านบาท ตามหลักความระมัดระวงั โดยพื่ิจารณาปัจจยัผู้ลกระทบของสถานการณ์การแพื่ร่
ระบาดของเชุ่�อไวรสัโควดิ-19 ท่�ยังคงต�องติดตามอย่างใกล�ชุดิเก่�ยวกับสายพื่ันธ่โ์อมิครอน รวมถ่ง

ความไม่แน่นอนของความเส่�ยงจากการกลายพัื่นธ่ท่์�อาจเกิดข่�น ทั�งน่� สำารองผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�
คาดวา่จะเกิดข่�นครอบคลม่ถ่งเงนิให�สินเชุ่�อ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ ตราสารหน่�ท่�มไิด�วดั
ม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น รวมทั�งภาระผู้้กพื่นัวงเงนิสินเชุ่�อและสัญ่ญ่าคำาประกันทางการเงนิ

 ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับพื่นักงาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ)
 ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับอาคารสถานท่�และอป่กรณ์

 ค่าภาษ่ัอากร
 ค่าใชุ�จา่ยอ่�นๆ

2564

52.4%

22.0%

4.4%

21.2%

2563

47.2%

21.5%

4.4%

26.9%
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 ค่าภาษ่ัอากร
 ค่าใชุ�จา่ยอ่�นๆ

รายการท่�สำาคัญ่ในงบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรพัย์

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยมสิ่นทรพัื่ยร์วม 4,333,281 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ  
13.3 จากสิ�นเด่อนธันวาคม 2563 สาเหต่หลักจากการเพื่ิ�มข่�นของรายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงนิส่ทธเิพื่่�อการบรหิารจดัการสภาพื่คล่องของธนาคาร ประกอบกับการให�สินเชุ่�อภาคธร่กิจเพื่ิ�มข่�น

หน่วย : ล�านบาท

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิส่ทธิ 801,212 519,036 54.4%

สินทรพัื่ย์ทางการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรม
ผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 84,341 57,936 45.6%

เงนิลงท่นส่ทธิ 803,637 758,482 6.0%

เงนิลงท่นส่ทธใินบรษัิัทรว่ม 1,329 911 45.9%

เงนิให�สินเชุ่�อ 2,588,339 2,368,238 9.3%

ทรพัื่ย์สินรอการขายส่ทธิ 9,496 9,754 (2.6)%

รวมสินทรพัย์ 4,333,281 3,822,960 13.3%

เงนิให้สิ้นเชื่่�อ

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิให�สินเชุ่�อจำานวน 2,588,339 ล�านบาท 
เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 9.3 จากสิ�นปีก่อน โดยเพื่ิ�มข่�นจากสินเชุ่�อล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่ และสินเชุ่�อกิจการ
ต่างประเทศ

เงนิให้สิ้นเชื่่�อจำาแนกต่ามประเภทธุรกิจ

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิให�สินเชุ่�อกระจายตัวในหลายประเภทธ่รกิจ โดยม่สัดส่วนสินเชุ่�อในภาค
อต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุยท่์�ร�อยละ 32.4 ภาคการสาธารณ้ปโภคและบรกิารท่�ร�อยละ 22.2 

ภาคสินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศัยร�อยละ 12.5 และภาคธ่รกิจอสังหารมิทรพัื่ย์และการก่อสร�างร�อยละ 8.2 
โดยจำานวนเงนิให�สินเชุ่�อเพื่ิ�มข่�นจากสิ�นเด่อนธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่่จากภาคธ่รกิจอ่�น ๆ และธ่รกิจ
อต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย์

หน่วย : ล�านบาท

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

อต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย์ 839,469 791,828 6.0%

การสาธารณ้ปโภคและบรกิาร 574,485 539,151 6.6%

สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศยั 324,546 302,142 7.4%

ธ่รกิจอสังหารมิทรพัื่ย์และการก่อสร�าง 211,647 211,510 0.1%

การเกษัตรและเหม่องแร่ 101,487 78,175 29.8%

อ่�น ๆ 536,705 445,432 20.5%

รวมเงนิให้สิ้นเชื่่�อ 2,588,339 2,368,238 9.3%

การสาธารณ้ปโภคและบรกิาร สินเชุ่�อเพื่่�อท่�อย้่อาศยั

อต่สาหกรรมการผู้ลิตและการพื่าณิชุย์ อ่�น ๆ

การเกษัตรและเหม่องแร่

ธ่รกิจอสังหารมิทรพัื่ย์และการก่อสร�าง

2564

22.2% 12.5%

32.4% 20.8%

3.9%

8.2%
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เงนิให้สิ้นเชื่่�อจดัชื่ั�นและค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเครดิต่ท่�คาดวา่จะเกิดข้�น

ณ สิ�นเด่อนธันวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต
จำานวน 101,103 ล�านบาท โดยมอ่ตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�มก่ารด�อยค่าด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อ
รวมอย้่ท่�ร�อยละ 3.2

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่ค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นจำานวน 228,285 ล�านบาท 
โดยม่อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่า
ด�านเครดิต เท่ากับร�อยละ 225.8

หน่วย : ล�านบาท

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

งบการเงนิรวม

เงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตก่อนหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิต /1 101,103 104,401 (3.2)%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวม /1 3.2% 3.9% (0.7)%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตส่ทธต่ิอเงนิให�สินเชุ่�อรวมส่ทธ ิ/1 1.0% 1.4% (0.4)%

อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต 225.8% 186.8% 39.0%

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

เงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตก่อนหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิต /1 82,820 91,978 (10.0)%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวม /1 3.0% 4.0% (1.0)%

/1 รวมเงนิให�ก้�ย่มระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

หน่วย : ล�านบาท

เงนิให้สิ้นเชื่่�อ และรายการระห้วา่งธนาคารและต่ลาดเงนิ ค่าเผ่�อผลขาดทนุด้านเครดิต่ท่�คาดวา่จะเกิดข้�น /1

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563

จดัชุั�นท่�ไม่ม่การด�อยค่าด�านเครดิต 3,289,055 2,781,073 153,342 121,083

จดัชุั�นท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต 101,103 104,401 74,943 73,890

รวม 3,390,158 2,885,474 228,285 194,973 

/1 รวมค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นของเงนิให�สินเชุ่�อ และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ รวมทั�งภาระผู้้กพื่นัวงเงนิสินเชุ่�อและสัญ่ญ่าคำาประกันทางการเงนิ
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เงนิลงทุน

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิลงท่นรวม 887,978 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 
71,566 ล�านบาท หรอ่ร�อยละ 8.8 จากสิ�นเด่อนธนัวาคม 2563 จากเงนิลงทน่ในตราสารหน่�ต่างประเทศ

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิลงท่นส่วนใหญ่่เป็นเงนิลงท่นในหลักทรพัื่ย์รฐับาลและรฐัวสิาหกิจไทย 
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ม่จำานวน 482,201 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 54.3 ของเงนิลงท่นทั�งหมด 
เงนิลงทน่ในตราสารหน่�ต่างประเทศจำานวน 212,726 ล�านบาท ตราสารหน่�ภาคเอกชุนจำานวน 21,886 
ล�านบาท และเงนิลงท่นส่ทธใินตราสารท่นจำานวน 107,116 ล�านบาท

หน่วย : ล�านบาท

เงนิลงทุน จำาแนกตามประเภทการถ่อครอง ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

เงนิลงท่นเพื่่�อค�า 13,104 7,833 67.3%

เงนิลงท่นท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 71,237 50,097 42.2%

ตราสารหน่�ท่�วดัม้ลค่าด�วยราคาท่นตัดจำาหน่าย 46,053 38,884 18.4%

ตราสารหน่�ท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรขาดท่นเบ็ดเสรจ็อ่�น 667,473 639,438 4.4%

ตราสารท่นท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรขาดท่นเบ็ดเสรจ็อ่�น 90,111 80,160 12.4%

รวมเงนิลงทุน 887,978 816,412 8.8%

ห้น่�สินและส่วนของเจา้ของ

หน่�สินรวม ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ม่จำานวน 3,838,688 ล�านบาท เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 13.8 จากสิ�นปี 
2563 ส่วนใหญ่่จากการเพื่ิ�มข่�นของเงนิรบัฝ่าก และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ หน่วย : ล�านบาท

  ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563 เปล่�ยนแปลง (%)

เงนิรบัฝ่าก 3,156,940 2,810,863 12.3%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 288,709 219,149 31.7%

หน่�สินทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 20,833 19,257 8.2%

ตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม 183,239 136,177 34.6%

รวมห้น่�สิน 3,838,688 3,372,713 13.8%

ส่วนของเจา้ของ /1 492,727 449,014 9.7%

/1 ส่วนท่�เป็นของธนาคาร
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หน่วย : ล�านบาท

เงนิรบัฝาก จำาแนกตามประเภทเงนิรบัฝ่าก

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563

เปล่�ยนแปลง (%)จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

กระแสรายวนั 273,597 8.7% 165,912 5.9% 64.9%

ออมทรพัื่ย์ 1,613,777 51.1% 1,435,331 51.1% 12.4%

ประจำา 1,269,566 40.2% 1,209,620 43.0% 5.0%

รวมเงนิรบัฝาก 3,156,940 100.0% 2,810,863 100.0% 12.3%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิรบัฝ่าก  82.0% 84.3% (2.3)%

ต่ราสารห้น่�ท่�ออกและเงนิกู้ย่ม

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่ตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 จำานวน 183,239 
ล�านบาท เพื่ิ�มข่�น 47,062 ล�านบาท จากสิ�นปี 2563 ส่วนใหญ่่เป็นผู้ลจากการออกห่�นก้�ด�อยสิทธ ิ

อาย่ 15 ปี ท่�สามารถนับเป็นเงนิกองท่นชุั�นท่� 2 ภายใต�หลักเกณฑ์์ Basel III ในเด่อนกันยายน 2564 
จำานวน 1,000 ล�านดอลลารส์หรฐัฯ 

หน่วย : ล�านบาท

ต่ราสารห้น่�ท่�ออกและเงนิกู้ย่ม จำาแนกตามประเภทตราสาร

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563

เปล่�ยนแปลง (%)จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

ห่�นก้�ไมด่�อยสิทธแิละไมม่่หลักประกัน 83,594 45.6% 75,100 55.1% 11.3%

ห่�นก้�ด�อยสิทธิ 98,640 53.8% 59,835 43.9% 64.9%

ตั�วแลกเงนิ 516 0.3% 814 0.6% (36.6)%

อ่�นๆ 549 0.3% 507 0.4% 8.3%

รวมต่ราสารห้น่�ท่�ออกและเงนิกูย่้มก่อนห้กัส่วนลด 183,299 100.0% 136,256 100.0% 34.5%

หกั ส่วนลดม้ลค่าเงนิก้�ย่ม 60 79 (24.1)%

รวมต่ราสารห้น่�ท่�ออกและเงนิกูย่้ม 183,239 136,177 34.6%

เงนิรบัฝาก

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิรบัฝ่ากจำานวน 3,156,940 ล�านบาท 
เพื่ิ�มข่�นร�อยละ 12.3 จากสิ�นเด่อนธนัวาคม 2563 จากเงนิรบัฝ่ากท่กประเภท
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ส่วนของเจา้ของ

ส่วนของเจ�าของส่วนท่�เป็นของธนาคาร ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ม่จำานวน 492,727 ล�านบาท 
เพื่ิ�มข่�น 43,713 ล�านบาท หรอ่ร�อยละ 9.7 จากสิ�นป ี2563 จากการรวมกำาไรส่ทธส่ิวนท่�เปน็ของธนาคาร
สำาหรบัปี 2564 จำานวน 26,507 ล�านบาท ส่ทธดิ�วยการจา่ยเงนิปันผู้ลในระหวา่งปี 2564 จำานวนรวม 
6,680 ล�านบาท เป็นเงนิปนัผู้ลสำาหรบัผู้ลการดำาเนินงานประจำาป ี2563 จำานวน 4,772 ล�านบาท (2.50 
บาทต่อห่�น) ตามมติท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นเม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564 และเงนิปันผู้ลระหวา่งกาลจากผู้ลการ
ดำาเนินงานงวดมกราคมถ่งมิถ่นายน 2564 จำานวน 1,908 ล�านบาท (1.00 บาทต่อห่�น) ประกอบกับ
กำาไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดำาเนินงานในต่างประเทศเพื่ิ�มข่�น

แห้ล่งท่�มาและใชื่ไ้ปของเงนิทุน 

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่แหล่งท่�มาของเงนิท่นท่�สำาคัญ่ประกอบด�วย 
เงนิรบัฝ่ากจำานวน 3,156,940 ล�านบาท คิดเปน็ร�อยละ 72.9 สว่นของเจ�าของส่วนท่�เปน็ของธนาคาร
จำานวน 492,727 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 11.4 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด�านหน่�สินจำานวน 
288,709 ล�านบาท คิดเปน็ร�อยละ 6.7 และตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ยม่ รวมหน่�สินทางการเงนิท่�วดัม้ลค่า
ด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่นจำานวน 204,072 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 4.7

สำาหรบัแหล่งใชุ�ไปของเงนิทน่ท่�สำาคัญ่ประกอบด�วย เงนิให�สินเชุ่�อจำานวน 2,588,339 ล�านบาท คิดเปน็
ร�อยละ 59.7 เงนิลงท่นส่ทธ ิรวมสินทรพัื่ยท์างการเงนิท่�วดัด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดทน่และ 
เงนิลงทน่ส่ทธใินบรษัิัทรว่ม จำานวน 889,307 ล�านบาท คิดเปน็ร�อยละ 20.5 และรายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงนิส่ทธดิ�านสินทรพัื่ย์จำานวน 801,212 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 18.5

เงนิกองทุนและอตั่ราส่วนเงนิกองทุนต่่อสินทรพัย์เส่�ยง

ภายใต�หลักเกณฑ์์ Basel III ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดให�ธนาคารพื่าณิชุยท่์�จดทะเบ่ยนในประเทศ
และกล่ม่ธร่กิจทางการเงนิของธนาคารพื่าณิชุยด์ำารงเงนิกองทน่ขั�นตำาเปน็ 3 อตัราส่วน ได�แก่ อตัราส่วน
เงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ท่�เปน็ส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ยเ์ส่�ยง ไมต่ำากวา่ร�อยละ 4.50 อตัราส่วนเงนิกองทน่
ชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง ไม่ตำากวา่ร�อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองท่นทั�งสิ�นต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง 
ไม่ตำากวา่ร�อยละ 8.50 และกำาหนดการดำารงอตัราส่วนเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มเพื่่�อรองรบัผู้ลขาดท่นใน
ภาวะวกิฤต (Capital Conservation Buffer) อก่มากกวา่ร�อยละ 2.50 รวมทั�งกำาหนดให�ธนาคารใน
ฐานะธนาคารพื่าณิชุย์ท่�ม่นัยต่อความเส่�ยงเชุงิระบบ (Domestic Systemically Important Bank: 
D-SIB) ต�องดำารงเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มเพื่่�อรองรบัความเส่ยหาย (Higher Loss Absorbency) ใน
ร้ปของเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง เพื่ิ�มเติมจากการดำารงอตัราส่วน
เงนิกองท่นขั�นตำาอก่ร�อยละ 1.00 โดยตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารต�องดำารงอตัราส่วน
เงนิกองท่นขั�นตำารวมอตัราส่วนเงนิกองท่นส่วนเพื่ิ�มดังกล่าว โดยดำารงอตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 
ท่�เป็นส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ยเ์ส่�ยงมากกวา่ร�อยละ 8.00 อตัราส่วนเงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์
เส่�ยงมากกวา่ร�อยละ 9.50 และอตัราส่วนเงนิกองท่นทั�งสิ�นต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยงมากกวา่ร�อยละ 12.00

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่เงนิกองท่นตามกฎหมายจำานวน 560,426 
ล�านบาท โดยม่อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยงร�อยละ 15.15 
อตัราส่วนเงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยงร�อยละ 15.98 และอตัราส่วนเงนิกองท่นทั�งสิ�นต่อ
สินทรพัื่ย์เส่�ยงร�อยละ 19.57
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  หน่วย : ล�านบาท

งบการเงนิรวม

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563

เกณฑ์์ ธปท. ตั่�งแต่่
ป ี2563 เปน็ต้่นไป

เงนิกองทุน อตั่ราส่วนเงนิกองทุน 
ต่่อสินทรพัยเ์ส่�ยง

เงนิกองทุน อตั่ราส่วนเงนิกองทุน 
ต่่อสินทรพัยเ์ส่�ยง

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เป็นส่วนของเจ�าของ 433,699 15.15% 407,621 14.89% > 8.00%

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 457,469 15.98% 431,381 15.76% > 9.50%

เงนิกองท่นชุั�นท่� 2 102,957 3.59% 70,686 2.58%

เงนิกองทุนทั�งสิ�น 560,426 19.57% 502,067 18.34% > 12.00%

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563

สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่อง/สินทรพัื่ย์รวม (%) 38.6 35.3

สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่อง/เงนิรบัฝ่าก (%) 53.0 48.1

การดำารงสินทรพัย์สภาพคล่อง

สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่องของธนาคารและบรษัิัทย่อย ประกอบด�วย 
เงนิสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิส่ทธ ิตราสารหน่� และ
ตราสารท่นท่�อย้่ในความต�องการของตลาด ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 
2564 สินทรพัื่ยส์ภาพื่คล่องต่อสินทรพัื่ยร์วม และสินทรพัื่ยส์ภาพื่
คล่องต่อเงนิรบัฝ่ากอย้ท่่�ร�อยละ 38.6 และร�อยละ 53.0 ตามลำาดับ

  หน่วย : ล�านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563

เกณฑ์์ ธปท. ตั่�งแต่่
ป ี2563 เปน็ต้่นไป

เงนิกองทุน อตั่ราส่วนเงนิกองทุน 
ต่่อสินทรพัยเ์ส่�ยง

เงนิกองทุน อตั่ราส่วนเงนิกองทุน 
ต่่อสินทรพัยเ์ส่�ยง

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 ท่�เปน็ส่วนของเจ�าของ 425,758 16.47% 404,418 16.33% > 8.00%

เงนิกองท่นชุั�นท่� 1 449,350 17.38% 428,010 17.28% > 9.50%

เงนิกองท่นชุั�นท่� 2 101,989 3.95% 69,839 2.82%

เงนิกองทุนทั�งสิ�น 551,339 21.33% 497,849 20.10% > 12.00%
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อนัดับความน่าเชื่่�อถ่อ

อนัดับความน่าเชุ่�อถ่อของธนาคารม่รายละเอย่ดดังน่�

สถาบันจดัอนัดับความน่าเชื่่�อถ่อ ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563

Moody’s Investors Service 

ระยะยาว Baa1 Baa1

ระยะสั�น P-2 P-2

ตราสารหน่�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน Baa1 Baa1

ตราสารหน่�ด�อยสิทธ ิ Baa2 Baa2

ตราสารหน่�ด�อยสิทธท่ิ�นับเปน็เงนิกองทน่ชุั�นท่� 2 ตามเกณฑ์์ Basel III Baa3 Baa3

ตราสารหน่�ด�อยสิทธท่ิ�นับเปน็เงนิกองทน่ชุั�นท่� 1 ตามเกณฑ์์ Basel III Ba1 Ba1

ความแข็งแกรง่ทางการเงนิ (BCA) baa1 baa1

แนวโน�ม ม่เสถ่ยรภาพื่ ม่เสถ่ยรภาพื่

S&P Global Ratings

ระยะยาว BBB+ BBB+

ระยะสั�น A-2 A-2 

ตราสารหน่�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน BBB+ BBB+

ตราสารหน่�ด�อยสิทธิ BBB BBB

ความแข็งแกรง่ทางการเงนิ (SACP) bbb bbb

แนวโน�ม ม่เสถ่ยรภาพื่ ม่เสถ่ยรภาพื่

สถาบันจดัอนัดับความน่าเชื่่�อถ่อ ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563

Fitch Ratings 

อนัดับความน่าเชื่่�อถ่อสากล

ระยะยาว BBB BBB

ระยะสั�น F2 F2

ตราสารหน่�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน BBB BBB

ตราสารหน่�ด�อยสิทธิ BB+ BB+

ตราสารหน่�ด�อยสิทธท่ิ�นับเปน็เงนิกองทน่ชุั�นท่� 2 ตามเกณฑ์์ Basel III BB+ BB+

ความแข็งแกรง่ทางการเงนิ (VR) bbb bbb

แนวโน�ม ม่เสถ่ยรภาพื่ ม่เสถ่ยรภาพื่

อนัดับความน่าเชื่่�อถ่อภายในประเทศ

ระยะยาว AA+(tha) AA+(tha)

ระยะสั�น F1+(tha) F1+(tha)

แนวโน�ม ม่เสถ่ยรภาพื่ ม่เสถ่ยรภาพื่
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แข่งขันและพื่ัฒนานวัตกรรมทางการเงินได�อย่างม่
ประสิทธภิาพื่ รวมถ่งการพื่ฒันาโครงสร�างพื่่�นฐานทางการ
เงนิท่�สนับสน่นการเปล่�ยนผู่้านไปส่้เศรษัฐกิจดิจทัิลได�อยา่ง
ม่ประสิทธภิาพื่ ทำาให�โครงสร�างพื่่�นฐานท่�สร�างข่�นสามารถ
เชุ่�อมโยงกันได�และชุ่วยลดต�นท่น โดยเฉพื่าะการพัื่ฒนา 
โครงสร�างพื่่�นฐานรองรบัธ่รกรรมการค�าและการชุำาระเงนิ
สำาหรับภาคธ่รกิจ การพื่ัฒนาสก่ลเงินดิจิทัลสำาหรับ
ประชุาชุนท่�ออกโดยธนาคารกลาง (Retail CBDC) และ
กลไกคำาประกันเครดิตสำาหรับความต�องการเงินท่นท่�
หลากหลาย และเปดิกวา้งให้้ม่การใชื่ป้ระโยชื่น์จากข้อมูล 
(Open Data) โดยพื่ฒันาฐานข�อม้ลขนาดใหญ่่ท่�เชุ่�อมโยง 
กันระหว่างผู้้� ให�บริการทางการเงินต่าง ๆ เพื่่�อเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่และความแม่นยำาถ้กต�องในการวางนโยบาย 
การบรหิารความเส่�ยง สนับสน่นให�ผู้้�ให�บรกิารทางการเงนิ
สามารถพื่ัฒนาต่อยอดการให�บริการได�อย่างเหมาะสม 
พื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ตรงกับความต�องการของล้กค�า และ
ชุว่ยให�เข�าถ่งข�อม้ลได�สะดวกข่�นผู่้านการใชุ� Application 
Programming Interface (API) ท่�มม่าตรฐานรว่มกัน  
และเพื่ิ�มประโยชุน์จากการใชุ�ประวัติดิจิทัล (Digital 
Footprint) ทั�งน่� ต�องคำาน่งถ่งเร่�องความปลอดภัยของ
ข�อม้ลและความเป็นส่วนตัวของผู้้�ใชุ�บรกิาร โดยต�องม่การ
กำาหนดมาตรฐานและแนวทางการใชุ�งานข�อม้ลรว่มกันต่อไป 

2) สนับสน่นให�เศรษัฐกิจเปล่�ยนผู่้านได�อย่างยั�งย่น โดยเพื่ิ�ม
มิติให�ภาคการเงินประเมินความเส่�ยงด�านสิ�งแวดล�อม
ในการดำาเนินธร่กิจอย่างจรงิจงั และสนับสน่นให�ภาคธร่กิจ
ปรับตัวในชุ่วงเปล่�ยนผู่้านโดยไม่ส่งผู้ลกระทบเชุิงลบใน
วงกว�าง รวมทั�งชุว่ยให�ภาคครวัเรอ่นหรอ่กล่่มเปราะบาง
อย้่รอดและปรบัตัวส่้โลกใหม่ได�อย่างยั�งย่น 

3) การกำากับดแ้ลท่�ยด่หย่่นและเท่าทันความเส่�ยงร้ปแบบใหม่ 
โดยปรบัการกำากับดแ้ลให�มค่วามยด่หย่น่เพื่่�อให�ผู้้�ให�บรกิาร
ทางการเงนิสามารถปรบัตัว พื่ัฒนานวตักรรมและรบัม่อ
กับความเส่�ยงร้ปแบบใหม่ ๆ ท่�ม่นัยสำาคัญ่ได�อย่างเท่าทัน

2. บทบาทของผู้ให้บ้รกิารท่�ไมใ่ชื่ธ่นาคารพาณิชื่ยม์แ่นวโน้มเพิ�มข้�น 
ผู้้�ให�บรกิารท่�ไม่ใชุธ่นาคาร (Non-Bank) ทั�งท่�ดำาเนินการเป็น
เอกเทศหรอ่รว่มมอ่กับธนาคาร และผู้้�ให�บรกิารรายใหม่ท่�มาจาก
อต่สาหกรรมอ่�น ๆ เชุน่ กล่่มฟิื้นเทค ท่�เข�ามาให�บรกิารในส่วน
ท่�ยังเป็นชุอ่งวา่งของการให�บรกิารโดยธนาคารพื่าณิชุย์ อย่าง 
ผู้้�ให�บรกิาร Peer-to-Peer Lending Platform ท่�เชุ่�อมโยง 
ผู้้�ก้�และผู้้�ให�ก้�โดยตรง หรอ่ Big Tech Platform ท่�ม่การให�
บรกิารครบวงจรตั�งแต่การซึ่่�อขายสินค�า ส่งของ ลงท่น ไปจนถ่ง
การให�บรกิารทางการเงนิ เปน็ต�น นอกจากน่�ยงัมธ่ร่กิจเกิดใหม่ 
ท่�เก่�ยวกับสินทรัพื่ย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่่�งสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ยแ์ละตลาดหลักทรพัื่ย ์(ก.ล.ต.) 
ม่การออกใบอน่ญ่าตประกอบธ่รกิจสินทรพัื่ย์ดิจทัิลและม่การ
ตรวจสอบผู้้�ให�บรกิารอย่างต่อเน่�อง การให�บรกิารทางการเงนิ 
แบบ Decentralized Finance (DeFi) ท่�ตัดบทบาท
ของตัวกลางทางการเงินออกไป แนวโน�มเหล่าน่�ทำาให�การ
แข่งขันในอ่ตสาหกรรมธนาคารพื่าณิชุย์ม่แนวโน�มร่นแรงข่�น  
ผู้้�ประกอบธ่รกิจในปัจจ่บันจำาเป็นต�องเร่งปรับตัวเพื่่�อให�
สามารถแข่งขันกับผู้้�เล่นใหม่ ๆ ได� และในอนาคตม่แนวโน�มวา่
ธนาคารพื่าณิชุย์ท่�เป็น Digital-Only หรอ่ Virtual Bank จะ 
เข�ามาแขง่ขนัในระบบการเงนิไทย หลังจากผู้้�กำากับด้แลในหลาย
ประเทศได�อน่ญ่าตให�จัดตั�งธนาคารพื่าณิชุย์แบบ Digital-
Only แล�ว เชุน่ เกาหล่ใต� สิงคโปร ์เป็นต�น สำาหรบัประเทศไทย 

4.2 ปัจจย่ั่ท่ี่�อาจสง่ผลต่อการด้ำาเนินงานของธนาค์าร
ในอนาค์ต

ธนาคารพื่าณิชุย์ไทยอาจต�องเผู้ชุิญ่กับความท�าทายจากการ
เปล่�ยนแปลงสภาพื่แวดล�อมการทำาธ่รกิจ ทั�งพื่ัฒนาการทาง
เทคโนโลย่อย่างก�าวกระโดด การเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากาศ 
พื่ฤติกรรมผู้้�บรโิภค และร้ปแบบการแข่งขันทางธ่รกิจ ซึ่่�งจะส่งผู้ล
ต่อการดำาเนินงานของธนาคารพื่าณิชุย์ในชุว่ง 2 - 3 ปีข�างหน�า 
ดังต่อไปน่�

1. ภูมิทัศน์ของระบบการเงินไทยในอนาคต่ ธปท. ม่แนวทาง
ในการสร�างภ้มิทัศน์ใหม่ภาคการเงนิไทยเพื่่�อเศรษัฐกิจดิจทัิล
และการเติบโตอย่างยั�งย่น (Repositioning Thailand’s 
Financial Sector for a Sustainable Digital Economy) 
โดยม่ทิศทางสำาคัญ่ ได�แก่

1) สร�างนวตักรรมด�วยเทคโนโลย่และข�อม้ล โดยเปิดโอกาส
ให�ภาคการเงนิสามารถใชุ�เทคโนโลย่และข�อม้ลเพื่่�อพื่ัฒนา
นวตักรรมและบรกิารทางการเงนิท่�ตอบโจทย์ผู้้�ใชุ�บรกิาร 
ภายใต�หลักการสำาคัญ่ ได�แก่ เปิดกว้างในการแข่งขัน 
(Open Competition) โดยขยายขอบเขตหรอ่เพื่ิ�มความ
ยด่หย่น่ในการทำาธร่กิจของสถาบนัการเงนิและผู้้�ประกอบการ 
ท่�ไมใ่ชุส่ถาบนัการเงนิ (Non-bank Financial Institution) 
และเปิดโอกาสให�ผู้้�ให�บริการกล่่มใหม่เข�ามาแข่งขันกับ
ผู้้�ให�บริการท่�ม่อย้่เดิม เพื่่�อให�เกิดการแข่งขันการสร�าง
นวตักรรม ภายใต�การกำากับด้แลตามระดับความเส่�ยงและ
เท่าเท่ยมกับผู้้�ให�บรกิารอ่�น รวมถ่งกลไกในการตรวจสอบ 
และม่มาตรการในการจดัการเพื่่�อให�เกิดความเป็นธรรมใน
การดำาเนินธ่รกิจ เปดิกวา้งให้ผู้้ให้บ้รกิารกลุ่มต่่าง ๆ เข้า
ถ้งโครงสรา้งพ่�นฐานทางการเงนิด้วยต้่นทุนท่�เห้มาะสม 
และเปน็ธรรม (Open Infrastructure) เพื่่�อให�สามารถ
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ธปท. อย่้ระหวา่งศก่ษัาถ่งความเหมาะสม ผู้ลกระทบ และความเส่�ยง
ต่าง ๆ ในการจดัตั�ง Virtual Bank

3. ความก้าวห้น้าของเทคโนโลยดิ่จทัิลและนวตั่กรรมทางการเงนิ 
พื่ัฒนาการทางเทคโนโลย่ดิจิทัลได�พื่ลิกโฉมการดำาเนินชุ่วติ 
การดำาเนินธ่รกิจ และการทำาธ่รกรรมต่าง ๆ ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบ
ต่อธนาคารพื่าณิชุย์ในหลายด�าน ทั�งการนำาเทคโนโลย่ใหม่ ๆ 
มาใชุ�ในการพื่ัฒนาโครงสร�างพื่่�นฐานเพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่
การดำาเนินงาน และการพื่ฒันาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารทางการเงนิ
ต่าง ๆ เพื่่�อชุว่ยทำาให�การดำาเนินธ่รกรรมทางการเงนิม่ความ
สะดวกรวดเรว็ข่�น ตั�งแต่การพื่ิส้จน์และย่นยันตัวตนเพื่่�อทำา
ธ่รกรรมผู่้านชุอ่งทางดิจทัิล (Digital ID) การชุำาระเงนิ การ
โอนเงนิ การก้�ย่มเงนิ การระดมท่น และการวางแผู้นจดัการ
สินทรพัื่ย์ รวมทั�งการตอบสนองต่อความต�องการของล้กค�า
ท่�ต�องการได�รับบริการท่�รวดเร็วไร�รอยต่อผู่้านท่กชุ่องทาง
ของธนาคาร และต�องการผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเงนิท่�ตอบโจทย์
แบบครบวงจร นอกจากน่� ความก�าวหน�าของเทคโนโลย่
ยังชุ่วยให�ธนาคารสามารถวเิคราะห์ข�อม้ลเชุิงล่กโดยการใชุ�
ข�อม้ลขนาดใหญ่่ (Big Data) และปัญ่ญ่าประดิษัฐ ์(Artificial 
Intelligence) เพื่่�อศ่กษัาพื่ฤติกรรมท่�เปล่�ยนแปลงไป
ของล้กค�าแต่ละกล่่ม รวมถ่งพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิารให�
สอดคล�องกับความต�องการของล้กค�าได�ด่ยิ�งข่�น นอกจากน่�
เทคโนโลย่ใหม่ ๆ ได�เข�ามาม่บทบาทต่อธ่รกิจธนาคารมากข่�น 
ตัวอย่างเชุ่น การนำาเทคโนโลย่บล็อกเชุน มาใชุ�ในการออก
หนังส่อคำาประกันให�กับองค์กรต่าง ๆ  ซึ่่�งชุว่ยเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่
และลดต�นท่นให�กับธ่รกิจได�มาก และการพื่ัฒนาการให�บรกิาร
ทางการเงนิผู่้าน DeFi ซึ่่�งเป็นแนวคิดทางการเงนิแบบใหม่ 
ท่�อาศัยเทคโนโลย่บล็อกเชุน มาทำาหน�าท่�บันท่กและดำาเนิน
ธร่กรรมแทนตัวกลาง เชุน่ สถาบันการเงนิ ธนาคาร หรอ่ศน้ยร์บั 
แลกเปล่�ยนต่าง ๆ โดยท่กธ่รกรรมจะดำาเนินการตามเง่�อนไข
ท่�กำาหนดผู่้านสัญ่ญ่าอจัฉรยิะ (Smart Contract) 

4. สกุลเงนิดิจิทัลท่�ออกโดยธนาคารกลางจะม่บทบาทต่่อระบบ
การเงนิเพิ�มข้�น จากการท่�สกล่เงนิดิจทัิลทางเล่อก โดยเฉพื่าะ 
ครปิโตเคอรเ์รนซึ่่ (Cryptocurrency) และการพื่ัฒนาการ
ให�บรกิารทางการเงนิผู่้าน DeFi ท่�เริ�มม่บทบาทในระบบการ
เงนิมากข่�น และสามารถตอบโจทย์ผู้้�ใชุ�งานบางกล่่ม ทั�งในด�าน
ความสะดวกสบายและชุ่วยลดต�นท่นทางการเงนิ ทำาให�การ
ชุำาระเงนิผู่้านกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในการ
ซึ่่�อสินค�าและบริการ รวมทั�งการลงท่นในคริปโตเคอร์เรนซึ่ ่ 
ขยายตัวข่�นอย่างรวดเรว็ และม่แนวโน�มวา่ในอนาคตสก่ลเงนิ
ดิจิทัลทางเล่อกจะสามารถทำาหน�าท่�ของเงินได� ทั�งการเก็บ
รกัษัาม้ลค่า (Store of Value) การใชุ�เป็นส่�อกลางในการ
แลกเปล่�ยน (Medium of Exchange) และการเป็นหน่วยวดั
ม้ลค่า (Unit of Account) และม่ความเส่�ยงท่�จะทำาให�การใชุ�เงนิ
แบบดั�งเดิม (Fiat Money) ท่�ถ้กควบค่มโดยธนาคารกลางม่
บทบาทลดลง ซึ่่�งจะส่งผู้ลกระทบต่ออธปิไตยทางการเงนิของ
ประเทศ (Monetary Sovereignty) ลดความเป็นอสิระของ
ธนาคารกลาง และบั�นทอนประสิทธผิู้ลของการดำาเนินนโยบาย 
การเงนิในการดแ้ลความผัู้นผู้วนของวฏัิจกัรเศรษัฐกิจ ตลอดจน 
ขาดผู้้�ดแ้ลเสถ่ยรภาพื่ระบบการเงนิในฐานะผู้้�ให�ก้�แหล่งส่ดท�าย 
ด�วยเหต่น่� ธนาคารกลางหลายแห่งจ่งต�องออก CBDC ให�
ประชุาชุนใชุ�งาน เชุ่น ในประเทศจ่นท่�ออก Yuan Digital 
ท่�เรย่กวา่ e-CNY และสหภาพื่ย่โรปท่�เตรย่มออก Virtual 
Euro มาใชุ�ในปี พื่.ศ. 2568 เป็นต�น โดยจ่ดประสงค์สำาคัญ่
ของการออก CBDC ก็เพื่่�อรกัษัาสมดล่ระหวา่งเงนิแบบดั�งเดิม
และสก่ลเงนิดิจทัิลทางเล่อก ซึ่่�งจะชุ่วยบรรเทาผู้ลกระทบต่อ
อธิปไตยทางการเงนิ ค่อ การเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่และร้ปแบบ
ของเงนิท่�ออกโดยรฐับาล (Public Money) ให�สอดคล�องกับ
พื่ฒันาการของภ้มิทัศน์ทางการเงนิท่�เปล่�ยนแปลงไป โดยให�ม่
โครงสร�างพื่่�นฐานและเทคโนโลยท่างการเงนิท่�สามารถรองรบั
และเชุ่�อมโยงกับสกล่เงนิทางเล่อกใหม่ ๆ  รวมถ่งผู้้�เล่นใหม่ ๆ  ใน
ระบบเศรษัฐกิจการเงนิท่�จะมาต่อยอดและตอบโจทย์ของโลกย่ค

ดิจทัิลในวนัข�างหน�าได�  นอกจากน่� ยงัมแ่นวทางการพัื่ฒนาเพื่่�อ
เชุ่�อมโยงแบบ Cross- Border กับ CBDC ของนานาชุาติซึ่่�ง
พื่ฒันาบนแพื่ล็ตฟื้อรม์ท่�ต่างกัน เพื่่�อให�สามารถทำางานรว่มกัน
ได�แบบ Interoperability สำาหรบัประเทศไทย ธปท. ม่แผู้นท่�
จะทดสอบการใชุ�บาทดิจทัิลสำาหรบัการใชุ�งานในภาคประชุาชุน 
หรอ่ Retail CBDC ในป ี2565 และคาดวา่จะเกิดนวตักรรมใหม่
ท่�มาจากการต่อยอดของ CBDC เชุน่ การประย่กต์ใชุ�สัญ่ญ่า
อจัฉรยิะ (Smart Contract) เป็นต�น 

5. ปญั่ห้าด้านขด่ความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจเอสเอม็อ ่
ปญั่หาสำาคัญ่ประการหน่�งของผู้้�ประกอบการเอสเอม็อข่องไทย 
ค่อการเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิจากสถาบันการเงนิในระบบ 
เน่�องจากไม่มข่�อม้ลในระบบหรอ่มป่ระวติัทางการเงนิไม่มากพื่อ  
จง่เข�าถ่งสินเชุ่�อได�ยาก ทำาให�ม่ข�อจำากัดในการพื่ฒันาข่ดความ
สามารถในการแข่งขัน และการปรบัตัวให�ทันต่อสภาพื่แวดล�อม
ในการทำาธร่กิจท่�เปล่�ยนแปลงแบบก�าวกระโดด (Disruption) 
โดยเฉพื่าะการพัื่ฒนานวตักรรม สร�างความแตกต่างและเพื่ิ�ม
ม้ลค่าให�กับสินค�าและบริการ แม�ว่าในชุ่วงการแพื่ร่ระบาด
ของโควิด-19 ธ่รกิจเอสเอ็มอ่บางส่วนจะใชุ�ประโยชุน์จาก
เทคโนโลย่ดิจิทัลมากข่�น เชุ่น การขายอาหารและสินค�าผู่้าน
แพื่ลตฟื้อร์มออนไลน์ เป็นต�น แต่ส่วนใหญ่่ยังไม่ได�ปรับตัว
ด�วย Digital Transformation อย่างเพื่่ยงพื่อ ทั�งน่� การ
ฟ่ื้� นตัวของเศรษัฐกิจไทยในระยะต่อไปท่�ม่แนวโน�มจะม่ลักษัณะ
เป็นแบบตัว K (K-Shaped Recovery) อาจเป็นตัวเรง่ให�
ปัญ่หาของธ่รกิจเอสเอ็มอ่ทวค่วามร่นแรงยิ�งข่�น เน่�องจาก
ธร่กิจเอสเอม็อ ่โดยเฉพื่าะเอสเอม็อข่นาดเล็กท่�มค่วามสามารถ
ในการปรบัตัวน�อย ส่วนใหญ่่อย้่ในภาคบรกิารท่�ม่แนวโน�มฟ่ื้� น
ตัวชุ�าหรอ่ไม่ฟ่ื้� นตัว ธ่รกิจในกล่่มน่�ต�องเผู้ชุญิ่กับปัญ่หาฐานะ
ทางการเงนิออ่นแอ ขาดสภาพื่คล่อง และไม่ม่เงนิท่นเพื่ย่งพื่อ 
ท่�จะทำา Digital Transformation ขณะท่�ธ่รกิจขนาดใหญ่่
หร่อขนาดกลางท่�ม่สภาพื่คล่องส้ง ม่ทรัพื่ย์สินมาก และม่
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ความสามารถในการปรบัตัวส้ง  ส่วนใหญ่่เป็นธ่รกิจท่�อย้่ใน
อ่ตสาหกรรมการผู้ลิต การส่งออก หรอ่ธ่รกิจท่�ได�ประโยชุน์
จากการเปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมของผู้้�บรโิภค ทำาให�สามารถ
ยกระดับข่ดความสามารถในการแข่งขันได�ทันต่อสถานการณ์ 
ความแตกต่างในด�านข่ดความสามารถในการแข่งขันระหวา่ง 
2 กล่่มธ่รกิจดังกล่าว ส่งผู้ลให�ปัญ่หาความเหล่�อมลำาในระบบ
เศรษัฐกิจม่แนวโน�มร่นแรงยิ�งข่�น อย่างไรก็ตาม จากแนวทาง
ในการปรบัภมิ้ทัศน์ทางการเงนิของ ธปท. โดยเฉพื่าะการเปดิกว�าง
ในการแข่งขันให�ผู้้�เล่นทั�งรายเดิมและรายใหม่เข�ามาให�บรกิาร
และพื่ัฒนานวตักรรมทางการเงนิ และการเปิดกว�างให�ม่การ
ใชุ�ประโยชุน์จากข�อม้ล ทำาให�ผู้้�ให�บริการสามารถใชุ�ประโยชุน์
จากข�อม้ลหลากหลายแหล่งในการพื่ัฒนานวัตกรรมและให�
บรกิารทางการเงนิ เชุน่ การวเิคราะหสิ์นเชุ่�อโดยองิกับข�อม้ล
พื่ฤติกรรมและศักยภาพื่ของผู้้�ก้� การกำาหนดอัตราดอกเบ่�ย
เงนิให�สินเชุ่�อท่�เหมาะสมกับความเส่�ยงของผู้้�ก้� (Risk-Based 
Pricing) เป็นต�น จะชุว่ยให�ธร่กิจเอสเอม็อส่ามารถเข�าถ่งสินเชุ่�อ
ในระบบได�อย่างทั�วถ่งและเหมาะสมมากข่�น รวมถ่งการพื่ฒันา
ข่ดความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวด�วย Digital 
Transformation ซึ่่�งจะส่งเสริมให�เศรษัฐกิจไทยสามารถ
พื่ฒันาอย่างยั�งย่นต่อไป

6. ภาคการเงนิม่บทบาทต่่อการพัฒนาอย่างยั�งย่นเพิ�มข้�น การ
พื่ฒันาท่�ยั�งยน่ (Sustainable Development) เปน็ประเด็นท่�
ทั�วโลกให�ความสำาคัญ่มากข่�น จากความท�าทายด�านสิ�งแวดล�อม 
โดยเฉพื่าะปญั่หาโลกร�อนจากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่ภม้อิากาศ 
โดยม่ความพื่ยายามจากหลายประเทศให�ม่การกำาหนดเปา้หมาย
การลดการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกส่ทธจินเป็นศน้ย ์(Net Zero 
Greenhouse Gas Emissions) และเปา้หมายความเปน็กลาง
ทางคารบ์อนภายในชุว่งศตวรรษัน่� สำาหรบัประเทศไทยม่ความ
จำาเป็นต�องเรง่พื่ัฒนาองค์ความร้� เพื่ิ�มข่ดความสามารถด�าน
เทคโนโลย่และนวตักรรม เพื่่�อลดการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก 
และปรบัตัวรบัม่อกับผู้ลกระทบควบค่้ไปกับการสร�างภมิ้ค่�มกัน 
โดยสนับสน่นให�ภาคเอกชุนเข�าถ่งเงนิทน่และเทคโนโลยส่ำาหรบั
ปรบัใชุ�ในองค์กร เพื่่�อพื่ลิกโฉมประเทศให�ม่่งไปส่้เศรษัฐกิจสร�าง
ค่ณค่าและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อมมากยิ�งข่�น ในปัจจ่บัน ภาค
การเงนิไทย โดยเฉพื่าะธนาคารพื่าณิชุยม่์บทบาทสนับสน่นการ
พื่ัฒนาอย่างยั�งย่นตามหลักการการธนาคารเพื่่�อความยั�งย่น 
ซึ่่�งม่่งเน�นการเติบโตอย่างยั�งย่นของธ่รกิจและสังคมในระยะ
ยาว โดยการให�สินเชุ่�ออยา่งมค่วามรบัผิู้ดชุอบ (Responsible 
Lending) และการลดปัญ่หาความเหล่�อมลำาในสังคมโดยส่ง
เสรมิการเข�าถ่งบรกิารทางการเงนิของล้กค�าโดยเฉพื่าะล้กค�า
ฐานราก โดยการผู้นวกปัจจยัด�าน ESG เข�าไปในกระบวนการ
ดำาเนินธ่รกิจ และผู้ลักดันให�เกิดเป็นวฒันธรรมหรอ่ค่านิยม
ของสถาบันการเงนิไทย เม่�อเด่อนสิงหาคม 2564 หน่วยงาน

กำากับด้แลในภาคการเงนิ นำาโดย ธปท. ได�เผู้ยแพื่ร ่“แนวทาง
การพื่ัฒนาภาคการเงินเพื่่�อความยั�งย่น” (Sustainable 
Finance Initiatives for Thailand) เพื่่�อสนับสน่นการสร�าง
ระบบนิเวศในการส่งเสริมให�เศรษัฐกิจและภาคการเงินไทย
ปรบัตัวไปในทิศทางท่�ยั�งยน่มากข่�น ได�แก่ การกำาหนดนิยามและ 
จดัหมวดหม้โ่ครงการหรอ่กิจกรรมในภาคเศรษัฐกิจท่�ยั�งยน่และ
เปน็มาตรฐานเด่ยวกัน (Taxonomy) การเปดิเผู้ยข�อม้ล ESG 
ท่�ม่ค่ณภาพื่ สอดคล�องกับมาตรฐานสากล การสร�างมาตรการ
จ้งใจ (Incentives) เพื่่�อกระต่�นให�เกิดตลาดและการลงท่น 
ในผู้ลิตภัณฑ์์การเงนิเพื่่�อความยั�งยน่ การสร�างสภาพื่แวดล�อม 
ท่�จะเอ่�อให�ผู้้� เล่นในภาคการเงินสามารถใชุ�ประโยชุน์จาก 
เคร่�องมอ่ทางการเงนิท่�ตอบโจทย์ด�านความยั�งยน่ และการสร�าง 
ทรพัื่ยากรบ่คคลในภาคการเงนิท่�ม่ค่ณภาพื่และม่องค์ความร้�
ในการผู้ลักดันงานด�านการเงนิเพื่่�อความยั�งย่นให�เหน็ผู้ลเป็น
ร้ปธรรม

การเปล่�ยนแปลงของสภาพื่แวดล�อมข�างต�น นับเป็นปัจจยัสำาคัญ่
ต่อการขับเคล่�อนเศรษัฐกิจไทยในระยะต่อไป ผู่้านการดำาเนิน
นโยบายของภาครฐั และการเปล่�ยนแปลงร้ปแบบการดำาเนินธร่กิจ
ของภาคเอกชุน รวมถ่งการเปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมของผู้้�บรโิภค 
ธนาคารพื่าณิชุยไ์ทยจง่จำาเปน็ต�องเตรย่มการรองรบัอยา่งเหมาะสม 
เพื่่�อให�สามารถปรบัตัวเข�ากับการเปล่�ยนแปลงดังกล่าว และก�าว
ต่อไปข�างหน�าได�อย่างยั�งย่น
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4.3 ขอ้ม่ิลจากงบการเงินและอ่ตราสว่นที่างการเงินท่ี่�สำาค่์ญ

งบการเงนิ
• ผู้สอบบัญ่ชื่่

ผู้้�สอบบัญ่ชุ ่ค่อ บรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ไชุยยศ สอบบัญ่ชุ ่จำากัด ซึ่่�งเป็นผู้้�ตรวจสอบงบการเงนิ
สำาหรบัปี 2564, 2563 และ 2562

• สรุปรายงานการต่รวจสอบของผู้สอบบญั่ชื่ ่สำาห้รบังบการเงนิสำาห้รบัป ี2564, 2563 และ 2562
ผู้้�สอบบญั่ชุแ่สดงความเหน็อยา่งไมม่เ่ง่�อนไขต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพื่าะธนาคาร สำาหรบั
ปีสิ�นส่ดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564, 2563 และ 2562

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิสด 62,551,767 73,886,309 58,090,112 57,854,239 70,013,515 58,012,561

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิส่ทธิ 801,212,497 519,036,028 472,349,351 626,065,197 374,778,755 442,584,108

สินทรพัื่ย์ทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 84,341,349 57,936,242 - 96,497,917 69,359,414 -

สินทรพัื่ย์อน่พื่นัธ์ 42,359,296 67,560,232 49,807,012 41,749,252 66,143,443 49,687,316

เงนิลงท่นส่ทธิ 803,636,528 758,482,179 647,696,626 663,088,369 670,444,629 610,535,400

เงนิลงท่นในบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่มส่ทธิ 1,328,586 911,321 1,737,450 144,316,959 144,589,329 38,414,900

เงนิให�สินเชุ่�อแก่ล้กหน่�และดอกเบ่�ยค�างรบัส่ทธิ 2,376,026,685 2,189,102,088 1,891,046,281 2,025,671,183 1,896,205,127 1,836,721,735

ภาระของล้กค�าจากการรบัรอง - - 1,626,872 - - 103,722

ทรพัื่ย์สินรอการขายส่ทธิ 9,495,944 9,753,914 9,362,849 8,498,534 7,754,245 8,368,141

ท่�ดิน  อาคารและอป่กรณ์ส่ทธิ 64,980,166 65,049,861 40,753,955 54,181,783 55,460,373 39,504,853

ค่าความนิยมและสินทรพัื่ย์ไม่ม่ตัวตนอ่�นส่ทธิ 36,808,534 32,307,811 1,760,117 1,579,427 1,451,391 1,673,358

สินทรพัื่ย์ภาษ่ัเงนิได�รอตัดบัญ่ชุ่ 6,336,519 7,939,617 4,542,443 2,532,787 2,082,884 3,360,374

หลักประกันท่�นำาไปวางกับค้่สัญ่ญ่าทางการเงนิ 12,906,449 12,833,047 17,506,277 12,779,785 12,699,962 17,419,107

สินทรพัื่ย์อ่�นส่ทธิ 31,296,588 28,161,036 20,463,750 19,016,792 13,977,916 16,975,764

รวมสินทรพัย์ 4,333,280,908 3,822,959,685 3,216,743,095 3,753,832,224 3,384,960,983 3,123,361,339
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่่อ)

 
หน่วย : พื่นับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

ห้น่�สินและส่วนของเจา้ของ

เงนิรบัฝ่าก 3,156,939,789 2,810,862,624 2,370,792,167 2,665,646,333 2,485,596,798 2,316,034,607

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 288,708,547 219,149,193 134,346,323 280,748,435 162,499,180 129,277,274

หน่�สินจา่ยค่นเม่�อทวงถาม 8,112,863 7,257,360 5,523,288 8,112,243 6,702,768 5,488,403

หน่�สินทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 20,833,104 19,256,663 - 20,566,545 19,056,520 -

หน่�สินอน่พื่นัธ์ 50,264,330 57,127,821 37,837,421 49,716,357 56,212,287 37,370,815

ตราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้�ย่ม 183,239,266 136,176,779 144,680,567 182,379,356 133,963,539 144,315,507

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง - - 1,626,872 - - 103,722

ประมาณการหน่�สิน 25,814,558 27,305,660 18,701,528 23,595,568 25,065,453 18,428,103

หน่�สินภาษ่ัเงนิได�รอตัดบัญ่ชุ่ 1,358,026 2,447,583 2,364,416 984,178 2,588,682 2,158,732

หน่�สินอ่�น 103,417,868 93,128,867 72,754,204 57,310,822 53,792,151 51,721,099

รวมห้น่�สิน 3,838,688,351 3,372,712,550 2,788,626,786 3,289,059,837 2,945,477,378 2,704,898,262
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หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม ณ วนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

ส่วนของเจ�าของ

ท่นเรอ่นห่�น

ท่นจดทะเบ่ยน

ห่�นบ่รมิสิทธ ิ1,655,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550 16,550

ห่�นสามัญ่ 3,998,345,000 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450

ท่นท่�ออกและชุำาระแล�ว

ห่�นสามัญ่ 1,908,842,894 ห่�น ม้ลค่าห่�นละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429

ส่วนเกินม้ลค่าห่�นสามัญ่ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232

องค์ประกอบอ่�นของส่วนของเจ�าของ 66,348,614 47,256,838 34,471,457 57,340,405 52,849,874 40,383,596

กำาไรสะสม

จดัสรรแล�ว

ท่นสำารองตามกฎหมาย 26,000,000 25,000,000 24,000,000 26,000,000 25,000,000 24,000,000

อ่�น ๆ 116,500,000 111,500,000 106,500,000 116,500,000 111,500,000 106,500,000

ยังไม่ได�จดัสรร 208,443,791 189,822,190 187,345,092 189,497,321 174,699,070 172,144,820

รวมส่วนของธนาคาร 492,727,066 449,013,689 427,751,210 464,772,387 439,483,605 418,463,077

ส่วนได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่ม 1,865,491 1,233,446 365,099 - - -

รวมส่วนของเจ�าของ 494,592,557 450,247,135 428,116,309 464,772,387 439,483,605 418,463,077

รวมห้น่�สินและส่วนของเจา้ของ 4,333,280,908 3,822,959,685 3,216,743,095 3,753,832,224 3,384,960,983 3,123,361,339

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่่อ)
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น

หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

รายได�ดอกเบ่�ย 114,312,544 112,523,517 112,565,219 83,284,576 94,695,292 108,129,726

ค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ย 32,156,484 35,477,057 41,493,764 21,273,916 27,805,781 39,874,777

รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ 82,156,060 77,046,460 71,071,455 62,010,660 66,889,511 68,254,949

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิาร 39,127,387 34,167,918 39,280,197 27,404,183 26,795,044 33,873,573

ค่าใชุ�จา่ยค่าธรรมเน่ยมและบรกิาร 9,918,176 9,456,915 10,775,642 8,206,221 8,800,699 10,581,567

รายได�ค่าธรรมเน่ยมและบรกิารส่ทธิ 29,209,211 24,711,003 28,504,555 19,197,962 17,994,345 23,292,006

กำาไรส่ทธจิากเคร่�องม่อทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น 17,867,820 11,057,904 - 15,649,215 9,651,307 -

กำาไรส่ทธจิากธ่รกรรมเพื่่�อค�าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ - - 7,847,526 - - 7,251,972

กำาไรส่ทธจิากเงนิลงท่น 1,225,150 2,512,154 19,764,691 156,139 2,177,491 19,102,850

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดท่น) จากเงนิลงท่นตามวธิส่่วนได�เส่ย 208,855 (14,492) 92,582 - - - 

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรพัื่ย์ 519,198 734,126 2,134,552 401,504 721,912 1,031,659

รายได�จากเงนิปันผู้ล 2,251,676 2,039,396 3,769,070 4,236,874 3,597,669 6,632,283

รายได�จากการดำาเนินงานอ่�น ๆ 1,102,693 641,626 561,599 371,690 382,131 406,089

รวมรายได�จากการดำาเนินงาน 134,540,663 118,728,177 133,746,030 102,024,044 101,414,366 125,971,808
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หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

ค่าใชุ�จา่ยจากการดำาเนินงานอ่�น ๆ

ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับพื่นักงาน 35,003,148 30,959,431 26,725,848 24,813,000 24,848,414 24,141,378

ค่าตอบแทนกรรมการ 263,448 186,931 166,742 134,148 128,220 126,540

ค่าใชุ�จา่ยเก่�ยวกับอาคารสถานท่�และอป่กรณ์ 14,764,803 14,165,327 11,788,808 11,423,141 12,034,242 11,053,997

ค่าภาษ่ัอากร 2,949,196 2,928,889 3,364,301 2,868,153 2,880,048 3,313,109

อ่�น ๆ 14,285,122 17,733,376 12,917,335 9,291,684 14,578,533 11,584,279

รวมค่าใชุ�จา่ยจากการดำาเนินงานอ่�น ๆ 67,265,717 65,973,954 54,963,034 48,530,126 54,469,457 50,219,303

ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น 34,133,611 31,195,868 - 26,011,719 27,888,515 -

หน่�ส้ญ่ หน่�สงสัยจะส้ญ่ และขาดท่นจากการด�อยค่า - - 32,351,077 - - 31,744,338

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษ่ัเงนิได� 33,141,335 21,558,355 46,431,919 27,482,199 19,056,394 44,008,167

ภาษ่ัเงนิได� 6,189,220 4,013,619 10,219,204 4,831,735 3,418,355 9,220,175

กำาไรส่ทธิ 26,952,115 17,544,736 36,212,715 22,650,464 15,638,039 34,787,992

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น (ต่่อ)
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น (ต่่อ)

หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กำาไร (ขาดท่น) เบ็ดเสรจ็อ่�น

รายการท่�จดัประเภทรายการใหม่เข�าไปไว�ในกำาไรหรอ่ขาดท่นในภายหลัง

กำาไร(ขาดท่น)จากการวดัม้ลค่าเงนิลงท่นในตราสารหน่�ด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรขาดท่น
เบ็ดเสรจ็อ่�น (6,742,229) 2,964,758 - (6,608,454) 1,839,100 -

ขาดท่นจากการวดัม้ลค่าเงนิลงท่นเผู่้�อขาย - - (2,208,474) - - (2,230,950)

กำาไร(ขาดท่น)จากการวดัม้ลค่าย่ติธรรมเคร่�องม่อท่�ใชุ�สำาหรบัการป้องกันความเส่�ยง 
ในกระแสเงนิสด (506,394) 260,583 - (506,394) 260,583 -

กำาไร (ขาดท่น) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดำาเนินงานในต่างประเทศ 20,196,245 4,115,474 (5,705,941) 6,033,617 4,671,025 (3,092,634)

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสรจ็อ่�นในบรษัิัทรว่ม - - 1,969 - - -

ภาษ่ัเงนิได�ท่�เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดท่น) เบ็ดเสรจ็อ่�น 1,671,185 (231,478) 487,574 1,648,107 15,270 495,650

รายการท่�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข�าไปไว�ในกำาไรหรอ่ขาดท่นในภายหลัง

การเปล่�ยนแปลงในส่วนเกินท่นจากการต่ราคาสินทรพัื่ย์ 643,545 14,524,289 - - 13,987,474 -

กำาไร(ขาดท่น)ขาดท่นจากเงนิลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนดให�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรม
ผู่้านกำาไรขาดท่นเบ็ดเสรจ็อ่�น 10,599,899 (6,067,116) - 10,539,297 (5,340,383) -

กำาไร(ขาดท่น)จากหน่�สินทางการเงนิท่�กำาหนดให�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่
ขาดท่นอนัเน่�องมาจากความเส่�ยงด�านเครดิต (567,419) 958,884 - (567,419) 958,884 -

กำาไร (ขาดท่น) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยสำาหรบัโครงการผู้ล
ประโยชุน์ของพื่นักงาน 986,754 (428,401) (1,695,259) 935,437 (284,680) (1,703,714)

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดท่น)เบ็ดเสรจ็อ่�นในบรษัิัทรว่ม (2,466) 1,962 - - - -

ภาษ่ัเงนิได�ท่�เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดท่น) เบ็ดเสรจ็อ่�น (2,279,082) (3,233,984) 337,942 (2,155,609) (3,324,295) 339,678

รวมกำาไร (ขาดท่น) เบ็ดเสรจ็อ่�นส่ทธิ 24,000,038 12,864,971 (8,782,189) 9,318,582 12,782,978 (6,191,970)

กำาไรเบ็ดเสรจ็รวม 50,952,153 30,409,707 27,430,526 31,969,046 28,421,017 28,596,022
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หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

การแบ่งปันกำาไรส่ทธิ

ส่วนท่�เป็นของธนาคาร 26,507,040 17,180,582 35,816,094 22,650,464 15,638,039 34,787,992

ส่วนท่�เป็นของส่วนได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่ม 445,075 364,154 396,621 - - -

26,952,115 17,544,736 36,212,715 22,650,464 15,638,039 34,787,992

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนท่�เป็นของธนาคาร 50,393,641 30,056,376 27,029,364 31,969,046 28,421,017 28,596,022

ส่วนท่�เป็นของส่วนได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่ม 558,512 353,331 401,162 - - -

50,952,153 30,409,707 27,430,526 31,969,046 28,421,017 28,596,022

กำาไรต่่อหุ้น้ขั�นพ่�นฐาน (บาท) 13.89 9.00 18.76 11.87 8.19 18.22

จำานวนหุ้น้สามัญ่ถัวเฉล่�ยถ่วงนำาห้นัก (พันหุ้น้) 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843 1,908,843

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น (ต่่อ)
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกระแสเงนิสด

หน่วย :  พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษ่ัเงนิได� 33,141,335 21,558,355 46,431,919 27,482,199 19,056,394 44,008,167

รายการปรบักระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษ่ัเงนิได�เป็นเงนิสดรบั (จา่ย)  
จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเส่�อมราคาและรายจา่ยตัดบัญ่ชุ่ 6,225,102 5,545,356 4,127,314 4,631,946 4,494,384 3,924,659

ผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น 34,133,611 31,195,868 - 26,011,719 27,888,515 -

หน่�ส้ญ่และหน่�สงสัยจะส้ญ่ - - 31,208,166 - - 30,601,427

ขาดท่นจากการปรบัโครงสร�างหน่� - - 1,142,911 - - 1,142,911

(กำาไร) ขาดท่นจากการแปลงค่าเงนิก้�ย่มระยะยาว 14,775,566 (830,663) (9,038,049) 14,618,074 (830,663) (9,038,049)

ส่วนเกินม้ลค่าเงนิลงท่นในตราสารหน่�ตัดจำาหน่าย 1,435,037 1,199,165 208,974 1,400,517 1,140,896 368,642

(กำาไร) ขาดท่นท่�ยังไม่เกิดข่�นจากการวดัม้ลค่าเคร่�องม่อทางการเงนิด�วยม้ลค่า 
ย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น (7,643,607) 4,938,476 - (7,045,959) 6,242,749 -

กำาไรท่�ยังไม่เกิดข่�นจากการต่ราคาหลักทรพัื่ย์เพื่่�อค�า - - (270,285) - - (17,068)

กำาไรส่ทธจิากเงนิลงท่น (1,225,150) (2,512,154) - (156,139) (2,177,491) -

กำาไรจากการจำาหน่ายเงนิลงท่นเพื่่�อการลงท่น - - (20,272,149) - - (19,610,308)

ขาดท่นจากการด�อยค่าของเงนิลงท่น - - 507,458 - - 507,458

ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดท่นจากเงนิลงท่นตามวธิส่่วนได�เส่ย (208,855) 14,492 (92,582) - - -

ขาดท่นจากการด�อยค่าของทรพัื่ย์สินรอการขาย 611,745 1,124,720 909,267 311,298 1,061,250 514,489

กำาไรจากการจำาหน่ายท่�ดิน อาคาร และอป่กรณ์ (11,521) (356,255) (64,089) (4,107) (356,493) (64,280)
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หน่วย :  พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กำาไรจากการต่ราคาท่�ดินและอาคาร - (196,180) - - (196,180) -

ขาดท่นจากการด�อยค่าของสินทรพัื่ย์อ่�น (โอนกลับ) 256,080 368,892 (46,722) 265,558 254,704 (46,751)

ค่าใชุ�จา่ยประมาณการหน่�สิน 935,403 1,392,950 984,145 899,593 752,667 906,373

รายได�ดอกเบ่�ยส่ทธิ (82,156,060) (77,046,460) (71,071,455) (62,010,660) (66,889,511) (68,254,949)

รายได�เงนิปันผู้ล (2,251,676) (2,039,396) (3,769,070) (4,236,874) (3,597,669) (6,632,283)

เงนิสดรบัดอกเบ่�ย 114,987,412 111,778,327 113,718,086 82,580,136 93,345,665 109,327,492

เงนิสดจา่ยดอกเบ่�ย (31,988,705) (40,860,836) (40,865,236) (21,715,629) (33,042,463) (39,015,108)

เงนิสดรบัเงนิปันผู้ล 2,251,677 2,039,396 3,767,549 2,177,630 1,899,134 3,592,262

เงนิสดจา่ยภาษ่ัเงนิได� (7,561,485) (6,566,399) (9,630,583) (6,775,973) (5,638,459) (8,040,620)

รายได�ค�างรบัอ่�น (เพื่ิ�มข่�น) ลดลง (380,735) (4,054) (637,904) (225,408) 31,380 (657,998)

ค่าใชุ�จา่ยค�างจา่ยอ่�นเพื่ิ�มข่�น (ลดลง) 1,007,799 1,289,301 101,084 (359,452) 417,606 (44,177)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสินทรพัื่ย์และหน่�สินดำาเนินงาน 76,332,973 52,032,901 47,348,749 57,848,469 43,856,415 43,472,289

สินทรพัื่ย์ดำาเนินงาน (เพื่ิ�มข่�น) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (284,587,885) 21,975,455 (20,810,795) (251,601,772) 68,282,173 (37,778,031)

สินทรพัื่ย์ทางการเงนิท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรหรอ่ขาดท่น (18,571,329) (6,058,883) - (19,902,342) (25,396,647) -

เงนิลงท่นในหลักทรพัื่ย์ระยะสั�น - - 373,514 - - 2,704,971

เงนิให�สินเชุ่�อแก่ล้กหน่� (231,969,593) (91,771,656) 10,715,732 (158,776,479) (76,751,199) 11,443,470

ทรพัื่ย์สินรอการขาย 2,134,269 642,208 1,803,018 741,890 719,896 1,331,449

สินทรพัื่ย์อ่�น 16,213,260 (16,147,080) (38,638,815) 17,184,559 (9,835,598) (41,367,622)

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่่อ)
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่่อ)

หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่่อ)

หน่�สินดำาเนินงานเพื่ิ�มข่�น (ลดลง)

เงนิรบัฝ่าก 346,077,165 193,025,477 44,322,627 180,049,535 169,562,191 53,544,229

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 69,559,354 32,197,568 (2,515,800) 118,249,255 33,221,906 882,869

หน่�สินจา่ยค่นเม่�อทวงถาม 855,503 1,168,013 (1,699,853) 1,409,475 1,214,364 (1,710,983)

เงนิก้�ย่มระยะสั�น (53,824) (677,549) 223,516 - (8,086) (14,541)

หน่�สินอ่�น 24,550,144 30,075,396 15,068,983 3,815,459 17,747,643 17,563,391

เงนิสดส่ทธจิากกิจกรรมดำาเนินงาน 540,037 216,461,850 56,190,876 (50,981,951) 222,613,058 50,071,491

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อเงนิลงทน่ท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรขาดทน่เบด็เสรจ็อ่�น (471,115,594) (473,224,079) - (384,578,512) (445,490,013) -

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อหลักทรพัื่ย์เผู่้�อขาย - - (580,621,168) - - (565,635,275)

เงนิสดรับจากการจำาหน่ายเงนิลงท่นท่�วดัม้ลค่าด�วยม้ลค่าย่ติธรรมผู่้านกำาไรขาดท่น
เบ็ดเสรจ็อ่�น 452,401,696 369,398,464 - 394,980,371 343,276,461 -

เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายหลักทรพัื่ย์เผู่้�อขาย - - 507,543,770 - - 497,030,202

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อเงนิลงท่นท่�วดัม้ลค่าด�วยราคาท่นตัดจำาหน่าย (75,342,523) (108,871,614) - (836,973) (20,846,462) -

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อตราสารหน่�ท่�จะถ่อจนครบกำาหนด - - (87,451,141) - - (10,352,832)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงท่นท่�วดัม้ลค่าด�วยราคาท่นตัดจำาหน่าย 58,977,765 105,105,900 - 1,593,558 28,323,094 -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนตราสารหน่�ท่�จะถ่อจนครบกำาหนด - - 84,472,790 - - 5,723,379
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หน่วย : พื่นับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม

2564 2563 2562 2564 2563 2562

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อเงนิลงท่นทั�วไป - - (9,304,111) - - (8,357,583)

เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายเงนิลงท่นทั�วไป - - 2,242,534 - - 2,137,272

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�อเงนิลงท่นในบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่ม - (77,195,676) (124,267) - (105,263,739) (1,124,267)

เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายเงนิลงท่นในบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่ม 622,985 - - 56,212 - -

เงนิสดรบัจากเงนิปันผู้ลท่�ได�รบัจากบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่ม 62,180 41,512 89,212 2,059,245 1,698,535 3,038,500

เงนิสดจา่ยในการซึ่่�ออาคาร และอป่กรณ์ (3,153,421) (2,308,393) (1,715,299) (635,279) (925,775) (1,582,812)

เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายท่�ดิน อาคาร และอป่กรณ์ 1,791,934 753,477 100,007 7,925 537,155 76,499

เงนิสดส่ทธจิากกิจกรรมลงท่น (35,754,978) (186,300,409) (84,767,673) 12,646,547 (198,690,744) (79,046,917)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัห้าเงนิ

เงนิสดรบัจากการออกห่�นก้�ด�อยสิทธิ 33,930,916 23,755,703 36,727,413 33,930,916 23,755,703 36,727,413

เงนิสดจา่ยในการไถ่ถอนห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน (1,414,830) (25,620,963) - - (24,964,624) -

เงนิก้�ย่มระยะยาวเพื่ิ�มข่�น (ลดลง) (202,865) (1,363,569) 143,207 (159,865) (107,063) 143,207

เงนิสดจา่ยชุำาระหน่�สินตามสัญ่ญ่าเชุา่ (1,475,819) (1,275,888) - (1,017,228) (1,106,844) -

เงนิปันผู้ลจา่ย (6,680,264) (9,544,214) (12,092,402) (6,680,264) (9,544,214) (12,092,402)

เงนิปันผู้ลจา่ยให�แก่ส่วนได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่ม (381,968) (362,972) (380,706) - - -

เงนิสดส่ทธจิากกิจกรรมจดัหาเงนิ 23,775,170 (14,411,903) 24,397,512 26,073,559 (11,967,042) 24,778,218

ผู้ลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงของอตัราแลกเปล่�ยนท่�ม่ต่อเงนิสด 105,229 46,659 (124,694) 102,569 45,682 (119,519)

เงนิสดเพื่ิ�มข่�น (ลดลง) ส่ทธิ (11,334,542) 15,796,197 (4,303,979) (12,159,276) 12,000,954 (4,316,727)

เงนิสด ณ วนัท่�  1 มกราคม 73,886,309 58,090,112 62,394,091 70,013,515 58,012,561 62,329,288

เงนิสด ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 62,551,767 73,886,309 58,090,112 57,854,239 70,013,515 58,012,561

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห้าชื่น) และบรษิััทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่่อ)
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อตั่ราส่วนทางการเงนิ 2564 2563 2562

อตั่ราส่วนสภาพคล่อง

สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่องต่อเงนิรบัฝ่าก /1 52.97% 48.07% 48.17%

อตั่ราส่วนแสดงความสามารถในการห้ากำาไร

อตัรากำาไรส่ทธ ิ/2 15.01% 10.50% 19.25%

กำาไรส่ทธต่ิอส่วนของเจ�าของเฉล่�ย /2 5.62% 3.96% 8.45%

อตัราผู้ลตอบแทนจากการลงท่น 2.65% 3.36% 5.58%

อตัราผู้ลตอบแทนจากสินทรพัื่ย์ท่�ก่อให�เกิดรายได� /3 2.92% 3.28% 3.72%

ต�นท่นทางการเงนิ /4 0.94% 1.19% 1.59%

ส่วนต่างอตัราดอกเบ่�ย /5 1.98% 2.09% 2.13%

 อตั่ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อตัรารายได�ดอกเบ่�ยส่ทธต่ิอสินทรพัื่ย์ 2.00% 2.13% 2.24%

อตัราส่วนรายได�ท่�มิใชุด่อกเบ่�ยต่อสินทรพัื่ย์ 1.28% 1.15% 1.98%

กำาไรส่ทธต่ิอสินทรพัื่ย์เฉล่�ย /2 0.65% 0.48% 1.13%

อตัราการหม่นของสินทรพัื่ย์ (เท่า) 0.04 0.05 0.06

อตั่ราส่วนทางการเงนิ 2564 2563 2562

อตั่ราส่วนวเิคราะห้น์โยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน่�สินต่อส่วนของเจ�าของ (เท่า) 7.76 7.49 6.51

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิก้�ย่ม 77.30% 80.16% 81.77%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อต่อเงนิรบัฝ่าก 81.99% 84.25% 86.95%

อตัราส่วนเงนิรบัฝ่ากต่อหน่�สินรวม 82.24% 83.34% 85.02%

อตัราการจา่ยเงนิปันผู้ล /6 (งบการเงนิเฉพื่าะ) 29.49% 30.53% 38.41%

อตัราส่วนเงนิกองท่นรวมต่อสินทรพัื่ย์เส่�ยง 19.57% 18.34% 20.04%

อตั่ราส่วนคุณภาพสินทรพัย์

ค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวม 
ท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต /7, /8 225.79% 186.75% 220.19%

อตัราส่วนค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตของเงนิให�สินเชุ่�อ 
ต่อเงนิให�สินเชุ่�อและดอกเบ่�ยค�างรบั 8.47% 7.81% 8.44%

อตัราส่วนหน่�ส้ญ่ต่อเงนิให�สินเชุ่�อและดอกเบ่�ยค�างรบั 0.29% 0.91% 0.54%

อตัราส่วนเงนิให�สินเชุ่�อรวมท่�ม่การด�อยค่าด�านเครดิต 
ต่อเงนิให�สินเชุ่�อรวม /8 3.22% 3.91% 3.39%

อตัราส่วนดอกเบ่�ยค�างรบัต่อเงนิให�สินเชุ่�อและดอกเบ่�ยค�างรบั 0.29% 0.27% 0.19%

/1 สินทรพัื่ย์สภาพื่คล่อง ประกอบด�วย เงนิสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิส่ทธ ิตราสารหน่� และตราสารท่นท่�อย้่ในความต�องการของตลาด
/2 ส่วนท่�เป็นของธนาคาร
/3 อตัราผู้ลตอบแทนจากสินทรพัื่ย์ท่�ก่อให�เกิดรายได� = รายได�ดอกเบ่�ย / เงนิให�สินเชุ่�อ + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิส่ทธ ิ(สินทรพัื่ย์) + เงนิลงท่นในตราสารหน่�
/4 ต�นท่นทางการเงนิ = ค่าใชุ�จา่ยดอกเบ่�ย (รวมเงนินำาส่งสถาบันค่�มครองเงนิฝ่าก) / เงนิรบัฝ่าก + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (หน่�สิน) + ตราสารหน่�ท่�ออกและก้�ย่ม
/5 ส่วนต่างอตัราดอกเบ่�ย = อตัราผู้ลตอบแทนจากสินทรพัื่ย์ท่�ก่อให�เกิดรายได� - ต�นท่นทางการเงนิ
/6 อตัราการจา่ยเงนิปันผู้ลปี 2564 คำานวณจากเงนิปันผู้ล 3.50 บาท ต่อห่�น อย้่ระหวา่งรออน่มัติจากท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี
/7 ค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิต รวมค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตของเงนิให�สินเชุ่�อ และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ รวมทั�งภาระผู้้กพื่นัวงเงนิสินเชุ่�อ และสัญ่ญ่าคำาประกันทางการเงนิ (ปี 2562 รวมค่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญ่จากเงนิให�สินเชุ่�อ)
/8 รวมเงนิให�ก้�ย่มระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ
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5.1 ขอ้ม่ิลท่ี่�วไป
นายทะเบ่ยนห้ลักทรพัย์ 
บรษัิัท ศน้ย์รบัฝ่ากหลักทรพัื่ย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93 ถนนรชัุดาภิเษัก เขตดินแดง กร่งเทพื่ฯ 10400
โทรศพัื่ท์ 0-2009-9000
SETContactCenter: www.set.or.th/contactcenter 
โทรศพัื่ท์ 0-2009-9999

ผู้แทนผู้ถ่อหุ้น้กู้ ณ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทของหุ้น้กู้ อตั่ราดอกเบ่�ย วนัครบกำาห้นดไถ่ถอน ผู้แทนผู้ถ่อหุ้น้กู้

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 5.000% 3 ตล่าคม 2566

The Bank of 
New York Mellon 

240 Greenwich Street, 
New York, NY 10286, 

USA

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 4.050% 19 มน่าคม 2567

ห่�นก้�ไม่ด�อยสิทธแิละไม่ม่หลักประกัน 4.450% 19 กันยายน 2571

ห่�นก้�ด�อยสิทธิ 3.733% 25 กันยายน 2577

ห่�นก้�ด�อยสิทธิ 3.466% 23 กันยายน 2579

ห่�นก้�ด�อยสิทธิ 5.000% -

ผู้สอบบัญ่ชื่่
นางนิสากร ทรงมณ่
ผู้้�สอบบัญ่ชุร่บัอน่ญ่าตเลขทะเบ่ยน 5035
บรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ไชุยยศ สอบบัญ่ชุ ่จำากัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชุั�น 23-27 
11/1 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กร่งเทพื่ฯ 10120
โทรศพัื่ท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

ปรก้ษัากฎห้มาย
นายวงศ์สกลุ กิต่ติ่พรห้มวงศ์
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ 0-2626-3055 โทรสาร 0-2231-5448
นายวสันต์่ สรอ้ยพิสุทธิ�
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ 0-2230-2643 โทรสาร 0-2231-5448
นายสมชื่าย จุลนิติ่�
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ 0-2626-4492 โทรสาร 0-2231-5448
นายกำาพล ภู่สุดแสวง
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448
พล.ต่.ท.ธ่ระศักดิ� งว่นบรรจง
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ 0-2230-2731 โทรสาร 0-2231-5448

5.2 ขอ้พัพิัาที่ที่างกฎหุ้มิายั่
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารไม่ม่คด่ข�อพื่ิพื่าทซึ่่�งยังไม่สิ�นส่ดและอาจม่ผู้ลกระทบด�านลบต่อ
สินทรพัื่ย์ของธนาคารท่�ม่จำานวนท่นทรพัื่ย์ส้งกวา่ร�อยละ 5 ของส่วนผู้้�ถ่อห่�นส่ทธติามงบการเงนิ

5.3 สถืาบน่การเงินท่ี่�ติด้ต่อประจำา
สถาบนัการเงนิท่�ติดต่อในการออกตราสารหน่�เปน็ประจำา ได�แก่ Morgan Stanley & Co. International PLC

5. ขอ้มูุ่ลูทัี่�วไป็แลูะ 
ขอ้มูุ่ลูสำาคัญอ่�น
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 ส�วนท่ี่� 2 —
การกำากับด้แูลูกิจการ

6. นโยบายการกำากับด้แลกิจการ

7. โครงสร�างการกำากับด้แลกิจการ และข�อม้ลสำาคัญ่ 
เก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด่ย่อย 
ผู้้�บรหิาร พื่นักงาน และอ่�น ๆ

8. รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญ่ด�านการกำากับด้แลกิจการ

9. การควบค่มภายในและรายการระหวา่งกัน

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 116

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



6. นโยบาย 
การกำากับด้แูลูกิจการ

ธนาคารม่ง่หวงัให�ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของธนาคารมค่วามเข�าใจ ตระหนักร้� 
ยด่มั�น และยอมรบัในคณ่ค่า ตลอดจนปฏิิบติัตามนโยบายการกำากับ
ด้แลกิจการเป็นปกติวสัิยจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 

การรายงานในเร่�องการกำากับด้แลกิจการน่� สะท�อนความม่่งมั�น
ของคณะกรรมการธนาคารในการส่งเสรมิ สนับสน่น และติดตาม
การดำาเนินการตามนโยบายการกำากับด้แลกิจการ จรรยาบรรณ 
และจรยิธรรมธ่รกิจของธนาคาร ซึ่่�งได�ปรบัใชุ�อยา่งรดักม่เหมาะสม
กับสภาพื่แวดล�อมและสภาพื่การณ์ของธนาคาร รวมทั�งพื่ิจารณา
ปรบัปร่งทบทวนให�เกิดความเหมาะสม

6.1 ภาพัรวมิของนโยั่บายั่และแนวปฏิิบติ่ 
การกำาก่บด้แ่ลกิจการ 

ธนาคารตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ ซึ่่�ง
เป็นปัจจยัหลักในการเสรมิสร�างองค์กรให�ม่ประสิทธภิาพื่ และเป็น
ส่วนหน่�งของการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ธนาคารจง่ม่่งมั�นท่�จะดำาเนิน
ธร่กิจด�วยความระมดัระวงัรอบคอบ ซึ่่�อสัตยส่์จรติ สร�างความเชุ่�อมั�น
ให�กับผู้้�ท่�เก่�ยวข�องท่กกล่่ม โดยจดัให�มร่ะบบการควบคม่ภายในและ
การบรหิารความเส่�ยงท่�เพื่่ยงพื่อและเหมาะสมตามหลักการกำากับ
ดแ้ลกิจการท่�ด่ เพื่่�อรกัษัาระดับฐานะการเงนิของธนาคารให�มค่วาม
มั�นคง มผู่้ลการดำาเนินงานท่�ด่อยา่งต่อเน่�อง และเสรมิสร�างชุ่�อเส่ยง
อนัด่งามให�ดำารงไว�อย่างยั�งย่น

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติ่ท่�เก่�ยวกับคณะกรรมการ
การสรรห้ากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนม่หน�าท่�สรรหาและ
คัดเล่อกบ่คคลท่�เหมาะสมเพื่่�อมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดย
เปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่อห่�น กรรมการ และผู้้�บริหารสามารถเสนอชุ่�อ
บ่คคลเพื่่�อเข�ารบัการพื่ิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนจะพิื่จารณาคัดเล่อกและกลั�นกรองตามกระบวนการ

ธนาคารเชุ่�อมั�นวา่ การม่นโยบายการกำากับดแ้ลกิจการ จรรยาบรรณ 
และจรยิธรรมธร่กิจ เปน็พื่่�นฐานสำาคัญ่ในการเสรมิสร�างและยกระดับ
การกำากับด้แลกิจการท่�ด่ ธนาคารได�กำาหนดนโยบายการกำากับ
ด้แลกิจการ จรรยาบรรณ และจรยิธรรมธ่รกิจสำาหรบักรรมการ 
ผู้้�บรหิาร และพื่นักงานไว�เปน็ลายลักษัณ์อกัษัร โดยได�รบัความเหน็
ชุอบจากคณะกรรมการธนาคาร ทั�งน่� ธนาคารได�เผู้ยแพื่รน่โยบาย
การกำากับดแ้ลกิจการ จรรยาบรรณ และจรยิธรรมธร่กิจในเวบ็ไซึ่ต์
ของธนาคาร

ธนาคารเชื่อวา่ จรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีสำาคัญ

ในการเสรมิสรา้งและยกระดับ
การกำากับดแูลกิจการท่ีดี

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 117

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



และหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการธนาคารกำาหนดไว� โดยพื่ิจารณา
ค่ณสมบัติด�านความร้� ความสามารถและสาขาวิชุาชุ่พื่เฉพื่าะท่�
ต�องการโดยใชุ� Board Skill Matrix ประสบการณ์ในด�านธ่รกิจท่�
จะสามารถให�ม่มมองท่�เป็นประโยชุน์ต่อธนาคาร ค่ณสมบัติในด�าน
ความซึ่่�อสัตย์ส่จรติ ความรบัผิู้ดชุอบและจรยิธรรม คณ่สมบติัตาม
ข�อกำาหนดของทางการท่�กำากับด้แลธนาคาร และการอ่ทิศเวลาให�
กับการทำาหน�าท่�กรรมการ รวมทั�งพื่ิจารณาถ่งโครงสร�าง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อให�คณะกรรมการ
ธนาคารม่โครงสร�าง ขนาดและองค์ประกอบท่�เหมาะสมกับธ่รกิจ
ของธนาคาร โดยม่สัดส่วนกรรมการอสิระอย่างน�อย 1 ใน 3 ของ 
จำานวนกรรมการทั�งหมด และประกอบไปด�วยกรรมการท่�หลาก
หลายด�านความร้� ทักษัะ ประสบการณ์ และความชุำานาญ่เฉพื่าะ
ด�าน ท่�สอดคล�องกับกลย่ทธใ์นการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร โดย
ไม่ม่ข�อจำากัดด�านเพื่ศ อาย่ เชุ่�อชุาติ หรอ่ศาสนา และในกรณ่การ
พื่จิารณาเสนอชุ่�อกรรมการท่�ต�องออกจากตำาแหน่งตามวาระกลับ
เข�าดำารงตำาแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จะพื่จิารณาคณ่สมบติัและความเหมาะสมโดยคำาน่งถ่งการทำาหน�าท่�
และผู้ลการปฏิิบัติงานท่�ผู่้านมา

ในการสรรหากรรมการอสิระ นอกเหน่อจากการพิื่จารณาคณ่สมบัติ
ดังกล่าวข�างต�น บ่คคลดังกล่าวจะต�องม่ค่ณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอสิระท่�ธนาคารกำาหนดข่�นเท่ยบเท่ากับนิยามกรรมการ
อสิระตามข�อกำาหนดคณะกรรมการกำากับตลาดท่น ดังน่� 
1. ถ่อห่�นไม่เกินร�อยละ 1 ของจำานวนห่�นท่�มสิ่ทธอิอกเส่ยงทั�งหมด

ของธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ 
หรอ่ผู้้�ม่อำานาจควบค่มของธนาคาร ทั�งน่� ให�นับรวมการถ่อห่�น
ของผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของกรรมการอสิระรายนั�น ๆ ด�วย

2. ไม่เป็นหรอ่เคยเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนรว่มบรหิารงาน ล้กจ�าง 
พื่นักงาน ท่�ปรก่ษัาท่�ได�เงนิเด่อนประจำา หรอ่ผู้้�ม่อำานาจควบค่ม
ของธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม บรษัิัทย่อย
ลำาดับเด่ยวกัน ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ หรอ่ของผู้้�ม่อำานาจควบค่ม

ของธนาคาร เว�นแต่จะได�พื่�นจากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล�ว 
ไม่น�อยกวา่ 2 ปี

3. ไม่เป็นบ่คคลท่�ม่ความสัมพื่ันธท์างสายโลหติ หรอ่โดยการจด
ทะเบ่ยนตามกฎหมาย ในลักษัณะท่�เปน็บดิามารดา ค้ส่มรส พื่่�น�อง 
และบ่ตร รวมทั�งค้่สมรสของบ่ตรของกรรมการอ่�น ผู้้�บรหิาร 
ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ ผู้้�ม่อำานาจควบค่ม หรอ่บ่คคลท่�จะได�รบัการ
เสนอให�เป็นกรรมการ ผู้้�บริหารหร่อผู้้�ม่อำานาจควบค่มของ
ธนาคารหรอ่บรษัิัทย่อย 

4. ไมม่ห่รอ่เคยมค่วามสัมพื่นัธท์างธร่กิจกับธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ 
บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ หรอ่ผู้้�ม่อำานาจควบคม่
ของธนาคาร ในลักษัณะท่�อาจเป็นการขัดขวางการใชุ�วจิารณญ่าณ
อย่างอสิระของตน รวมทั�งไม่เป็น หรอ่เคยเป็นผู้้�ถ่อห่�นท่�ม่นัย 
หร่อผู้้�ม่อำานาจควบค่มของผู้้�ท่�ม่ความสัมพื่ันธ์ทางธ่รกิจกับ
ธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ 
หรอ่ผู้้�ม่อำานาจควบค่มของธนาคาร เว�นแต่จะได�พื่�นจากการ
ม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล�ว ไม่น�อยกว่า 2 ปี ความสัมพื่ันธ์
ทางธ่รกิจท่�กล่าวข�างต�น รวมถ่งการทำารายการทางการค�า
ท่�กระทำาเป็นปกติ เพื่่�อประกอบกิจการ การเชุ่า หร่อ ให�เชุ่า
อสังหาริมทรัพื่ย์ รายการเก่�ยวกับสินทรัพื่ย์หร่อบริการ 
หร่อการให�หร่อรับความชุ่วยเหล่อทางการเงนิ ด�วยการรับ
หร่อให�ก้�ย่มคำาประกัน การให�สินทรพัื่ย์เป็นหลักประกันหน่�สิน 
รวมถ่งพื่ฤติการณ์อ่�นทำานองเด่ยวกัน ซึ่่�งเปน็ผู้ลให�ธนาคารหรอ่
ค้่สัญ่ญ่าม่ภาระหน่�ท่�ต�องชุำาระต่ออก่ฝ่่ายหน่�ง ตั�งแต่ร�อยละ 3 
ของสินทรพัื่ย์ท่�ม่ตัวตนส่ทธขิองธนาคาร หรอ่ตั�งแต่ 20 ล�านบาท 
ข่�นไป แล�วแต่จำานวนใดจะตำากวา่ ทั�งน่� การคำานวณภาระหน่�
ดังกล่าว ให�เป็นไปตามวิธ่การคำานวณม้ลค่าของรายการท่�
เก่�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทน่วา่ด�วย
หลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน โดยอน่โลม แต่ในการ
พื่จิารณาภาระหน่�ดังกล่าว ให�นับรวมภาระหน่�ท่�เกิดข่�นในระหวา่ง 
1 ปี ก่อนวนัท่�ม่ความสัมพื่นัธท์างธ่รกิจกับบ่คคลเด่ยวกัน

5. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้�สอบบัญ่ชุ่ของธนาคาร บริษััทใหญ่่ 
บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ หรอ่ผู้้�มอ่ำานาจควบคม่
ของธนาคาร และไม่เป็นผู้้�ถ่อห่�นท่�ม่นัย ผู้้�ม่อำานาจควบค่ม 
หรอ่ห่�นส่วนของสำานักงานสอบบัญ่ชุ ่ ซึ่่�งเป็นผู้้�สอบบัญ่ชุข่อง
ธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ 
หรอ่ผู้้�มอ่ำานาจควบคม่ของธนาคารสังกัดอย่้ เว�นแต่จะได�พื่�นจาก
การม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล�ว ไม่น�อยกวา่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรอ่เคยเป็นผู้้�ให�บรกิารทางวชิุาชุพ่ื่ใด ๆ ซึ่่�งรวมถ่งการ
ให�บรกิารเป็นท่�ปรก่ษัากฎหมายหรอ่ท่�ปรก่ษัาทางการเงนิ ซึ่่�ง
ได�รบัค่าบรกิารเกินกวา่ 2 ล�านบาทต่อป ีจากธนาคาร บรษัิัทใหญ่่ 
บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ หรอ่ผู้้�มอ่ำานาจควบคม่
ของธนาคาร และไม่เป็นผู้้�ถ่อห่�นท่�ม่นัย ผู้้�ม่อำานาจควบค่ม หรอ่
ห่�นส่วนของผู้้�ให�บรกิารทางวชิุาชุพ่ื่นั�นด�วย เว�นแต่จะได�พื่�นจาก
การม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล�ว ไม่น�อยกวา่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่�ได�รบัการแต่งตั�งข่�นเพื่่�อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของธนาคาร ผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่ หรอ่ผู้้�ถ่อห่�นซึ่่�งเป็น
ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับผู้้�ถ่อห่�นรายใหญ่่

8. ไมป่ระกอบกิจการท่�มส่ภาพื่อยา่งเด่ยวกันและเปน็การแขง่ขนัท่�
มนั่ยกับกิจการของธนาคารหรอ่บรษัิัทย่อย และไม่เป็นห่�นส่วน
ท่�มนั่ยในห�างห่�นส่วน หรอ่เปน็กรรมการท่�มส่่วนรว่มบรหิารงาน 
ล้กจ�าง พื่นักงานท่�ปรก่ษัาท่�รบัเงนิเด่อนประจำา หรอ่ถ่อห่�นเกิน
ร�อยละ 1 ของจำานวนห่�นท่�มสิ่ทธอิอกเส่ยงทั�งหมดของบรษัิัทอ่�น 
ซึ่่�งประกอบกิจการท่�ม่สภาพื่อย่างเด่ยวกันและเป็นการแข่งขัน
ท่�ม่นัยกับกิจการของธนาคารหรอ่บรษัิัทย่อย

9. ไมม่ลั่กษัณะอ่�นใด ท่�ทำาให�ไมส่ามารถให�ความเหน็อยา่งเปน็อสิระ
เก่�ยวกับการดำาเนินงานของธนาคาร

การแต่่งตั่�งกรรมการ
ตามข�อบังคับของธนาคาร ในการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี 
กรรมการจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมดต�องออก
จากตำาแหน่ง ถ�าจำานวนท่�จะแบ่งออกให�ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได� ก็
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ให�ออกโดยจำานวนท่�ใกล�กับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให�กรรมการท่�อย้่ใน
ตำาแหน่งนานท่�ส่ดเป็นผู้้�ออกจากตำาแหน่ง ทั�งน่� กรรมการท่�ออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระ อาจได�รบัเล่อกกลับเข�ามาดำารงตำาแหน่งอก่ก็ได� 

การลงมติเล่อกตั�งกรรมการในการประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นมห่ลักเกณฑ์์ดังน่� 
1. ผู้้�ถ่อห่�นม่คะแนนเส่ยงเท่ากับ 1 ห่�น ต่อ 1 เส่ยง
2. ใชุ�วิธ่การลงคะแนนเล่อกตั�งเป็นรายบ่คคล การออกเส่ยง

ลงคะแนน ให�ผู้้�ถ่อห่�นลงคะแนนเส่ยงตามจำานวนห่�นท่�ผู้้�ถ่อห่�นนั�น 
ม่อย้่ทั�งหมด โดยผู้้�ถ่อห่�นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเส่ยงให�แก่
ผู้้�หน่�งผู้้�ใดมากหรอ่น�อยเพื่ย่งใดไม่ได�

3. บ่คคลซึ่่�งได�รบัคะแนนเส่ยงส้งส่ดตามลำาดับลงมา เป็นผู้้�ได�รบั
เล่อกตั�งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่�พื่่งจะม่หร่อจะ
พื่่งเล่อกตั�งในครั�งนั�น ในกรณ่ท่�บ่คคลซึ่่�งได�รบัการเล่อกตั�ง
ในลำาดับถัดลงมาม่คะแนนเส่ยงเท่ากันเกินจำานวนท่�จะพื่่งม่
หรอ่จะพื่่งเล่อกตั�งในครั�งนั�น ให�ผู้้�เป็นประธานในท่�ประชุ่มเป็น
ผู้้�ออกเส่ยงชุ่�ขาด

ในกรณ่ท่�ตำาแหน่งกรรมการวา่งลงด�วยเหต่อ่�น นอกจากถ่งคราว
ออกตามวาระ เชุ่น ถ่งแก่กรรม ลาออก ศาลม่คำาสั�งให�ออก 
ขาดค่ณสมบัติหรอ่ม่ลักษัณะต�องห�ามตามกฎหมาย เป็นต�น คณะ
กรรมการธนาคารสามารถแต่งตั�งบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสม
เข�าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่งกรรมการท่�วา่งลงได�ในการประชุม่
คณะกรรมการธนาคารคราวถัดไป เว�นแต่วาระของกรรมการท่�วา่ง
เหล่อน�อยกวา่ 2 เด่อน โดยผู้้�ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอย้ใ่นตำาแหน่งได�เพื่ย่งเท่าวาระท่�เหล่ออย่้ของกรรมการ
ท่�ตนแทน ทั�งน่� มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั�งบ่คคล
เปน็กรรมการแทนดังกล่าว ต�องได�รบัคะแนนเส่ยงไมน่�อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจำานวนกรรมการท่�เหล่ออย้่

ความเปน็อสิระของคณะกรรมการธนาคารจากฝา่ยจดัการ
ธนาคารม่การแบ่งแยกบทบาท หน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบระหวา่ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่่ายจดัการอย่างชุดัเจน และแบ่งแยก
ตำาแหน่งและอำานาจหน�าท่�ของประธานกรรมการธนาคาร ประธาน
กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ โดยทั�งสามตำาแหน่ง
ไม่ได�เป็นบ่คคลเด่ยวกันเพื่่�อประสิทธิภาพื่และความโปรง่ใสของ
การกำากับด้แลและการดำาเนินงานภายในธนาคาร ฝ่่ายจดัการทำา
หน�าท่�บรหิารงานและขับเคล่�อนให�เป็นไปตามนโยบาย กลย่ทธแ์ละ
เป้าหมายท่�กำาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร พื่ิจารณากำาหนด
แนวทางการดำาเนินงานและแผู้นปฏิิบติัการ ระบบงาน กระบวนการ
ทำางาน การบรหิารทรพัื่ยากรบ่คคลและทรพัื่ยากรอ่�น ๆ  ท่�เหมาะสม
และสามารถบรรล่เป้าหมายท่�กำาหนดไว� รวมทั�งดำาเนินการต่าง ๆ 
ภายใต�ขอบเขตอำานาจท่�ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

การกำาห้นดค่าต่อบแทนกรรมการและผู้บรหิ้าร
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้้�พื่ิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์์ และวธิ่
การกำาหนดค่าตอบแทนท่�กำาหนด เพื่่�อให�เหมาะสมกับหน�าท่�และ
ความรับชุอบของกรรมการ โดยคำาน่งถ่งปัจจัยต่าง ๆ ได�แก่ 
ค่าตอบแทนกรรมการของธ่รกิจสถาบันการเงินชุั�นนำาภายใน
ประเทศ และบรษัิัทจดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรพัื่ย์แหง่ประเทศไทย
ท่�มข่นาดใกล�เค่ยงกับธนาคาร และความเส่�ยงท่�เก่�ยวข�อง ตลอดจน
ผู้ลการปฏิิบัติงานของกรรมการ ผู้ลประกอบการของธนาคาร และ
สภาพื่แวดล�อมทางธ่รกิจ รวมถ่งปัจจยัอ่�นท่�อาจม่ผู้ลกระทบต่อ
ธ่รกิจธนาคารและภาวะเศรษัฐกิจโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้้�พื่ิจารณาและ
นำาเสนอค่าตอบแทนท่�เหมาะสมของผู้้�บรหิารตำาแหน่งระดับผู้้�ชุว่ย
ผู้้�จัดการใหญ่่ รองผู้้�จัดการใหญ่่ กรรมการผู้้�จัดการใหญ่่ และ
ประธานกรรมการบรหิาร เพื่่�อให�คณะกรรมการธนาคารพื่ิจารณา 
โดยการกำาหนดค่าตอบแทนเชุ่�อมโยงกับตัวชุ่�วดัผู้ลการดำาเนินงาน

ของธนาคารทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และสะท�อนผู้ลการปฏิิบติังาน
ของผู้้�บรหิารแต่ละคน ประกอบด�วยตัวชุ่�วดัด�านการเงนิ ด�านลก้ค�า 
ด�านการปรบัปร่งและพื่ฒันากระบวนการทำางาน และด�านการพื่ฒันา
บ่คลากร เชุน่ กำาไรส่ทธต่ิอสินทรพัื่ย ์การเติบโตของรายได� การเติบโต 
ของสินเชุ่�อ ค่ณภาพื่ของสินทรัพื่ย์ ความพื่่งพื่อใจของล้กค�า 
การบรหิารค่าใชุ�จา่ย ตลอดจนตัวชุ่�วดัความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคารเม่�อเท่ยบกับสถาบันการเงนิและบริษััทชุั�นนำาอ่�น ๆ 
ในประเทศไทย เชุน่ ผู้ลตอบแทนผู้้�ถ่อห่�นโดยรวม

การพัฒนากรรมการและผู้บรหิ้าร
ธนาคารให�ความสำาคัญ่กับการส่งเสรมิและสนับสน่นการพื่ัฒนา
ความร้�ให�แก่กรรมการและผู้้�บรหิารอย่างสมำาเสมอและต่อเน่�อง 
โดยสนับสน่นให�กรรมการเข�ารบัการอบรมหลักส้ตรท่�เปน็ประโยชุน์  
ต่อการปฏิิบติัหน�าท่�ในฐานะกรรมการ นอกจากน่� ธนาคารสนับสน่น
และส่งเสรมิให�กรรมการและผู้้�บรหิารพื่ฒันาและเพื่ิ�มพ้ื่นความร้�ใน
ด�านต่างๆ โดยการเข�ารว่มอบรมหลักส้ตรท่�จดัโดยองค์กรภายนอก 
รวมทั�ง จดัสัมมนาหรอ่กิจกรรมบรรยายโดยวทิยากรผู้้�ทรงคณ่ว่ฒิ
จากภายนอก เพื่่�อพื่ฒันากรรมการและผู้้�บรหิาร อย่างสมำาเสมอ 

การประเมินผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ่ดย่อยท่กคณะจะม่ 
การประเมินผู้ลการปฏิิบติังานเป็นประจำาทก่ปี เพื่่�อทบทวนและวเิคราะห์
การปฏิิบติัหน�าท่�ในรอบปีท่�ผู่้านมา รวมถ่งปญั่หาและอป่สรรคท่�เกิด
ข่�นในการปฏิิบัติหน�าท่� และนำาผู้ลประเมินมาปรับปร่งและพื่ัฒนา 
การปฏิิบติัหน�าท่�เพื่่�อเพื่ิ�มประสิทธภิาพื่ของคณะกรรมการธนาคาร

การดำารงต่ำาแห้น่งในบรษิัทัอ่�นของกรรมการและผู้บรหิ้ารระดับสูง
ธนาคารได�กำาหนดหลักเกณฑ์์เก่�ยวกับการดำารงตำาแหน่งใน
บรษัิัทอ่�นของกรรมการและผู้้�บรหิารตามข�อกำาหนดของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยวา่ด�วยเร่�องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงนิ และ
แนวปฏิิบัติท่�ด่ตามหลักการกำากับด้แลกิจการ กล่าวค่อ กรรมการ 
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งบการเงนิ เอกสารแนบ



และผู้้�บรหิารระดับส้งได�แก่ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ
ผู้้�จัดการใหญ่่ และผู้้�บริหารตำาแหน่งระดับรองผู้้�จัดการใหญ่่และ
ผู้้�ชุ่วยผู้้�จัดการใหญ่่สามารถดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
หรอ่กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร อย่างใดอย่างหน่�งหรอ่หลายอย่าง
ในบรษัิัทอ่�นได�ไม่เกิน 3 กล่่มธ่รกิจ และดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบรษัิัทจดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรพัื่ย์ทั�งในและต่างประเทศได� 
ไมเ่กิน 5 บรษัิัท และเม่�อกรรมการและผู้้�บรหิารระดับส้งดังกล่าว
เข�าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิัทอ่�น จะต�องรายงานชุ่�อบรษัิัท
และตำาแหน่งให�ธนาคารทราบ ทั�งน่� การเข�าดำารงตำาแหน่งในบรษัิัทอ่�น
ของผู้้�บรหิารระดับส้งจะต�องได�รบัอน่มติัจากคณะกรรมการบรหิาร 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัติ่ท่�เก่�ยวกับผู้ถ่อหุ้น้ 
และผู้ม่ส่วนได้เส่ย

แนวปฏิิบัติ่ต่่อผู้ถ่อหุ้น้ 
ธนาคารให�ความสำาคัญ่และปฏิิบติัต่อผู้้�ถ่อห่�นทก่กล่ม่อยา่งเท่าเท่ยมกัน 
โดยผู้้�ถ่อห่�นท่กกล่่มได�รบัสิทธพิื่่�นฐาน ได�แก่ สิทธใินการเข�ารว่ม
ประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นและออกเส่ยงลงคะแนน สิทธใินการรบัเงนิปันผู้ล 
สิทธิในการรบัข�อม้ลข่าวสารท่�เพื่่ยงพื่อและทันเวลา สิทธิในการ
เล่อกตั�งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั�งผู้้�สอบบัญ่ชุ่
และกำาหนดค่าจ�าง เป็นต�น นอกจากน่� ก่อนการจดัการประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น 
สามญั่ประจำาปี ธนาคารได�เปดิโอกาสให�ผู้้�ถ่อห่�นเสนอวาระการประชุม่ 
และเสนอชุ่�อบ่คคลท่�เหมาะสมเพื่่�อแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร 
โดยปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ท่�ธนาคารกำาหนดซึ่่�งเผู้ยแพื่ร่อย้่ใน
เวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร และผู้้�ถ่อห่�นสามารถส่งคำาถามเก่�ยวกับวาระ
การประชุม่ได�ล่วงหน�าก่อนวนัประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น 

ธนาคารจะจัดให�ม่การประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ปีละ 1 ครั�ง ภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เด่อนนับจากวนัสิ�นส่ดรอบปีบัญ่ชุข่องธนาคาร และ
สนับสน่นให�ผู้้�ถ่อห่�นทก่กล่่มเข�ารว่มการประชุม่เพื่่�อการมส่่วนรว่ม
ในพื่จิารณาเร่�องสำาคัญ่ต่าง ๆ  ของธนาคาร รวมทั�งได�แสดงข�อคิดเหน็
และซึ่กัถามในเร่�องต่าง ๆ โดยจดัการประชุม่ในวนั เวลา และสถานท่�

ท่�สะดวกต่อการเข�ารว่มประชุม่ ในกรณ่ท่�ผู้้�ถ่อห่�นไม่สามารถเข�าประชุ่ม
ด�วยตนเองได� ธนาคารได�จดัทำาหนังส่อมอบฉันทะเพื่่�อให�ผู้้�ถ่อห่�น
สามารถมอบฉันทะให�บ่คคลอ่�นเข�ารว่มประชุม่แทนได� 

ในปี 2564 ธนาคารได�จัดการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี
ครั�งท่� 28 ในวนัท่� 12 เมษัายน 2564 ณ สำานักงานใหญ่่ ถนนส่ลม 
กร่งเทพื่มหานคร โดยธนาคารได�เผู้ยแพื่ร่หนังส่อเชุิญ่ประชุ่ม
พื่ร�อมทั�งเอกสารประกอบการประชุ่ม และหนังส่อมอบฉันทะ 
ทั�งฉบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร
อย่างน�อย 30 วนัล่วงหน�าก่อนวนัประชุ่ม (เผู้ยแพื่รบ่นเวบ็ไซึ่ต์
ในวนัท่� 9 ม่นาคม 2564) พื่ร�อมทั�งแจ�งให�ผู้้�ถ่อห่�นทราบผู่้าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยว่า 
ธนาคารได�เผู้ยแพื่ร่เอกสารดังกล่าวแล�ว ในการจัดส่งหนังส่อ
เชุญิ่ประชุม่ให�แก่ผู้้�ถ่อห่�น ธนาคารได�มอบหมายให�บรษัิัท ศน้ยร์บัฝ่าก
หลักทรพัื่ย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่่�งเป็นนายทะเบ่ยนของธนาคาร 
เป็นผู้้�ดำาเนินการจัดส่งหนังส่อเชุิญ่ประชุ่ม เอกสารประกอบและ
หนังส่อมอบฉันทะแบบ ข. ให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นทางไปรษัณ่ย์อย่างน�อย 
21 วนัล่วงหน�าก่อนวนัประชุม่ (จดัส่งในวนัท่� 18 มน่าคม 2564) 
พื่ร�อมทั�งลงประกาศในหนังส่อพื่ิมพื่์รายวนัทั�งฉบับภาษัาไทยและ
ภาษัาองักฤษัอยา่งละฉบบัติดต่อกันเปน็เวลา 3 วนั โดยหนังส่อเชุญิ่
ประชุ่มท่�ได�จดัส่งให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นม่รายละเอย่ดเก่�ยวกับระเบ่ยบวาระ
การประชุ่ม ข�อม้ลประกอบท่�ม่รายละเอย่ดท่�เพื่่ยงพื่อสำาหรบัการ
พื่ิจารณาของผู้้�ถ่อห่�น และความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในแต่ละวาระ ทั�งน่� ผู้้�ถ่อห่�นสามารถส่งคำาถามเก่�ยวกับวาระการประชุม่
ล่วงหน�ามายงัเลขาน่การบรษัิัททางอเ่มล หรอ่ทางไปรษัณ่ยไ์ด�จนถ่ง
ก่อนวนัประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น โดยเลขาน่การบรษัิัทรวบรวมและนำาเสนอ
ให�ประธานกรรมการพื่ิจารณาเพื่่�อชุ่�แจงต่อท่�ประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นตาม
ความเหมาะสม

เน่�องจากการจดัการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี 2564 อย้่ใน 
สถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารจ่งขอ

ความร่วมม่อจากผู้้�ถ่อห่�นมอบฉันทะให�ประธานกรรมการ หร่อ
ประธานกรรมการบรหิาร หรอ่กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ เข�ารว่มประชุม่
แทนการเข�าร่วมประชุ่มด�วยตนเอง เพื่่�อลดความเส่�ยง โดยใชุ�
หนังส่อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่่�งผู้้�ถ่อห่�นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ตามเจตนารมณ์ของตนเองไว�ก่อนล่วงหน�าได� และมก่ารจดัเตรย่ม
อากรแสตมป์เพื่่�ออำานวยความสะดวกให�แก่ผู้้�ถ่อห่�นในการมอบฉันทะ 
นอกจากนั�นเพื่่�อความปลอดภัยของผู้้�เข�ารว่มประชุ่ม ธนาคารได�
กำาหนดมาตรการและแนวปฏิิบัติด�านสาธารณส่ขในการเข�าร่วม
ประชุ่มเพื่่�อป้องกันการแพื่ร่ระบาดตามข�อกำาหนดของทางการ 
เชุน่ จำากัดจำานวนผู้้�ท่�อย้ใ่นสถานท่�ประชุม่ไมใ่ห�เกินจำานวนท่�ทางการ 
กำาหนด จดัท่�นั�งในสถานท่�ประชุม่โดยเว�นระยะหา่งอยา่งน�อย 1.5 เมตร 
และกำาหนดหมายเลขท่�นั�งเพื่่�อประโยชุน์ในการติดตามตัวหาก
พื่บผู้้�ติดเชุ่�อ คัดกรองและตรวจวดัอ่ณหภ้มิของผู้้�เข�ารว่มประชุ่ม 
กำาหนดให�ผู้้�เข�ารว่มประชุ่มจะต�องสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา 
จดัเตรย่มแอลกอฮ่อล์เจลสำาหรบัทำาความสะอาดม่อให�กับผู้้�เข�ารว่ม
ประชุ่ม งดการบรกิารอาหารและเคร่�องด่�ม งดการจดัไมโครโฟื้น
ให�กับผู้้�ถ่อห่�นโดยจดัเตรย่มกระดาษัให�ใชุ�สำาหรบัการสอบถามและ
แสดงความเหน็แทน เป็นต�น 

ในการประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น ก่อนเข�าส่้ระเบ่ยบวาระการประชุม่ ประธานท่�
ประชุม่ได�มอบหมายให�เลขาน่การบรษัิัทแจ�งหลักเกณฑ์์และวธิก่าร
ประชุ่มให�ท่�ประชุ่มทราบโดยชุ่�แจงถ่งวธิ่การออกเส่ยงลงคะแนน
และการนับคะแนน วธิป่ฏิิบัติในการสอบถามและแสดงความเหน็
ในท่�ประชุ่ม และได�ม่การคัดเล่อกตัวแทนของผู้้�ถ่อห่�นเพื่่�อเป็น
สักข่พื่ยานในการตรวจนับคะแนนรว่มกับตัวแทนจากสำานักงาน
ผู้้�สอบบัญ่ชุข่องธนาคาร 

ประธานกรรมการซึ่่�งเป็นประธานในท่�ประชุ่มได�ดำาเนินการประชุ่ม
ตามระเบ่ยบวาระท่�กำาหนดในหนังส่อเชุญิ่ประชุ่ม โดยไม่ม่การเพื่ิ�ม 
แก�ไขหร่อสลับวาระ และได�เปิดให�ผู้้�ถ่อห่�นสามารถสอบถามและ
แสดงความคิดเหน็ในแต่ละวาระโดยการเขย่นคำาถามหรอ่ความคิดเหน็ 
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ลงในกระดาษัท่�จดัเตรย่มไว�ให� และให�กรรมการท่�เก่�ยวข�องตอบ
ข�อซึ่กัถามและชุ่�แจงอย่างครบถ�วน 

ในวาระการประชุ่มท่�ม่การพื่ิจารณาและลงมตินั�น ผู้้�ถ่อห่�นม่สิทธิ
ออกเส่ยงลงคะแนน 1 ห่�นเท่ากับ 1 เส่ยง การลงคะแนนเส่ยงและ
การนับคะแนนเส่ยงเป็นไปอย่างเปิดเผู้ยโดยธนาคารได�จดัเตรย่ม
บัตรลงคะแนนไว�ให�กับผู้้�ถ่อห่�น ในการลงมติธนาคารจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพื่าะผู้้�ถ่อห่�นท่�ออกเส่ยงลงคะแนนไม่เห็นด�วยหร่อ
งดออกเส่ยงเท่านั�น และใชุ�ระบบ Barcode ในการประมวลผู้ล
การนับคะแนนเพื่่�อความรวดเร็ว และเม่�อการประชุ่มเสร็จสิ�น 
ธนาคารขอให�ผู้้�ถ่อห่�นค่นบัตรลงคะแนนท่�เหล่อทั�งหมดเพื่่�อเก็บ
รวบรวมไว�เป็นหลักฐาน 

ภายหลังการประชุ่มเสรจ็สิ�น ธนาคารได�เปิดเผู้ยมติของท่�ประชุ่ม
ผู้้�ถ่อห่�นผู่้านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย และเผู้ยแพื่รบ่นเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร ภายในวนัประชุม่ 

ธนาคารได�จัดทำารายงานการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นทั�งฉบับภาษัาไทย
และภาษัาองักฤษัท่�บันท่กข�อม้ลเก่�ยวกับจำานวนผู้้�ถ่อห่�นท่�เข�ารว่ม
ประชุ่ม รายนามกรรมการ ผู้้�บรหิาร และผู้้�สอบบัญ่ชุข่องธนาคาร
ท่�เข�ารว่มประชุ่ม ขั�นตอน วธิก่ารออกเส่ยงและวธิก่ารนับคะแนน 
สาระสำาคัญ่ของข�อคิดเห็นและคำาถามจากท่�ประชุ่ม คำาชุ่�แจงของ
คณะกรรมการธนาคาร มติของท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นในแต่ละวาระ โดย
แยกคะแนนเส่ยงท่�เหน็ด�วย ไม่เหน็ด�วย งดออกเส่ยง และบัตรเส่ย 
อยา่งชุดัเจน และจดัส่งรายงานการประชุม่ให�แก่ทางการท่�เก่�ยวข�อง
ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม่ รวมทั�งเผู้ยแพื่รร่ายงานการประชุ่ม
ผู้้�ถ่อห่�นทั�งฉบบัภาษัาไทยและภาษัาองักฤษับนเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร

อน่�ง ในการประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นสามญั่ประจำาป ี2564 ธนาคารได�เปดิโอกาส
ให�ผู้้�ถ่อห่�นเสนอวาระการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นและเสนอชุ่�อบ่คคลท่�
เห็นวา่เหมาะสมเพื่่�อเข�ารับการพื่ิจารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการ

โดยเผู้ยแพื่ร่หลักเกณฑ์์และวาระการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�น และการ 
เสนอชุ่�อบ่คคลบนเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคารและแจ�งให�ผู้้�ถ่อห่�นทราบผู่้าน
ชุ่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรพัื่ย์แห่งประเทศไทยตั�งแต่ 
วนัท่� 29 กันยายน 2563 โดยชุว่งระยะเวลาการเสนอวาระการประชุม่ 
ผู้้�ถ่อห่�นตั�งแต่วนัท่� 1 ต่ลาคม - 30 ธนัวาคม 2563 และชุว่งระยะ
เวลาการเสนอชุ่�อบ่คคลเพื่่�อเล่อกตั�งเป็นกรรมการตั�งแต่วนัท่�  
1-30 พื่ฤศจกิายน 2563 ซึ่่�งเม่�อสิ�นส่ดกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ม่
ผู้้�ถ่อห่�นเสนอวาระการประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นหรอ่เสนอชุ่�อบ่คคลเพื่่�อเล่อกตั�ง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

แนวปฏิิบัติ่ต่่อผู้ม่ส่วนได้เส่ย
ธนาคารตระหนัก และให�ความสำาคัญ่ต่อสิทธิของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย
กล่่มต่าง ๆ  (ได�แก่ พื่นักงาน ค้่ค�า ชุม่ชุน ค้่แข่ง และเจ�าหน่� เป็นต�น) 
ซึ่่�งความสัมพื่ันธแ์ละความรว่มม่อท่�ด่ระหวา่งธนาคารกับผู้้�ม่ส่วน
ได�เส่ย เปน็ปจัจยัท่�จะชุว่ยส่งเสรมิให�ธนาคารสามารถเติบโตได�อยา่ง
ยั�งย่น ธนาคารจ่งได�กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติเก่�ยวกับ
ความรบัผิู้ดชุอบต่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย นโยบายการต่อต�านคอรร์ปัชุนั 
นโยบายการแจ�งเบาะแส และนโยบายการกำากับด้แลกิจการ โดยม่
รายละเอย่ดปรากฏิตามเอกสารแนบ 5 

การเปดิเผยข้อมูลและความโปรง่ใส
1. ธนาคารให�ความสำาคัญ่ต่อการเปิดเผู้ยสารสนเทศท่�มส่าระสำาคัญ่

ต่อการตัดสินใจของผู้้�ถ่อห่�นหรอ่ผู้้�ลงทน่อย่างถก้ต�องและทันเวลา
2. ธนาคารจดัทำารายงานทางการเงนิท่�ถก้ต�องตามหลักการบญั่ชุ่

ท่�รบัรองทั�วไป และม่ผู้้�สอบบญั่ชุอ่สิระตรวจสอบและให�ความเหน็
ต่อรายงานทางการเงนินั�นตามมาตรฐานการสอบบัญ่ชุ่

3. ธนาคารดำาเนินการเผู้ยแพื่รส่ารสนเทศผู่้านชุอ่งทางท่�สมควร
และเหมาะสม เพื่่�อให�ผู้้�ถ่อห่�นหร่อผู้้�ลงท่นได�รับสารสนเทศ
อย่างกว�างขวาง

การรกัษัาความน่าเชื่่�อถ่อทางการเงนิและการเปดิเผยข้อมูล
ธนาคารตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของการเปิดเผู้ยสารสนเทศ
เน่�องจากเป็นเร่�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้้�ลงท่น
และผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย คณะกรรมการธนาคารย่ดมั�นแนวปฏิิบัติ
เก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข�อม้ล โดยกำากับและด้แลให�ระบบการจดัทำา
รายงานทางการเงนิและการเปิดเผู้ยข�อม้ลต่าง ๆ ม่ความถ้กต�อง 
เพื่่ยงพื่อ เชุ่�อถ่อได�และทันเวลา โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข�อง เพื่่�อให�ผู้้�ใชุ�ข�อม้ลทางการเงนิได�รบัสารสนเทศ
อย่างเท่าเท่ยมกัน ธนาคารพื่ิจารณาคัดเล่อกบ่คคลท่�ม่ความร้�
ความสามารถ ม่ประสบการณ์ท่�เหมาะสมกับหน�าท่�ความรบัผิู้ดชุอบ
ในการด้แลความน่าเชุ่�อถ่อทางการเงนิและการเปิดเผู้ยข�อม้ล โดย
ม่การเปิดเผู้ยข�อม้ลทางการเงนิ อาทิ แบบ 56-1 One Report 
(แบบแสดงรายการข�อม้ลประจำาปี/รายงานประจำาปี) งบการเงนิ 
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) ผู่้านชุ่องทางของ
ตลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร 
www.bangkokbank.com โดยแสดงข�อม้ลท่�เป็นปัจจ่บันเพื่่�อ
สะท�อนฐานะการเงนิและผู้ลการดำาเนินงานอย่างสมำาเสมอ ทั�งน่�
การเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ลท่�อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงท่น กระทบ
ต่อสิทธิประโยชุน์ของผู้้�ถ่อห่�นหรอ่ผู้้�ลงท่น จะเปิดเผู้ยเม่�อข�อม้ล
ดังกล่าวได�ม่การเผู้ยแพื่รอ่ย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรพัื่ย์
แห่งประเทศไทยแล�ว อน่�ง ธนาคารได�ม่การกำาหนดผู้้�ม่สิทธิใน
การเปิดเผู้ยข�อม้ลต่อสาธารณะ โดยแบ่งเป็นข�อม้ลทางการเงนิ
และข�อม้ลท่�ไม่ใชุ่ทางการเงนิ เพื่่�อให�การส่�อความของธนาคารม่
ความชุดัเจน ถ้กต�อง โปรง่ใส และทันต่อเหต่การณ์

คณะกรรมการธนาคารได�ให�ความเห็นชุอบในการเปิดเผู้ยข�อม้ล
ทางการเงนิ โดยพื่ิจารณาถ่งผู้ลการประเมินความเพื่่ยงพื่อของ
ระบบการควบค่มภายใน ความเห็นของผู้้�สอบบัญ่ชุ่ในรายงาน
ทางการเงินและข�อสังเกตของผู้้�สอบบัญ่ชุ่ ความเห็นของ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถ่งความสอดคล�องกับกลย่ทธแ์ละ
นโยบายของธนาคาร 

นอกจากน่� ธนาคารได�จดัระบบการเปดิเผู้ยข�อม้ลรายการท่�เก่�ยวข�อง
กับกรรมการเพื่่�อให�ม่การเปิดเผู้ยข�อม้ลส่วนตนอย่างถ้กต�อง
ตามหลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ย์และ
ตลาดหลักทรพัื่ย์

6.2 จรรยั่าบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารกำาหนดและทบทวนจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธร่กิจให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาพื่แวดล�อมต่าง ๆ   
รวมทั�งกฎเกณฑ์์ของทางการ หรอ่มาตรฐานท่�เปล่�ยนแปลงไป และ
ในโอกาสท่�สมาคมธนาคารไทยได�ปรบัปร่งค้่ม่อของจรรยาบรรณ
ฉบับเดิมและกำาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพื่าณิชุย์ 
(Banking Industrial Code of Conduct) ในปี 2560 แล�วนั�น 
ธนาคารจง่ทำาการทบทวนเน่�อหาของจรรยาบรรณและจรยิธรรม
ธ่รกิจให�สอดคล�องกับมาตรฐานท่�สมาคมธนาคารไทยกำาหนด

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธร่กิจเป็นพื่่�นฐานท่�สำาคัญ่ในการเสรมิสร�าง
และยกระดับการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ของธนาคาร เป็นรากฐาน
สำาคัญ่ของการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น รวมทั�งธำารงไว�ซึ่่�งเก่ยรติค่ณและ
ความน่าเชุ่�อถ่อในความเป็นสถาบันการเงนิ ดังนั�น ธนาคารจ่ง
ส่งเสรมิให�การดำาเนินธ่รกิจและการปฏิิบัติหน�าท่�ของผู้้�ท่�เก่�ยวข�อง
ของธนาคารเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธ่รกิจ ซึ่่�ง
ธนาคารได�กำาหนดและเผู้ยแพื่ร่รายละเอ่ยดจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธร่กิจบนเวบ็ไซึ่ต์ธนาคาร (www.bangkokbank.com) 
ในหวัข�อ “เก่�ยวกับธนาคาร” หวัข�อย่อย “การกำากับด้แลกิจการ” 
หมวด “จรรยาบรรณและจรยิธรรมธ่รกิจ”

ธนาคารสนับสน่นให�บรษัิัทล้กท่�อย้่ในกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของ
ธนาคารนำาจรรยาบรรณและจรยิธรรมธ่รกิจ ไปปรบัใชุ�ให�เหมาะสม
กับสภาพื่การณ์ของแต่ละบรษัิัท

ธนาคารส่งเสรมิให�ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของธนาคารมค่วามเข�าใจ ตระหนักร้�  
ย่ดมั�นและยอมรบัในค่ณค่า ตลอดจนปฏิิบัติตามจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธร่กิจเปน็ปกติวสัิยจนเกิดเปน็วฒันธรรมองค์กร ในการน่�  
ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของธนาคารท่กคนม่ส่วนสำาคัญ่ต่อการดำาเนินการ 
โดยมก่รรมการ และผู้้�บรหิารของธนาคาร เปน็แบบอยา่งท่�ด่ในการ
ประพื่ฤติปฏิิบัติ

คณะกรรมการธนาคารส่งเสรมิและสนับสน่นการส่�อสาร การอบรม
และการให�ความร้�และการสร�างความเข�าใจท่�ถก้ต�องแก่ผู้้�ท่�เก่�ยวข�อง
ของธนาคาร ตลอดจนจดัให�ม่นโยบาย ระเบย่บและวธิป่ฏิิบติั รวมทั�ง
ม่การติดตามผู้ลการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมธ่รกิจ 
โดยม่รายละเอย่ดปรากฏิตามเอกสารแนบ 5

6.3 การเปล่�ยั่นแปลงและพัฒ่นาการท่ี่�สำาค่์ญของ
นโยั่บายั่แนวปฏิิบติ่ และระบบการกำาก่บด้แ่ลกิจการ
ในรอบปีท่ี่�ผ่านมิา

คณะกรรมการได�พื่จิารณาทบทวนการนำาหลักปฏิิบัติตามหลักการ
กำากับด้แลกิจการท่�ด่สำาหรบับรษัิัทจดทะเบ่ยน ปี 2560 ท่�จดัทำา
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ยแ์ละตลาดหลักทรพัื่ย์ 
มาปรบัใชุ�ให�เหมาะสมตามบรบิททางธ่รกิจของธนาคาร 

ในปี 2564 ธนาคารมก่ารดำาเนินการในด�านการกำากับดแ้ลท่�สำาคัญ่ 
ดังน่� 
• คณะกรรมการธนาคารได�อน่มัตินโยบายความยั�งย่นเพื่่�อ

เป็นกรอบการดำาเนินงานของธนาคารสำาหรบัให�ผู้้�บรหิารและ
พื่นักงานขับเคล่�อนองค์กรไปส่้ความยั�งย่น ตลอดจนร่วม
สนับสน่นการพื่ฒันาทางเศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

• คณะกรรมการตรวจสอบได�ม่การประชุม่หารอ่และแลกเปล่�ยน
ข�อคิดเหน็กับคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง เก่�ยวกับกลย่ทธ์
การบรหิารความเส่�ยงของธนาคาร

• ธนาคารได�รับการรับรองต่ออาย่การเป็นสมาชุิกแนวร่วม
ต่อต�านคอรร์ปัชุนัของภาคเอกชุนไทย (Thai Private Sector 
Collective Action against Corruption: CAC) จาก
คณะกรรมการ CAC ออกไปอก่ 3 ปี นับจากวนัท่� 30 กันยายน 
2564 ถ่งวนัท่� 30 กันยายน 2567

• ธนาคารโดยหน่วยงานค่�มครองข�อม้ลส่วนบ่คคลท่�ทำาหน�าท่�
ด้แลด�านการค่�มครองข�อม้ลส่วนบ่คคล ดำาเนินการจัดทำา 
ทบทวน และปรับปร่ง มาตรฐาน และกระบวนการทำางานท่�
เก่�ยวข�อง ตลอดจนจดัฝึ่กอบรม และส่�อสารให�ความร้�แก่พื่นักงาน
ธนาคารอย่างต่อเน่�อง

• คณะกรรมการธนาคารได�อน่มัตินโยบายความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ เพื่่�อเป็นกรอบในการพื่ิจารณาสรรหา
และคัดเล่อกกรรมการ เพื่่�อให�โครงสร�างของคณะกรรมการ
ธนาคารประกอบไปด�วยกรรมการท่�ม่ความร้� สาขาอาชุพ่ื่ และ
ประสบการณ์ท่�แตกต่างกัน ซึ่่�งจะให�ม่มมองท่�หลากหลาย 
กว�างขวาง และครอบคลม่ท่กมิติท่�มค่วามสำาคัญ่ต่อการดำาเนิน
ธ่รกิจของธนาคาร 

ทั�งน่� สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิัทไทย ( Thai Institute 
of Dierctors : IOD) ได�แจ�งผู้ลการประเมินการกำากับดแ้ลกิจการ
ของธนาคารในโครงการสำารวจการกำากับด้แลบรษัิัทจดทะเบ่ยน 
ประจำาปี 2563 โดยธนาคารได�รับการประเมินผู้ลอย่้ในระดับ 
“ด่เลิศ” และการประเมินค่ณภาพื่การจัดประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่
ประจำาปี 2564 ของธนาคาร ท่�ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
นักลงท่น ธนาคารได�คะแนน 98 คะแนน จาก 100 คะแนน
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7.1 โค์รงสรา้งการกำาก่บด้แ่ลกิจการ คู่ณะกรรมิการธนาคู่าร

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรหิาร

คณะกรรมการ 
กำากับความเสีย่ง

คณะกรรมการ 
กำากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ธุรกิจ

กิจการธนาคารในปีระเทศ

- ล้กค�าธ่รกิจรายใหญ่่
- ล้กค�าธ่รกิจรายกลาง
- ล้กค�าธ่รกิจรายปล่ก
- ล้กค�าบ่คคล

กิจการการเงนิธนกิจ

- บรหิารการเงนิ
- วานิชุธนกิจ
- ธ่รกิจหลักทรพัื่ย์

กิจการธนาคารต่่างปีระเทศ

- สภาบันการเงนิระหวา่ง 
 ประเทศ
- สาขาต่างประเทศ

- บัตรเครดิต
- ผู้ลิตภัณฑ์์และชุอ่งทางบรกิาร

- ปฏิิบัติการสนับสน่น - บัญ่ชุแ่ละการเงนิ
- ทรพัื่ยากรบ่คคล
- เทคโนโลย่
- นวตักรรม
- บรหิารความเส่�ยง
- บรหิารสินเชุ่�อ
- อาคารสำานักงานและทรพัื่ย์สิน
- วจิยั
- ประชุาสัมพื่นัธ์
- กำากับด้แล

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร ปฏิบติัการ สนับสนุนและอำานวยการ

ตรวจสอบและควบคมุ

7. โครงสรา้งการกำากับด้แูลูกิจการ แลูะขอ้มูุ่ลูสำาคัญ  
เก่�ยวกับคณะกรรมุ่การ คณะกรรมุ่การช่ั้ด้ย�อย ผูู้บ้รหิาร พนักงาน แลูะอ่�นๆ
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นายปิติ  
สทิธอิำานวย

นายพรเทพ 
พรประภา

นายชชัวนิ 
เจรญิรชัต์ภาคย์

นายบณัฑิต
เอื�ออาภรณ์

นางสาวพรรณสริ ี
อมาตยกลุ

นางเกศินี 
วฑิรูชาติ

นายศิร ิ
จริะพงษ์พนัธ์

นายอรุณ 
จริชวาลา

นายเดชา 
ตลุานันท์

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการกำากับด้แลกิจการ

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

- กรรมการอสิระ - กรรมการอสิระ

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทน  
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการกำากับความเส่�ยง 
- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการบรหิาร

1. 3.2. 4. 5.

6. 8. 9. 10.

นายโชคชยั 
นิลเจยีรสกลุ

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการกำากับความเส่�ยง 
- กรรมการกำากับด้แลกิจการ

7.

7.2 ขอ้ม่ิลเก่�ยั่วก่บค์ณะกรรมิการ
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นายอมร 
จนัทรสมบูรณ์

นายชาญศักดิ� 
เฟ่� องฟู

นายจรมัพร 
โชติกเสถียร

นายบุญสง่ 
บุณยะสาระนันท์

นายทวลีาภ 
ฤทธาภิรมย์

นายพเิชฐ 
ดรุงคเวโรจน์

นายชาติศิร ิ
โสภณพนิช

นายสวุรรณ 
แทนสถิตย์

นายสงิห ์
ตังทัตสวสัดิ�

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการกำากับความเส่�ยง

- กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ 
- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิาร - กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ - กรรมการผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการกำากับด้แลกิจการ

- กรรมการบรหิาร - กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ 
- กรรมการบรหิาร

- กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการกำากับความเส่�ยง 

- กรรมการบรหิาร

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

นายอภิชาต
รมยะรูป

- เลขาน่การบรษัิัท

20.
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 ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารม่กรรมการจำานวน 19 คน เป็นผู้้�ทรงค่ณว่ฒิท่�ม่
ความร้� ความเชุ่�ยวชุาญ่เฉพื่าะด�าน และประสบการณ์ท่�หลากหลายทั�งด�านการเงนิการธนาคาร การบัญ่ชุ ่
การบรหิารงานธ่รกิจ การบรหิารจดัการองค์กร กฎหมาย และเทคโนโลย่สารสนเทศ ซึ่่�งเป็นประโยชุน์
ต่อการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด�วย 

1. กรรมการอสิระจำานวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร�อยละ 42.11 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด
2. กรรมการท่�ไมเ่ปน็ผู้้�บรหิารจำานวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร�อยละ 5.26 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด 
3. กรรมการท่�เปน็ผู้้�บรหิารจำานวน 10 คน คิดเปน็สัดส่วนร�อยละ 52.63 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด 

รายชื่่�อกรรมการ ต่ำาแห้น่ง ประเภทกรรมการ

1. นายปิติ สิทธอิำานวย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำากับด้แลกิจการ กรรมการท่�ไม่เปน็ผู้้�บรหิาร

2. นายเดชุา ต่ลานันท์ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

3. นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ/1 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ

4. นายศริิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ/์2 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ

5. นายอร่ณ จริชุวาลา กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกำากับความเส่�ยง และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ

6. นายพื่รเทพื่ พื่รประภา กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ

7. นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล กรรมการอสิระ กรรมการกำากับความเส่�ยง และกรรมการกำากับด้แลกิจการ กรรมการอสิระ

8. นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย/์3 กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ

9. นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์/4 กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ

10. นางสาวพื่รรณสิร ่ อมาตยก่ล/4 กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ

11. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์* กรรมการบรหิาร และกรรมการกำากับความเส่�ยง กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

12. นายสิงห ์ ตังทัตสวสัดิ�* กรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

13. นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์/5* กรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

14. นายชุาติศริ ิ โสภณพื่นิชุ กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ และกรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

15. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ กรรมการบรหิาร และกรรมการกำากับความเส่�ยง กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร
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รายชื่่�อกรรมการ ต่ำาแห้น่ง ประเภทกรรมการ

16. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ และกรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

17. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร กรรมการบรหิาร กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

18. นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

19. นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ กรรมการบรหิาร และกรรมการกำากับดแ้ลกิจการ กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร

หมายเหต่ : * เป็นกรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร แต่มิได�เป็นพื่นักงานของธนาคาร
/1 นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่�อวนัท่� 1 มกราคม 2564
/2 นายศริ ิจริะพื่งษ์ัพื่นัธ ์ได�รบัการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/3 นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย ์ได�รบัการแต่งตั�งเปน็กรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564 และได�รบัการแต่งตั�งเปน็กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/4 นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์ และ นางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยก่ล ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564
/5 นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบรหิาร เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564

บทบาทห้น้าท่�ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารมค่วามรบัผิู้ดชุอบต่อผู้้�ถ่อห่�นในการบรหิาร
จัดการกิจการธนาคารเพื่่�อสร�างม้ลค่าเพื่ิ�มให�แก่ผู้้�ถ่อห่�น และ
ด้แลการปฏิิบัติการเป็นไปตามกฎหมาย วตัถ่ประสงค์ ข�อบังคับ
ของธนาคาร มติคณะกรรมการ และมติของท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้้�กำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ทิศทางการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร รวมทั�งกลย่ทธแ์ละแผู้นงาน
ธ่รกิจทั�งระยะสั�นและระยะยาวเพื่่�อเป็นกรอบในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภายในธนาคาร โดยคำาน่งถ่งสภาวะเศรษัฐกิจ สภาพื่แวดล�อม 
ทางธ่รกิจ ปัจจัยความเส่�ยงเพื่่�อให�การดำาเนินงานของธนาคาร
เป็นไปตามจ่ดม่่งหมาย คณะกรรมการธนาคารม่หน�าท่�กำากับด้แล 
ให�ธนาคารม่การควบค่มภายในท่�เหมาะสมและเพื่่ยงพื่อกับธ่รกิจ
ของธนาคาร มโ่ครงสร�างองค์กรท่�มก่ารควบคม่ กำากับ และตรวจสอบ
ท่�ม่ประสิทธภิาพื่ มก่ารบรหิารความเส่�ยงรวมทั�งวธิแ่ละกระบวนการ
บริหารความเส่�ยงท่�ครอบคล่มความเส่�ยงท่�ม่นัยสำาคัญ่ในการ

ดำาเนินธ่รกิจของธนาคารโดยการกำาหนดนโยบายท่�เก่�ยวข�องกับ
ความเส่�ยงด�านต่าง ๆ และดแ้ลให�ธนาคารม่เงนิกองทน่ท่�เพื่ย่งพื่อ
สำาหรบัการดำาเนินธ่รกิจ

ทั�งน่� คณะกรรมการธนาคารม่อำานาจอน่มัติกลย่ทธแ์ละแผู้นธ่รกิจ 
นโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณธร่กิจ จรรยาบรรณพื่นักงาน การแต่งตั�ง 
และการเปล่�ยนแปลงผู้้�บรหิารระดับส้ง และในเร่�องต่าง ๆ  ท่�กฎหมาย 
ข�อบังคับของธนาคาร มติท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�น รวมทั�งระเบ่ยบภายใน
ของธนาคารกำาหนดวา่จะต�องได�รบัอน่มัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

บทบาทและห้น้าท่�ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู้้�นำาของคณะกรรมการธนาคาร ม่ หน�าท่�
ด้แลให�การปฏิิบัติหน�าท่�ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่าง
ม่ประสิทธภิาพื่ ประธานกรรมการม่หน�าท่�ดังน่� 
1. พื่จิารณากำาหนดวาระการประชุม่คณะกรรมการธนาคาร

2. เร่ยกประชุ่มคณะกรรมการธนาคาร และด้แลให�ม่การจัดส่ง
หนังส่อเชุิญ่ประชุ่ม และเอกสารประกอบการประชุ่มให�แก่
กรรมการล่วงหน�าก่อนการประชุม่

3. ทำาหน�าท่�เป็นประธานท่�ประชุ่มคณะกรรมการธนาคาร และ
ดำาเนินการประชุ่มให�เป็นไปตามระเบ่ยบวาระ โดยจดัสรรเวลา
สำาหรบัการนำาเสนอข�อม้ลในแต่วาระ รวมทั�งส่งเสรมิและสนับสน่น
ให�กรรมการอภิปราย และแสดงความเหน็ในท่�ประชุม่ได�อยา่งอสิระ

4. เสรมิสร�างความสัมพื่นัธอ์นัด่ในระหวา่งกรรมการ 

นอกจากนั�น ประธานกรรมการทำาหน�าท่�เป็นประธานท่�ประชุ่ม
ผู้้�ถ่อห่�น และควบค่มการประชุ่มให�เป็นไปตามระเบ่ยบวาระและ
ข�อบังคับของธนาคาร โดยจัดสรรเวลาให�เหมาะสมกับเน่�อหา
ของแต่ละระเบ่ยบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่อห่�นท่กราย
ได�ซึ่กัถาม และแสดงความคิดเหน็อยา่งเท่าเท่ยมกัน พื่ร�อมทั�งดแ้ล
ให�ม่การตอบข�อซึ่กัถามของผู้้�ถ่อห่�นอย่างเหมาะสม
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การประชื่มุคณะกรรมการ 
เพื่่�อให�กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข�าร่วมประชุ่มได�อย่าง
พื่ร�อมเพื่รย่ง คณะกรรมการธนาคารจะกำาหนดนัดหมายการประชุม่
ในรอบปีไว�ล่วงหน�า โดยเลขาน่การบรษัิัทจะเป็นผู้้�แจ�งวนันัดประชุม่
ในรอบปีให�กรรมการทราบ สำาหรบัปี 2564 คณะกรรมการธนาคาร
กำาหนดให�ม่การประชุ่มท่กเด่อน ในวนัพื่ฤหัสบด่ของสัปดาห์ท่� 4 
ของเด่อน 

เน่�องจากสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 ท่�ร่นแรงในปี 
2564 ดังนั�น คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ่ดย่อย
จง่จดัการประชุม่ผู่้านส่�ออเิล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams 
เพื่่�อเป็นการลดความเส่�ยงในสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของ
โควดิ-19 

ในปี 2564 ม่การประข่มคณะกรรมการธนาคารจำานวน 12 ครั�ง 
โดยกรรมการ (ไม่รวมกรรมการท่�เข�าหรอ่ออกระหวา่งป)ี ได�เข�ารว่ม
ประชุม่มากกวา่ร�อยละ 75 ของจำานวนครั�งทั�งหมด และองค์ประชุม่
ของคณะกรรมการธนาคารในการพิื่จารณาลงมติในเร่�องต่าง ๆ  
มจ่ำานวนมากกวา่ 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด ในการประชุ่ม
แต่ละครั�ง เลขาน่การบรษัิัทได�จดัส่งหนังส่อเชุญิ่ประชุ่มพื่ร�อมทั�ง
เอกสารประกอบของแต่ละวาระให�กับกรรมการ 7 วนัล่วงหน�าก่อน
การประชุม่ เพื่่�อให�กรรมการแต่ละคนได�มเ่วลาศก่ษัาข�อม้ลล่วงหน�า 
เว�นแต่ในวาระท่�มค่วามเรง่ด่วน ในท่�ประชุม่คณะกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการซึ่่�งทำาหน�าท่�เป็นประธานท่�ประชุ่มได�จดัสรรเวลา
ให�เหมาะสมกับการนำาเสนอข�อม้ลของแต่ละวาระ พื่ร�อมทั�งจดัสรร
เวลาให�กรรมการในท่�ประชุ่มได�อภิปรายและแสดงข�อคิดเห็น
ในเร่�องท่�มก่ารนำาเสนอ ได�อยา่งเป็นอสิระ ทั�งน่� ในวาระการพิื่จารณา
เร่�องใดท่�กรรมการคนมส่ว่นได�เส่ย กรรมการท่�มส่่วนได�เส่ยคนนั�น
จะไม่เข�ารว่มพื่จิารณาลงมติตัดสินใจในเร่�องดังกล่าว

นอกจากนั�น เลขาน่การบรษัิัทได�มก่ารจดัการประชุม่และแลกเปล่�ยน 
ความเหน็เก่�ยวกับการบรหิารจดัการธนาคารระหวา่งกรรมการอสิระ 

กันเองโดยไมม่ฝ่่่ายจดัการเข�ารว่มด�วยในวนัท่� 25 พื่ฤษัภาคม 2564 
และได�จดัทำารายงานการประชุม่เสนอต่อกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่

การปฏิิบติั่ห้น้าท่�ของคณะกรรมการธนาคารในรอบปท่ี�ผ่านมา
คณะกรรมการชื่ดุย่อย
คณะกรรมการธนาคารได�แต่งตั�งคณะกรรมการชุ่ดย่อยเพื่่�อ
ทำาหน�าท่�กลั�นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและกำากับด้แลการ
ดำาเนินงานของธนาคารตามท่�ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่่�อชุ่วยให�การปฏิิบัติหน�าท่�ของคณะกรรมการธนาคาร
เป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพื่ คณะกรรมการชุ่ดย่อยท่�ได�รับการ
แต่งตั�งจะรายงานการปฏิิบัติหน�าท่�ต่อคณะกรรมการธนาคาร
อยา่งสมำาเสมอ ซึ่่�งคณะกรรมการชุด่ยอ่ยท่�คณะกรรมการธนาคาร
แต่งตั�งข่�น ได�แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิารความเส่�ยง 

7.3 ขอ้ม่ิลเก่�ยั่วก่บค์ณะกรรมิการชุำด้ยั่อ่ยั่ 

(ก) คณะกรรมการบรหิ้าร 
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารประกอบด�วย
กรรมการท่�เป็นพื่นักงาน จำานวน 6 คน และกรรมการท่�ไม่ได�เป็น
พื่นักงานจำานวน 3 คน ดังม่รายชุ่�อต่อไปน่�
1. นายเดชุา ต่ลานันท์ ประธานกรรมการบรหิาร
2. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ กรรมการบรหิาร
3. นายสิงห ์ ตังทัตสวสัดิ� กรรมการบรหิาร
4. นายชุาติศริ ิ โสภณพื่นิชุ กรรมการบรหิาร
5. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ กรรมการบรหิาร
6. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร กรรมการบรหิาร
7. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ กรรมการบรหิาร
8. นายพื่เิชุฐ  ด่รงคเวโรจน์ กรรมการบรหิาร
9. นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรหิารม่หน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบในการบรหิาร
ประจำาวนั ภายในกรอบอำานาจอน่มัติท่�คณะกรรมการธนาคารกำาหนด 
อำานาจและหน�าท่�ของคณะกรรมการบรหิารโดยสร่ปม่ดังน่�
1. พื่ิจารณานโยบาย เป้าหมาย โครงสร�างองค์กร แผู้นธ่รกิจ

และงบประมาณประจำาปี และนำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พื่จิารณาอน่มัติ 

2. กลั�นกรองเร่�องต่าง ๆ ท่�ต�องเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�ออน่มัติ รวมทั�งรายงานการดำาเนินงานภายในธนาคารท่�ม่
ความสำาคัญ่ให�คณะกรรมการธนาคารทราบ

3. ควบค่มด้แลให�ม่การปฏิิบัติตามนโยบาย แผู้นกลย่ทธ์และ
แผู้นธ่รกิจ ท่�ได�รบัอน่มัติจากคณะกรรมการธนาคารอน่มัติ

4. พื่จิารณาอน่มัติสินเชุ่�อ การปรบัปร่งโครงสร�างหน่� การลงท่น 
ตลอดจนการดำาเนินงานต่าง ๆ ซึ่่�งเป็นการประกอบธ่รกิจปกติ
หรอ่เก่�ยวเน่�องกับการประกอบธ่รกิจปกติของธนาคาร ภายใน
ขอบเขตอำานาจท่�ได�รบัจากคณะกรรมการ 

การประชื่มุของคณะกรรมการบรหิ้าร 
คณะกรรมการบริหารม่กำาหนดนัดประชุ่มท่กวันอังคารและ
วนัพื่ฤหสัของแต่ละสัปดาห ์ และอาจม่การเรย่กประชุ่มเพื่ิ�มเติมได�
ตามความจำาเปน็ ทั�งน่� ในรอบป ี2564 คณะกรรมการบรหิารมก่าร
ประชุม่จำานวนทั�งสิ�น 99 ครั�ง

(ข) คณะกรรมการต่รวจสอบ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ่ของคณะกรรมการต่รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด�วยกรรมการอสิระอย่างน�อย 
3 คน โดยม่วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย
กรรมการอสิระ 3 คน ม่รายชุ่�อดังต่อไปน่�
1. นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอร่ณ จริชุวาลา กรรมการตรวจสอบ
3. นายศริ ิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ ์ กรรมการตรวจสอบ
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โดยนางเกศิน่ วฑ้ิ์รชุาติ เป็นผู้้�ท่�ม่ความร้�และความเชุ่�ยวชุาญ่ด�าน
การบัญ่ชุ่และการเงนิอย่างเพื่่ยงพื่อท่�จะทำาหน�าท่�ในการสอบทาน
ความน่าเชุ่�อถ่อของงบการเงนิ

ห้น้าท่�และความรบัผิดชื่อบของคณะกรรมการต่รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบม่หน�าท่�กำากับด้แลและติดตามให�ธนาคาร
และบรษัิัทในกล่ม่ธร่กิจทางการเงนิของธนาคารปฏิิบติัตามนโยบาย
ของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิ ดังน่� 

1. สอบทานให�มก่ารรายงานทางการเงนิอย่างถก้ต�องและเพื่ย่งพื่อ 
โดยการประสานงานกับผู้้�สอบบญั่ชุแ่ละผู้้�บรหิารท่�รบัผิู้ดชุอบ
จดัทำารายงานทางการเงนิ

2. สอบทานและประเมินผู้ลให�ม่ระบบควบค่มภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่�
เหมาะสมและม่ประสิทธผิู้ลโดยสอบทานรว่มกับผู้้�สอบบัญ่ชุ่
และสายตรวจสอบและควบค่ม และพิื่จารณาความเป็นอสิระ
ของสายตรวจสอบและควบค่ม ตลอดจนให�ความเห็นชุอบ
ในการพื่จิารณาแต่งตั�ง โยกย�าย ค่าตอบแทน การประเมินผู้ลงาน 
และการถอดถอนผู้้�จดัการสายตรวจสอบและควบค่ม

3. พื่ิจารณาให�ความเห็นชุอบแผู้นการตรวจสอบและการ
เปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญ่ รวมทั�งด้แลให�มั�นใจวา่ สายตรวจสอบ
และควบค่มได�รับการจัดสรรทรัพื่ยากรและบ่คลากรอย่าง
เพื่่ยงพื่อเหมาะสม เพื่่�อให�สามารถปฏิิบัติหน�าท่�ได�บรรล่ตาม
วตัถ่ประสงค์ และไม่ม่ข�อจำากัดใด ๆ ในการเข�าถ่งข�อม้ล และ
เอกสารท่�จำาเป็นในการปฏิิบัติงานตรวจสอบ

4. พื่ิจารณา คัดเล่อก เสนอแต่งตั�งบ่คคลซึ่่�งม่ความเป็นอสิระ
เพื่่�อทำาหน�าท่�เป็นผู้้�สอบบัญ่ชุ่ และเสนอค่าตอบแทนของ
บ่คคลดังกล่าว รวมทั�งเข�าร่วมประชุ่มกับผู้้�สอบบัญ่ชุ่ของ
ธนาคาร โดยไม่ม่ฝ่่ายจดัการเข�ารว่มประชุ่มด�วยอย่างน�อย
ปีละ 1 ครั�ง 

5. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพื่ย์และ
ตลาดหลักทรัพื่ย์ ข�อกำาหนดของตลาดหลักทรัพื่ย์ หร่อ
กฎหมายท่�เก่�ยวข�องกับธ่รกิจของสถาบันการเงนิ

6. พื่ิจารณารายการท่� เ ก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่�อาจม่
ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชุน์ให�เป็นไปตามกฎหมายและ
ข�อกำาหนดของทางการท่�เก่�ยวข�อง เพื่่�อให�มั�นใจวา่รายการ
ดังกล่าวสมเหตส่มผู้ลและเปน็ประโยชุน์ส้งส่ดต่อธนาคาร และ
ด้แลการเปิดเผู้ยข�อม้ลให�ม่ความถ้กต�องและครบถ�วน

7. เรย่กเอกสาร ข�อม้ล หรอ่เชุิญ่ฝ่่ายบรหิาร และหน่วยงานท่�
เก่�ยวข�องมาให�คำาชุ่�แจงในส่วนท่�เก่�ยวข�องกับการปฏิิบติัหน�าท่�
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. จัดทำารายงานการกำากับด้แลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิดเผู้ยไว�ในรายงานประจำาปีของธนาคาร ซึ่่�ง
รายงานดังกล่าวต�องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณ่ท่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบพื่บหร่อม่ข�อสงสัยว่าม่รายการหร่อการกระทำา
ท่�อาจส่งผู้ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญ่ต่อฐานะการเงินและ
ผู้ลการดำาเนินงาน เพื่่�อดำาเนินการปรบัปร่งแก�ไขภายในเวลา
ท่�กำาหนด

10. พื่จิารณาวา่จ�างผู้้�เชุ่�ยวชุาญ่เฉพื่าะด�านมาให�คำาปรก่ษัาได�ตามท่�
คณะกรรมการตรวจสอบพื่จิารณาวา่เหมาะสม

11. ปฏิิบัติการอ่�นใดตามท่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
ด�วยความเหน็ชุอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชื่มุของคณะกรรมการต่รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให�ม่การประชุ่มร่วมกันเพื่่�อ
พื่จิารณาเร่�องต่าง ๆ  ท่�อย่้ภายในขอบเขตความรบัผิู้ดชุอบอยา่งน�อย 
3 เด่อนต่อครั�ง และอาจจดัการประชุม่เพื่ิ�มเติมตามความจำาเป็นและ
เหมาะสม รวมทั�งมก่ารทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งน�อยปลีะ 1 ครั�ง ทั�งน่� ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ม่การประชุม่ทั�งหมด 16 ครั�ง 

(ค) คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดค่าต่อบแทน 
วตั่ถปุระสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนม่หน�าท่�ในการพื่จิารณา
คัดเล่อกและเสนอชุ่�อบ่คคลเพื่่�อแต่งตั�งเป็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุ่ดย่อยต่าง ๆ และผู้้�บรหิารระดับส้ง ตลอดจน
พื่จิารณาค่าตอบแทนท่�เหมาะสมให�แก่กรรมการ กรรมการชุด่ยอ่ย
และผู้้�บรหิารระดับส้ง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ่ของคณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นด
ค่าต่อบแทน
ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการอสิระ จำานวน 3 คน ม่รายชุ่�อ
ดังต่อไปน่�
1. นายศริ ิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและ 

  กำาหนดค่าตอบแทน
2. นายพื่รเทพื่ พื่รประภา กรรมการสรรหาและกำาหนด 

  ค่าตอบแทน
3. นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์ กรรมการสรรหาและกำาหนด 

  ค่าตอบแทน

ทั�งน่�  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนม่วาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

ห้น้าท่�และความรบัผิดชื่อบของคณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นด
ค่าต่อบแทน
1. กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์์ และวธิ่การในการสรรหาบ่คคล 

เพื่่�อดำารงตำาแหน่งกรรมการ และผู้้�บรหิารระดับส้ง ตั�งแต่ระดับ
ผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป 

2. กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ผู้ลประโยชุน์อ่�น รวมถ่งจำานวนค่าตอบแทนและผู้ลประโยชุน์
อ่�นท่�ให�แก่กรรมการและผู้้�บรหิารระดับส้ง ตั�งแต่ระดับผู้้�ชุ่วย
ผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป
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3. คัดเล่อกและเสนอชุ่�อบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสม เพื่่�อ
ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปน่� เพื่่�อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
1) กรรมการ
2) กรรมการในคณะกรรมการชุด่ย่อยต่าง ๆ
3) ผู้้�บรหิารระดับส้ง ตั�งแต่ระดับผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป

4. ด้แลให�คณะกรรมการธนาคารม่ขนาดและองค์ประกอบท่�
เหมาะสมกับองค์กรและกลย่ทธ์ทางธ่รกิจ รวมถ่งม่การปรบั
เปล่�ยนให�สอดคล�องกับสภาพื่แวดล�อมท่�เปล่�ยนแปลงไป และ
เพื่่�อให�คณะกรรมการธนาคารประกอบด�วยบ่คคลท่�ม่ความร้�
ความสามารถและประสบการณ์ในด�านต่าง ๆ

5. ด้แลให�กรรมการและผู้้�บริหารระดับส้ง ตั�งแต่ระดับผู้้�ชุ่วย
ผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไปของธนาคาร ได�รบัผู้ลตอบแทนท่�เหมาะสม
กับหน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบท่�ม่ 

6. กำาหนดแนวทางการประเมนิผู้ลงานของกรรมการและผู้้�บรหิาร
ระดับส้ง ตั�งแต่ระดับผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป เพื่่�อพื่ิจารณา
กำาหนดผู้ลตอบแทนประจำาป ีโดยคำาน่งถ่งหน�าท่�ความรบัผิู้ดชุอบ 
และความเส่�ยงท่�เก่�ยวข�อง รวมถ่งให�ความสำาคัญ่กับการเพื่ิ�ม
ม้ลค่าของส่วนของผู้้�ถ่อห่�นในระยะยาว ประกอบการพื่ิจารณา
ประเมินผู้ลด�วย 

7. เปิดเผู้ยรายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน ไว�ในรายงานประจำาปีของธนาคาร

การประชื่มุของคณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดค่าต่อบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กำาหนดให�ม่การ
ประชุ่มร่วมกันเพื่่�อพื่ิจารณาเร่�องต่าง ๆ ตามท่�ได�รับมอบหมาย
อยา่งน�อย ปีละ 2 ครั�ง และอาจจดัการประชุม่เพื่ิ�มเติมตามความจำาเปน็
และเหมาะสม ทั�งน่� ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนม่การประชุม่ทั�งหมด 9 ครั�ง 

(ง) คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง 
วตั่ถปุระสงค์
เพื่่�อปฏิิบติัหน�าท่�กำากับดแ้ลในเร่�องการบรหิารความเส่�ยงของธนาคาร
และกล่่มธ่รกิจทางการเงินให�เป็นไปอย่างม่ระบบและต่อเน่�อง 
ม่ประสิทธภิาพื่และประสิทธผิู้ล และเปน็ไปตามแผู้นกลย่ทธแ์ละนโยบาย
บรหิารความเส่�ยงโดยรวม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ่ของคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง 
ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง
ประกอบด�วยกรรมการอสิระจำานวน 2 คน และกรรมการท่�เป็น
ผู้้�บรหิารจำานวน 2 คน ดังม่รายชุ่�อต่อไปน่�

1. นายอร่ณ จริชุวาลา  ประธานกรรมการกำากับความเส่�ยง
2. นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล กรรมการกำากับความเส่�ยง 
3. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ กรรมการกำากับความเส่�ยง
4. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ กรรมการกำากับความเส่�ยง 

ห้น้าท่�และความรบัผิดชื่อบของคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง
1. กำาหนดนโยบายเพื่่�อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อ

พื่ิจารณาในเร่�องของการบริหารความเส่�ยงทั�งของธนาคาร
และกล่่มธ่รกิจทางการเงิน โดยองค์ประกอบของนโยบาย
ครอบคล่มถ่ง
 - ประเภทความเส่�ยงท่�สำาคัญ่ 
 - การบรหิารความเส่�ยงในการทำาธร่กรรมระหวา่งกันภายใน

กล่่มธ่รกิจทางการเงนิ
 - กระบวนการและวธิก่ารในการประเมนิและการวดัความเส่�ยง 
 - การควบค่มและการจดัการความเส่�ยง เชุน่ การกำาหนด

ระดับความเส่�ยงท่�ยอมรบัได� เป็นต�น
 - การบรหิารความต่อเน่�องทางธ่รกิจ (BCM) และการจดัทำา

แผู้นรองรบัการดำาเนินธ่รกิจอย่างต่อเน่�อง (BCP)

2. ด้แลให�ผู้้�บริหารระดับส้งปฏิิบัติตามนโยบายและกลย่ทธ์การ
บรหิารความเส่�ยง และบรหิารกิจการของกล่่มธร่กิจทางการเงนิ
ให�ม่ปรมิาณความเส่�ยงอย้่ในระดับท่�ยอมรบัได�

3. พื่ิจารณากลย่ทธใ์นการบรหิารเงนิกองท่นและสภาพื่คล่องให�
รองรบัความเส่�ยงต่าง ๆ ของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิ และม่
ความสอดคล�องกับระดับความเส่�ยงท่�ยอมรบัได�ตามท่�ได�รบั
อน่มัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

4. ทบทวน สอบทานความเพื่ย่งพื่อและประสิทธผิู้ลของนโยบาย
และกลย่ทธก์ารบรหิารความเส่�ยง รวมถ่งระดับความเส่�ยงท่�
ยอมรบัได�อย่างน�อยปีละครั�งหรอ่เม่�อม่การเปล่�ยนแปลงท่�ม่
นัยสำาคัญ่

5. ควบค่ม ติดตาม ตรวจสอบ และด้แลให�บรษัิัทในกล่่มธ่รกิจ
ทางการเงนิดำาเนินการตามนโยบายการบรหิารความเส่�ยงท่�ได�
กำาหนดไว� รวมทั�งทบทวนความเพื่ย่งพื่อของนโยบายและความ
ม่ประสิทธิผู้ลของนโยบายท่�กำาหนดอย่างน�อยปีละครั�ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถ่งฐานะความเส่�ยง 
ประสิทธิภาพื่การบริหารความเส่�ยง และสถานะการปฏิิบัติ
ตามวฒันธรรมองค์กรท่�คำาน่งถ่งความเส่�ยง ตลอดจนปัจจยั
และปัญ่หาท่�ม่นัยสำาคัญ่ และสิ�งท่�ต�องปรับปร่งแก�ไขเพื่่�อให�
สอดคล�องกับนโยบายและกลย่ทธใ์นการบรหิารความเส่�ยงของ
กล่่มธ่รกิจทางการเงนิ

7. ม่ส่วนรว่มในการประเมินประสิทธิภาพื่และประสิทธิผู้ลในการ
ปฏิิบัติงานของผู้้�รบัผิู้ดชุอบบรหิารความเส่�ยง

การประชื่มุของคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง
คณะกรรมการกำากับความเส่�ยงกำาหนดให�มก่ารประชุม่รว่มกันเพื่่�อ
พื่จิารณาเร่�องต่าง ๆ  ตามท่�ได�รบัมอบหมายอยา่งน�อย 3 เด่อนต่อครั�ง 
และอาจจดัการประชุม่เพื่ิ�มเติมตามความจำาเป็นและเหมาะสม ทั�งน่� 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการกำากับความเส่�ยงม่การประชุม่ของ
คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง 12 ครั�ง โดยม่การประชุม่รว่มกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอก่ 1 ครั�งในระหวา่งปี 
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



(จ) คณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ 
องค์ประกอบและคณุสมบติั่ของคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได�ตั�งคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการข่�น
ตั�งแต่วนัท่� 26 ธนัวาคม 2562 เพื่่�อทำาหน�าท่�สนับสน่นการปฏิิบติังาน 
ของคณะกรรมการธนาคารในด�านการกำากับด้แล ณ วนัท่� 31 
ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการประกอบด�วย
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่�ไม่เป็นผู้้�บริหาร 1 คน และ
กรรมการท่�เป็นผู้้�บรหิาร 1 คน ดังม่รายชุ่�อต่อไปน่� 

1. นายปิติ  สิทธอิำานวย ประธานกรรมการกำากับดแ้ลกิจการ
2. นายโชุคชุยั  นิลเจย่รสก่ล กรรมการกำากับด้แลกิจการ
3. นายทวล่าภ  ฤทธาภิรมย์  กรรมการกำากับด้แลกิจการ 

ทั�งน่� คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการม่วาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี

ห้น้าท่�และความรบัผิดชื่อบของคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ
1. กำาหนดหลักการด�านการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และด�านความยั�งยน่ 

ท่�ม่ประสิทธผิู้ลและเหมาะสมกับธนาคาร
2. กำาหนดและทบทวนแนวทางปฏิิบติัท่�ด่ของการกำากับดแ้ลกิจการ 

รวมถ่งจัดทำา และทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนินธ่รกิจ 
จรรยาบรรณของพื่นักงาน และจรรยาบรรณของค้่ค�า

3. พื่ิจารณาและเสนอแนะข�อพื่่งปฏิิบัติท่�ด่ (Best Practice) 
สำาหรบัคณะกรรมการธนาคาร และเสนอข�อบังคับคณะกรรมการ 
(Board of Directors Charter) สำาหรบัคณะกรรมการท่�ธนาคาร
แต่งตั�งท่กชุด่

4. พื่ิจารณาแผู้นย่ทธศาสตรด์�านความยั�งย่นท่�เหมาะสมกับการ
ดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร และบรบิททางสังคม สิ�งแวดล�อม 
และธรรมาภิบาล

5. ให�ความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการธนาคาร หรอ่คณะกรรมการ
กำากับความเส่�ยง ในประเด็นท่�เก่�ยวข�องกับการบรหิารจดัการ
ความเส่�ยง และผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม สังคมและธรรมาภิบาล 

รวมถ่ง การผู้นวกประเด็นด�านสังคม สิ�งแวดล�อมและธรรมาภิบาล 
เข�าไปในการดำาเนินงานด�านต่าง ๆ ของธนาคาร

6. ด้แลให�หลักการด�านกำากับด้แลกิจการท่�ด่และด�านความยั�งย่น
ม่ผู้ลในทางปฏิิบัติ และดำาเนินงานภายใต�แผู้นย่ทธศาสตรด์�าน
ความยั�งย่น

7. ทบทวนและรายงานผู้ลการดำาเนินงานด�านการกำากับดแ้ลกิจการ
และด�านความยั�งยน่ต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั�งให�ความเหน็
และข�อเสนอแนะเพื่่�อแก�ไขปรบัปร่งตามความเหมาะสม

การประชื่มุของคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ
คณะกรรมการกำากับดแ้ลกิจการกำาหนดให�มก่ารประชุม่เพื่่�อพื่จิารณา
เร่�องต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั�ง และอาจจดัการประชุม่เพื่ิ�มเติมตาม
ความจำาเป็นและเหมาะสม ทั�งน่� ในรอบปี 2564 คณะกรรมการ
กำากับด้แลกิจการม่การประชุม่ทั�งหมด 4 ครั�ง

7.4 ขอ้ม่ิลเก่�ยั่วก่บผ่้บรหิุ้าร

7.4.1 รายชื่่�อและต่ำาแห้น่งของผู้บรหิ้าร
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ผู้้�บรหิาร* ของธนาคาร ม่ดังน่�
1. นายเดชุา ต่ลานันท์ ประธานกรรมการบรหิาร
2. นายชุาติศริ ิ โสภณพื่นิชุ กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่
3. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่
4. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่
5. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร กรรมการบรหิาร
6. นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่
7. Mr. Chong Toh รองผู้้�จดัการใหญ่่
8. นางสาวส่ธร่า ศรไ่พื่บ้ลย์ รองผู้้�จดัการใหญ่่
9. นางสาวรชัุดา ธร่ธราธร รองผู้้�จดัการใหญ่่
10. นายศริเิดชุ  เอ่�องอด่มสิน รองผู้้�จดัการใหญ่่
11. นางรชัุน่  นพื่เม่อง รองผู้้�จดัการใหญ่่
12. นายไชุยฤทธิ� อน่ชุติวรวงศ ์ รองผู้้�จดัการใหญ่่
13. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธติ รองผู้้�จดัการใหญ่่

14. นายคณิต ส่ห ์ รองผู้้�จดัการใหญ่่
15. นายก่กก�อง รกัเผู่้าพื่นัธ ์ รองผู้้�จดัการใหญ่่
16. Mr. Ian Guy Gillard รองผู้้�จดัการใหญ่่
17. นายกอบศกัดิ� ภ้ตระก้ล รองผู้้�จดัการใหญ่่
18. นายธวชัุ  ตรว่รรณก่ล รองผู้้�จดัการใหญ่่
(*ผู้้�บรหิาร หมายถ่ง ผู้้�บรหิารส้งส่ด ผู้้�บรหิาร 4 รายแรกนับจาก
ผู้้�บรหิารส้งส่ดลงมา รวมทั�งผู้้�ท่�ดำารงตำาแหน่งเท่ยบเท่าผู้้�บรหิาร
รายท่� 4)

7.4.2 นโยบายการจา่ยค่าต่อบแทนกรรมการบรหิ้าร 
และผู้บรหิ้าร 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้้�พื่ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผู้้�บรหิารตามนโยบาย หลักเกณฑ์์ 
และวธิก่ารกำาหนดค่าตอบแทนท่�กำาหนด เพื่่�อให�เหมาะสมกับหน�าท่�
และความรบัผิู้ดชุอบท่�ได�รบัมอบหมาย โดยได�คำาน่งถ่งปจัจยัต่าง ๆ  
ได�แก่ ค่าตอบแทนกรรมการของธร่กิจสถาบันการเงนิชุั�นนำาภายใน
ประเทศ และบรษัิัทจดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรพัื่ย์แหง่ประเทศไทย
ท่�มข่นาดใกล�เค่ยงกับธนาคาร หน�าท่� ความรบัผิู้ดชุอบ และความเส่�ยง
ท่�เก่�ยวข�อง ตลอดจนผู้ลการปฏิิบติังานของคณะกรรมการธนาคาร 
ผู้ลประกอบการของธนาคาร และสภาพื่แวดล�อมทางธร่กิจ รวมถ่ง
ปัจจัยอ่�นท่�อาจม่ผู้ลกระทบต่อธ่รกิจธนาคารหร่อภาวะเศรษัฐกิจ
โดยรวม

7.4.3 จำานวนค่าต่อบแทนรวมของกรรมการบรหิ้าร 
และผู้บรหิ้าร 

ธนาคารได�จา่ยค่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บรหิารในป ี2564 ดังน่�
1. ค่าตอบแทนกรรมการในร้ปค่าตอบแทนรายเด่อนและเงนิบำาเหน็จ 

ในป ี2564 รวม 22 ราย เปน็เงนิ 134.148 ล�านบาท เท่ยบกับ
ปี 2563 รวม 19 ราย เป็นเงนิ 128.22 ล�านบาท

2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด�วยเงนิเด่อน โบนัส และเงนิสมทบ
เข�ากองทน่สำารองเล่�ยงชุพ่ื่) ของผู้้�บรหิารระดับส้ง 4 ระดับแรก 
ตั�งแต่รองผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป ในป ี2564 รวม 19 ราย เปน็เงนิ 
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830.17 ล�านบาท เท่ยบกับปี 2563 รวม 18 ราย เป็นเงนิ 
896.17 ล�านบาท

3. ค่าตอบแทน (ประกอบด�วยเงนิเด่อน โบนัส และเงนิสมทบเข�า
กองทน่สำารองเล่�ยงชุพ่ื่) ของกรรมการท่�เป็นลก้จ�างและ ผู้้�บรหิาร
ตั�งแต่ระดับผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป ในปี 2564 รวม 69 ราย 
เป็นจำานวนเงนิรวม 1,434.92 ล�านบาท

7.5 ขอ้ม่ิลเก่�ยั่วก่บพัน่กงาน 

ธนาคารตระหนักถ่งความสำาคัญ่ของพื่นักงานธนาคารซึ่่�งเป็น
ทรพัื่ยากรบ่คคลท่�มค่ณ่ค่า ดแ้ล และส่งเสรมิชุว่ติและความเป็นอย้ ่
ของพื่นักงาน บนพื่่�นฐานของความสัมพื่ันธแ์ละความรว่มม่อท่�ด่
ระหวา่งกัน เพื่่�อส่งเสรมิความก�าวหน�าและการเจรญิ่เติบโตท่�ยั�งยน่
ในการดำาเนินธ่รกิจของธนาคาร ดังน่�

1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พื่นักงาน
ธนาคารตระหนักและให�ความสำาคัญ่กับพื่นักงานท่�เปน็ทรพัื่ยากร
ท่�สำาคัญ่ในการขบัเคล่�อนองค์กรให�เติบโตก�าวหน�าอยา่งยั�งย่น
และมั�นคง จง่ม่ง่สร�าง Employee Experience (ประสบการณ์
ท่�ด่ของพื่นักงาน) ในหลายด�านรวมถ่งการบรหิารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ให�ความสำาคัญ่กับการด้แลพื่นักงานอย่าง
เป็นธรรมและทั�วถ่งทั�งในเร่�องค่าตอบแทนและสวสัดิการท่�
ครอบคล่มตั�งแต่การด้แลชุ่วติความเป็นอย่้ สภาพื่แวดล�อม
การทำางานท่�ด่ ชุว่อนามัยและความปลอดภัย เพื่่�อให�พื่นักงาน
ทำางานอย่างม่ความส่ขและม่ประสิทธภิาพื่ ผู้้กพื่ัน และเติบโต
ไปด�วยกันกับธนาคาร

ธนาคารได�กำาหนดค่าตอบแทนให�แก่พื่นักงานตามหน�าท่�ความ
รบัผิู้ดชุอบและผู้ลการปฏิิบติังานของพื่นักงาน รวมทั�งพื่จิารณา
จ่ายโบนัสให�แก่พื่นักงานตามผู้ลประกอบการของธนาคาร 
ผู้ลประเมนิการปฏิิบติังานและสภาวะเศรษัฐกิจโดยรวม จดัให�ม่
สวสัดิการในด�านต่าง ๆ  เชุน่ รกัษัาพื่ยาบาล สถานท่�ออกกำาลังกาย

เพื่่�อส่งเสรมิส่ขภาพื่ท่�ด่ เป็นต�น นอกจากน่� เพื่่�อให�พื่นักงานม่
สถานะความเปน็อย้ท่่�ด่ ธนาคารยังจดัให�ม่สวสัดิการสินเชุ่�อเงนิก้� 
อตัราดอกเบ่�ยอตัราตำา รวมทั�งจดัให�ม่กองท่นสำารองเล่�ยงชุพ่ื่
เพื่่�อให�พื่นักงานม่เงนิไว�ใชุ�ในยามเกษ่ัยณอาย่จากธนาคาร 

นอกจากน่� ธนาคารยังม่มาตรการชุ่วยเหล่อและบรรเทา
ความเด่อดร�อนของพื่นักงานในชุว่งวกิฤตต่าง ๆ เชุน่ กรณ่
เหต่สาธารณภัยไฟื้ไหม�โรงงานพื่ลาสติกหมิงต่� อ. บางพื่ล่ 
จ. สม่ทรปราการ ในชุ่วงเด่อนกรกฎาคม 2564 ท่�ผู่้านมา 
ธนาคารได�ให�เงนิชุ่วยเหล่อให�กับพื่นักงานท่�ได�รบัผู้ลกระทบ 
รวมทั�งจัดสวสัดิการสินเชุ่�อเงนิก้�ซึ่่อมแซึ่มท่�อย้่อาศัยให�กับ
พื่นักงานหรอ่บ่คคลในครอบครวัพื่นักงานท่�ได�รบัผู้ลกระทบ
โดยไม่คิดดอกเบ่�ยอ่กด�วย และจากเหต่การณ์พื่าย่โซึ่นร�อน
เต่�ยนหม้่ ชุว่งเด่อนกันยายน 2564 ทำาให�พื่นักงานท่�อาศยัอย้่
ในพื่่�นท่�ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉ่ยงเหน่อประสบอท่กภัย
จากพื่าย่ ธนาคารจ่งได�จัดสวสัดิการสินเชุ่�อเงนิก้�โดยไม่คิด
ดอกเบ่�ยให�กับพื่นักงานท่�ได�รบัผู้ลกระทบ เพื่่�อให�พื่นักงานนำา
ไปซึ่่อมแซึ่มท่�อย้่อาศัยของตนเองหร่อท่�ตนเองพื่ักอาศัยอย้่
กับครอบครวั รวมทั�งเพื่่�อซึ่อ่มแซึ่ม/ซึ่่�อทรพัื่ย์สิน (เคร่�องใชุ�
จำาเป็น) ของตนเองและครอบครวั ซึ่่�งได�รบัความเส่ยหายจาก
อท่กภัยอก่ด�วย

2. การพื่ฒันาความร้�และศกัยภาพื่ของพื่นักงาน
ด�วยความตระหนักถ่งการเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
ธ่รกิจ และความม่่งมั�นของธนาคารเพื่่�อก�าวส่้ย่ค Digital 
Banking ธนาคารจ่งเร่งยกระดับศักยภาพื่ของพื่นักงาน
เพื่่�อเพื่ิ�มค่ณค่าการให�บริการแก่ล้กค�าอย่างต่อเน่�อง แม�
ในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งทักษัะด�าน
เทคโนโลย่ ผู่้านการพื่ัฒนาชุ่องทาง และร้ปแบบการเร่ยนร้�
ท่�หลากหลาย เพื่่�อ Upskill และ Reskill พื่นักงาน ตลอด
จนจัดอบรมผู่้านชุ่องทางและส่�อการเร่ยนร้�ท่� เข�าถ่งกล่่ม
พื่นักงานได�รวดเร็ว เข�าถ่งสะดวกในย่ค New Normal 

อาทิ  การเร่ยนร้�ด�วยตนเองผู่้าน online learning 
platform การฝึ่กอบรมสัมมนาในร้ปแบบ virtual และ 
project-based virtual workshop การวางแผู้นเส�น
ทางอาชุ่พื่ (Career Development) การสับเปล่�ยน 
หม่นเวย่นงาน การมอบหมาย Project การพื่ฒันา Core skill 
ในงานธนาคารแก่กล่่มพื่นักงานท่�ลักษัณะงานมค่วามจำาเปน็ต่อ
การดำาเนินธ่รกิจหร่อกล่่ม Business as Usual ควบค้่ไป
กับการจดัอบรมแก่กล่่มลักษัณะงานท่�ม่่งตอบโจทย์ธ่รกิจใหม่ 
และกลย่ทธ์ธ่รกิจของธนาคารในย่คดิจิทัล หร่อกล่่ม New 
Business Model ท่�ม่ง่เน�นการพื่ฒันาทักษัะสำาหรบัการสร�าง
โครงการ ธ่รกิจใหม่ของธนาคารผู่้านการทำา Project รว่มกัน 
เชุน่ ในโครงการ “Data Influencer” และโครงการ “Tech 
Adoption” ท่�พื่นักงานได�ฝึ่กทักษัะจากการปฏิิบัติจรงิ และนำา
ไปประย่กต์ใชุ�ในงานท่�รบัผิู้ดชุอบ พื่ัฒนากระบวนการทำางาน
อย่างเป็นร้ปธรรม เพื่ิ�มค่ณค่าแก่งานธนาคารและบรกิารต่อ
ล้กค�า รวมถ่งโครงการด�านเทคโนโลย่อ่�นท่�ม่่งให�พื่นักงาน 
ค่�นเคยกับ Digital Solutions 

นอกจากน่� ธนาคารคำาน่งถ่งการส่บทอดค่ณค่า วฒันธรรมท่�
ด่ขององค์กร และการพื่ฒันาตนเองอย่างยั�งย่นของพื่นักงาน 
ม่การอบรมหัวข�อ Accountability, Collaboration และ 
Project Management และการอบรมในหวัข�อเก่�ยวกับการใชุ�
ชุว่ติ เพื่ิ�ม well-being ของพื่นักงาน ตลอดจนส่งเสรมิสังคม
แหง่การเรย่นร้� Life Long Learning เพื่่�อให�เกิด Learning 
Agility กับพื่นักงาน

ธนาคารยังได�เล็งเห็นถ่งความสำาคัญ่ของบทบาทภาคสังคม
ของธนาคารในการสร�างความยั�งย่นของอนาคตประเทศไทย
ด�วยค่ณค่า “Creating Value for a Sustainable 
Future” และความม่่งหมายส่้การเป็นธนาคารเพื่่�อความยั�งยน่ 
(Sustainable Bank) ซึ่่�งครอบคลม่ทั�งมติิสังคม เศรษัฐกิจ และ
สิ�งแวดล�อม ผู่้านการสนับสน่นการประกอบธร่กิจท่�รบัผิู้ดชุอบ 
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ต่อสังคม สร�างโอกาส ให�คำาแนะนำาแก่ธ่รกิจท่�นำาไปส่้สังคมคารบ์อนตำา ม่การจดัการความเส่�ยง
ด�านสิ�งแวดล�อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) อนัเปน็การสร�างคณ่ค่าแก่ธร่กิจของลก้ค�าจากมิติ 
การให�บรกิารสินเชุ่�อ ทั�งน่�ธนาคารให�ความสำาคัญ่กับการพื่ฒันาและให�การอบรมพื่นักงานในหลักส้ตร 
อาทิ การปรบัปร่งกระบวนการสินเชุ่�อให�มก่ารบรหิารความเส่�ยงด�าน ESG การให�สินเชุ่�ออยา่งมค่วาม
รบัผิู้ดชุอบหรอ่ Responsible Lending 

3. ความปลอดภัยและส่ขอนามัยในท่�ทำางาน
ธนาคารจดัให�ม่การรกัษัาความปลอดภัยท่�ด่ในส่วนของอาคารสถานท่�โดยม่ระบบและอ่ปกรณ์ท่�ม่
มาตรฐาน จดัให�ม่เจ�าหน�าท่�รกัษัาความปลอดภัยท่�เหมาะสม และจดัสถานท่�ทำางานให�เหมาะสมและ
เอ่�ออำานวยให�เกิดประสิทธภิาพื่และประสิทธผิู้ลในการทำางานโดยคำาน่งถ่งสวสัดิภาพื่และส่ขอนามัย
ของพื่นักงาน มข่�อม้ลการลาหย่ดท่�เก่�ยวเน่�องกับการเกิดอบั่ติเหตห่รอ่เจบ็ป่วย เน่�องจากการทำางาน

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่พื่นักงานทั�งสิ�น 30,630 คน แยกตามสายงาน
หลักดังน่�

 จำานวนพื่นักงาน (คน) 

1. เจ�าหน�าท่�บรหิารระดับส้ง 18

2. สายงานธ่รกิจ 13,859

3. สายงานสนับสน่น 7,365

4. บรษัิัทย่อย 9,388

รวม 30,630

7.6 ขอ้ม่ิลสำาค่์ญอื�น ๆ

7.6.1 รายชื่่�อผู้รบัผิดชื่อบสูงสุดในสายการบัญ่ชื่แ่ละการเงนิ เลขานุการบรษิััท ห้ัวห้น้างาน
ต่รวจสอบภายใน ห้วัห้น้างานกำากับดแูลการปฏิิบัติ่งานของบรษิััท 

ผู้้�รบัผิู้ดชุอบส้งส่ดในสายการบัญ่ชุแ่ละการเงนิ : นางอรน่ชุ นำาพ้ื่ลส่ขสันติ� 
  ผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ ผู้้�จดัการสายการบญั่ชุแ่ละการเงนิ
เลขาน่การบรษัิัท :  นายอภิชุาต รมยะร้ป /1 
หวัหน�างานตรวจสอบภายใน :  นายนิพื่นธ ์เอ่�องส่ทอง 
  SVP ผู้้�จดัการสายตรวจสอบและควบค่ม
หวัหน�างานกำากับด้แลการปฏิิบัติงาน : นายพื่รเทพื่ กิจสนาโยธนิ 
  ผู้้�ชุว่ยผู้้�จดัการใหญ่่ ผู้้�รบัผิู้ดชุอบกำากับด้แล

หมายเหต่ : /1 ดำารงตำาแหน่งถ่งวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

 

7.6.2 รายชื่่�อห้วัห้น้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพ่�อการติ่ดต่่อ 
ธนาคารจดัตั�งหน่วยงานนักลงท่นสัมพื่ันธ์เพื่่�อทำาหน�าท่�เปิดเผู้ยข�อม้ลทางการเงนิและข�อม้ลท่�ไม่ใชุ่
ข�อม้ลทางการเงนิของธนาคาร ซึ่่�งเป็นประโยชุน์ต่อผู้้�ถ่อห่�น นักลงท่น นักวเิคราะหห์ลักทรพัื่ย ์และบรษัิัท
จดัอนัดับความน่าเชุ่�อถ่อทั�งชุาวไทยและต่างประเทศ ตามแนวทางการเปิดเผู้ยข�อม้ลท่�สอดคล�องกับ
หลักการเปิดเผู้ยข�อม้ลของธนาคารและข�อกำาหนดของทางการท่�เก่�ยวข�อง เพื่่�อให�มั�นใจวา่การเปิดเผู้ย
ข�อม้ลเปน็ไปอย่างเหมาะสม เท่าเท่ยมกัน และทันเวลา ผู่้านชุอ่งทางของตลาดหลักทรพัื่ยแ์หง่ประเทศไทย 
เวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com รวมถ่งการจดักิจกรรมนักลงทน่สัมพื่นัธ ์เชุน่ การประชุ่ม
กับนักวเิคราะหห์ลักทรพัื่ยแ์ละนักลงทน่ เน่�องจากสถานการณ์การแพื่รร่ะบาดของโควดิ-19 หน่วยงาน
นักลงท่นสัมพื่ันธจ์ง่ดำาเนินกิจกรรมนักลงท่นสัมพื่ันธใ์นร้ปแบบวถ่ิชุว่ติใหม่ (New Normal) โดย
จดัการประชุม่แบบเสมอ่นจรงิและการประชุม่ผู่้านทางโทรศพัื่ท์ กับนักวเิคราะหห์ลักทรพัื่ย ์นักลงทน่ และ
บรษัิัทจดัอนัดับความน่าเชุ่�อถ่อ โดยกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ กรรมการรองผู้้�จดัการใหญ่่ และผู้้�บรหิาร
ระดับส้งของธนาคารได�ให�ความสำาคัญ่ในการเข�ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานนักลงท่นสัมพื่ันธ ์
ปัจจ่บันธนาคารมอบหมายให� นางส่มัธยา ผู้ลวฒันะ Vice President และผู้้�จดัการนักลงท่นสัมพื่นัธ ์
เป็นผู้้�รบัผิู้ดชุอบงานด�านนักลงท่นสัมพื่นัธ์
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สำาหรบัปี 2564 กิจกรรมนักลงท่นสัมพื่นัธ ์ดังน่�

รูปแบบการเข้าพบ จำานวนครั�ง จำานวนบรษิััท จำานวนราย

การประชุม่ทางโทรศพัื่ท์ (Conference Call) 101 94 108

การประชุม่ผู่้านระบบออนไลน์ (Video Conference) 24 24 53

การประชุม่กับนักวเิคราะหห์ลักทรพัื่ย์และนักลงท่นกล่่มย่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)

6 215 323

การเข�ารว่มงานประชุม่นักลงท่นเสม่อนจรงิ 
(Virtual Conference)

11 174 227

ข�อม้ลการติดต่อหน่วยงานนักลงท่นสัมพื่นัธ์
หน่วยงานนักลงท่นสัมพื่นัธ ์: ธนาคารกร่งเทพื่ จำากัด (มหาชุน) 
333 ถนนส่ลม แขวงส่ลม เขตบางรกั กร่งเทพื่ฯ 10500
โทรศพัื่ท์ : 0-2626-4982
โทรสาร : 0-2231-4890 
อเ่มล : ir@bangkokbank.com
เวบ็ไซึ่ต์ : www.bangkokbank.com

7.6.3 ค่าต่อบแทนผู้สอบบัญ่ชื่ ่
บรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ไชุยยศ สอบบัญ่ชุ ่ จำากัด เป็นผู้้�สอบบัญ่ชุข่องธนาคาร และในปี 2564 
ธนาคารและบรษัิัทในเครอ่ ได�ใชุ�บรกิารสอบบัญ่ชุแ่ละบรกิารอ่�นจากบรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ไชุยยศ 
สอบบัญ่ชุ ่จำากัด และบรษัิัทในเครอ่ของ ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ในต่างประเทศ และม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทน
ท่�เก่�ยวข�อง ดังน่�

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญ่ชุ่
ธนาคารและบรษัิัทในเครอ่ม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญ่ชุท่่�จา่ยให�แก่บรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ 
โธมัทส่ ไชุยยศ สอบบัญ่ชุ ่จำากัด จำานวน 22,546,500 บาท

ธนาคารม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญ่ชุข่องสาขาและบรษัิัทในเครอ่ในต่างประเทศท่�จา่ย
ให�แก่บรษัิัทในเครอ่ของ ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ในต่างประเทศ จำานวน 17,368,479 บาท

2. ค่าบรกิารท่�เก่�ยวข�องกับการสอบบัญ่ชุ่
ธนาคารม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทนในการวา่จ�าง บรษัิัท ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ไชุยยศ สอบบัญ่ชุ ่จำากัด 
เพื่่�อให�บรกิารท่�เก่�ยวข�องกับการสอบบัญ่ชุ่ท่�ต�องดำาเนินการโดยผู้้�ตรวจสอบบัญ่ชุ่ของธนาคาร
เท่านั�น จำานวน 6,230,000 บาท และท่�จะต�องจา่ยในอนาคตเม่�อการให�บรกิารตามท่�ตกลงกันได�
ดำาเนินการแล�วเสรจ็ จำานวน 850,000 บาท

นอกจากน่� ธนาคารม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทนของการตรวจสอบเพื่่�อวตัถ่ประสงค์เฉพื่าะและการให�
บรกิารด�านกฎหมายและภาษ่ั ท่�จา่ยให�แก่บรษัิัทในเครอ่ของ ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ ในต่างประเทศ 
จำานวน 280,316 บาท และท่�จะต�องจา่ยในอนาคตเม่�อการให�บรกิารตามท่�ตกลงกันได�ดำาเนินการ
แล�วเสรจ็ จำานวน 1,883,817 บาท

3. ค่าบรกิารอ่�น 
ธนาคารม่ค่าใชุ�จา่ยค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่�น ซึ่่�งได�แก่ การบรกิารให�คำาปรก่ษัาด�านเทคโนโลย ่
ท่�จา่ยให�แก่บรษัิัทในเครอ่ของ ด่ลอยท์ ท้�ชุ โธมัทส่ จำานวน 11,985,662 บาท และท่�จะต�องจา่ยใน
อนาคตเม่�อการให�บรกิารตามท่�ตกลงกันได�ดำาเนินการแล�วเสรจ็ จำานวน 23,840,323 บาท
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8. รายงานผู้ลูการด้ำาเนินงานสำาคัญ 
ด้้านการกำากับด้แูลูกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิิบ่ติหุ้น้าท่ี่�ของค์ณะกรรมิการในรอบ
ปีท่ี่�ผ่านมิา 

ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารได�ทบทวนวสัิยทัศน์และภารกิจ 
ซึ่่�งเป็นจ่ดม่่งหมายการดำาเนินงานของธนาคารโดยคำาน่งถ่งปัจจยั
ต่าง ๆ  ทั�งความเปล่�ยนแปลงของสภาพื่แวดล�อมทางธ่รกิจ แนวโน�ม
ในอนาคต และสภาวะการแข่งขันในตลาด พื่ร�อมทั�งอน่มัติกลย่ทธ์
และแผู้นงานธ่รกิจประจำาปีนำาเสนอโดยฝ่่ายจดัการ ซึ่่�งสอดคล�อง
กับจ่ดม่่งหมายของธนาคาร และติดตามด้แลให�ม่การนำากลย่ทธ์
ของธนาคารไปปฏิิบัติโดยให�ฝ่่ายจดัการรายงานผู้ลการดำาเนินงาน
เท่ยบกับแผู้นงานอยา่งสมำาเสมอ คณะกรรมการธนาคารได�ดแ้ลให�
ม่การควบค่มภายในท่�ม่ประสิทธภิาพื่ โดยกำาหนดให�ม่การประเมิน
ความเพื่่ยงพื่อของระบบตรวจสอบและควบค่ม ด้แลให�ธนาคาร
และกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคารม่การบรหิารความเส่�ยงท่�
ครอบคล่มความเส่�ยงด�านต่าง ๆ และกำาหนดนโยบายและกลย่ทธ์
บรหิารความเส่�ยงโดยรวมของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารให�ความสำาคัญ่กับการพื่ฒันาด�านเทคโนโลย่
สารสนเทศ เพื่่�อเพื่ิ�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั�งการ
บรหิารจดัการความเส่�ยงท่�เกิดจากเทคโนโลย่

8.1.1 การสรรห้า พัฒนา และประเมินผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�
ของคณะกรรมการ

การสรรห้ากรรมการ
ในการประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี 2564 ม่กรรมการท่�ต�อง
ออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 7 คน ได�แก่ นายเดชุา ต่ลานนท์ 
นายโกวทิย์ โปษัยานนท์ หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล นายส่วรรณ 
แทนสถิตย์ นายชุาญ่ศักดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ และนายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร 
โดยนายโกวทิย์ โปษัยานนท์ และหมอ่มเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล ซึ่่�งเปน็
กรรมการอสิระได�แสดงเจตจำานงไมข่อรบัการเสนอชุ่�อเพื่่�อต่อวาระ 
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การพัฒนากรรมการ
ธนาคารให�ความสำาคัญ่กับการส่งเสรมิและสนับสน่นการพื่ฒันาความร้�ให�แก่กรรมการอย่างสมำาเสมอ
และต่อเน่�อง โดยธนาคารสนับสน่นกรรมการให�เข�ารบัการอบรมหลักส้ตรท่�เป็นประโยชุน์ในการปฏิิบัติ
หน�าท่�ในฐานะกรรมการ นอกจากน่� ธนาคารได�สนับสน่นการพื่ฒันากรรมการและผู้้�บรหิารระดับต่าง ๆ 
อยา่งสมำาเสมอ เชุน่ การจดัสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดยวทิยากรผู้้�ทรงคณ่ว่ฒิจากภายนอก เป็นต�น 

กรรมการท่�ผู่้านการอบรมหลักส้ตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิัทไทย ได�แก่ นายปติิ สิทธอิำานวย นายสิงห ์ตังทัตสวสัดิ� นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ นางเกศน่ิ 
วฑ้ิ์รชุาติ นายอร่ณ จริชุวาลา นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร นายโชุคชุยั นิลเจย่รสกล่ นายชุาติศริ ิโสภณพื่นิชุ 
นายส่วรรณ แทนสถิตย์ นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์ นายศริ ิจริะพื่งษ์ัพื่นัธ ์และนายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ 
สำาหรบักรรมการท่�ได�รบัการอบรมหลักส้ตร Director Accreditation Program ได�แก่ นายโกวทิย์ 
โปษัยานนท์ นายพื่รเทพื่ พื่รประภา และนายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้

ธนาคารได�สนับสน่นให�กรรมการเข�ารว่มอบรมในหลักส้ตรท่�เก่�ยวข�องกับการปฏิิบัติหน�าท่�กรรมการ 
รวมทั�งหลักส้ตรหรอ่กิจกรรมสัมมนาท่�ส่งเสรมิให�กรรมการได�มโ่อกาสเรย่นร้�และพื่ฒันาตนเองในด�านต่าง ๆ   
อย่างต่อเน่�อง ทั�งน่� ในปี 2564 กรรมการได�เข�ารว่มการอบรมหลักส้ตรและการสัมมนา ดังน่�

วนัท่� ห้วัขอ้ กรรมการท่�เขา้รว่ม

ต่ลาคม 2563 - กันยายน 
2564

การปอ้งกันราชุอาณาจกัร ร่น่ท่� 63, วทิยาลัยป้องกัน
ราชุอาณาจกัร สถาบันวชิุาการป้องกันประเทศ

นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์

1 - 2 เมษัายน 2564 Director Leadership Certification Program 
(DLCP) ปี 2021

นายชุาติศริ ิโสภณพื่นิชุ

7, 14, 21 และ 28 
พื่ฤษัภาคม 2564

Advance Audit Committee Program (AACP)  
ร่น่ 40/2021, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 
บรษัิัทไทย

นางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยก่ล

10 - 11 มถิน่ายน 2564 IT Governance and Cyber Resilience 
Program ร่น่ 17/2021, สมาคมส่งเสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษัิัทไทย

นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได�พื่ิจารณาค่ณสมบัติและผู้ลการปฏิิบัติหน�าท่�ท่�ผู่้านมา
ของ กรรมการท่�ต�องออกจากตำาแหน่งตามวาระทั�ง 5 คน และเสนอให�คณะกรรมการธนาคารพื่จิารณา
นำาเสนอชุ่�อต่อท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี 2564 เล่อกตั�งกลับเข�าดำารงตำาแหน่งต่ออก่วาระหน่�ง

นอกจากนั�น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได�สรรหาบ่คคลเพื่่�อเสนอแต่งตั�งเป็น
กรรมการอสิระเพื่ิ�ม โดยพื่ิจารณาจากกลย่ทธใ์นการดำาเนินงานของธนาคาร ความร้�และทักษัะในสาขา
วชิุาชุพ่ื่ท่�ธนาคารต�องการ โดยใชุ� Board Skill Matrix และค่ณสมบัติตามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนด และ
เสนอนายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุตภาคย์ นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์ และนางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยก่ล ซึ่่�งเป็นผู้้�
ท่�ม่ค่ณสมบติัเหมาะสมทั�งในด�านความร้� ความสามารถ ทักษัะและประสบการณ์ ให�คณะกรรมการธนาคาร
พื่ิจารณานำาเสนอต่อท่�ประชุ่มผู้้�ถ่อห่�นสามัญ่ประจำาปี 2564 เพื่่�อเล่อกตั�งเป็นกรรมการอิสระ โดย
นายบณัฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์และนางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยกล่ มค่่ณสมบติัการเปน็กรรมการอสิระครบถ�วน
ตามนิยามกรรมการอสิระท่�ธนาคารกำาหนด ส่วนนายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุตภาคย์ เป็นกรรมการผู้้�ม่อำานาจ
ลงนามของบรษัิัทท่�มว่งเงนิสินเชุ่�อกับธนาคารจำานวนมากกวา่ 20 ล�านบาท ทำาให�คณ่สมบติัไม่สอดคล�อง
กับนิยามกรรมการอสิระของธนาคารในเร่�องการห�ามม่ความสัมพื่นัธท์างธ่รกิจม้ลค่าเกินกวา่ 20 ล�าน
บาท อย่างไรก็ตาม ข�อห�ามการม่ความสัมพื่นัธท์างธ่รกิจม้ลค่าเกินกวา่ 20 ล�านบาทดังกล่าว ได�รบัการ
ผู่้อนผัู้นตามข�อกำาหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดท่นท่� 39/2559 เร่�อง การขออน่ญ่าตและการ
อน่ญ่าตให�เสนอขายห่�นท่�ออกใหม ่โดยคณะกรรมการธนาคารได�พื่จิารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แหง่
พื่ระราชุบัญ่ญั่ติหลักทรพัื่ยแ์ละตลาดหลักทรพัื่ย ์พื่.ศ 2535 และท่�แก�ไขเพื่ิ�มเติม แล�วมค่วามเหน็วา่ ความ
สัมพื่นัธท์างธร่กิจดังกล่าวไมก่ระทบต่อการปฏิิบติัหน�าท่�และการให�ความเหน็ท่�เปน็อสิระของนายชุชัุวนิ 
เจรญิ่รชัุตภาคย ์และธนาคารได�เปดิเผู้ยข�อม้ลเก่�ยวกับลักษัณะความสมัพื่นัธท์างธ่รกิจ เหตผู่้ลและความ
จำาเปน็ท่�แต่งตั�งนายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุตภาคย ์เปน็กรรมการอสิระ และความเหน็ของคณะกรรมการธนาคาร
ในหนังส่อเชุญิ่ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นสามญั่ประจำาป ี2564 ในวาระเสนอแต่งตั�งนายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุตภาคย ์เปน็ 
กรรมการอสิระแล�ว และท่�ประชุม่ผู้้�ถ่อห่�นสามญั่ประจำาป ี2564 ได�มม่ติเล่อกตั�งนายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุตภาคย์ 
เปน็กรรมการอสิระ จง่ถ่อได�วา่ ข�อห�ามการมห่รอ่เคยมค่วามสัมพื่นัธท์างธร่กิจกับธนาคารเกินกวา่ม้ลค่า
ท่�กำาหนดได�รบัการผู่้อนผัู้นแล�ว 

การปฐมนิเทศกรรมการให้ม่
ธนาคารจดัให�มก่ารแนะนำากรรมการใหมใ่ห�ร้�จกักับกรรมการรว่มคณะ และจดัปฐมนิเทศเพื่่�อให�ทราบถ่ง
การดำาเนินธร่กิจของธนาคาร วสัิยทัศน์ กลย่ทธ ์เป้าหมายการดำาเนินธร่กิจ ข�อบงัคับของธนาคาร หน�าท่�
และความรบัผิู้ดชุอบของกรรมการธนาคารตามข�อบังคับและข�อกำาหนดของทางการ เพื่่�อให�กรรมการ
เข�าใหม่ม่ความเข�าใจในธ่รกิจของธนาคาร และบทบาทหน�าท่�ของการเป็นกรรมการ 
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วนัท่� ห้วัขอ้ กรรมการท่�เขา้รว่ม

12 ต่ลาคม 2564 Cyber Resilience Leadership 2021: Herd 
Immunity, ธนาคารแหง่ประเทศไทย

นายพื่รเทพื่ พื่รประภา
นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์
นางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยกล่
นายพื่เิชุฐ ดร่งคเวโรจน์
นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์

24 พื่ฤศจกิายน 2564 ความร้�เบ่�องต�นเก่�ยวกับกฎหมายพื่ระราชุบัญ่ญั่ติ
ค่�มครองข�อม้ลส่วนบ่คคล พื่.ศ. 2562,  
บรษัิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด

นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์

29 พื่ฤศจกิายน 2564 บทบาทหน�าท่�ของกรรมการตรวจสอบในการกำากับ
ด้แลกิจการท่�ด่, สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรพัื่ย์และตลาดหลักทรพัื่ย์

นายอร่ณ จริชุวาลา

14 ธนัวาคม 2564 IT and Cyber Security IT Risk Management นายปิติ สิทธอิำานวย
นายเดชุา ต่ลานันท์
นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รย์ชุาติ
นายศริ ิจริะพื่งษ์ัพื่นัธ์
นายอร่ณ จริชุวาลา
นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล 
นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์
นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์
นางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยก่ล
นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ 
นายสิงห ์ตังทัตสวสัดิ�
นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์
นายชุาติศริ ิโสภณพื่นิชุ
นายส่วรรณ แทนสถิตย์
นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้
นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร
นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยสาระนันท์
นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์

การประเมินผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได�มป่ระเมินผู้ลการปฏิิบติัหน�าท่�ของตนเองเป็นประจำาทก่ป ีเพื่่�อการทบทวนการ
ปฏิิบติัหน�าท่�ในรอบปท่ี�ผู่้านมา รวมถ่งปญั่หาและอป่สรรคท่�เกิดข่�น และนำาผู้ลการประเมนิท่�ได� มาปรบัปร่ง
และพื่ฒันาประสิทธภิาพื่ในการปฏิิบัติหน�าท่�ต่อไป 

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน�าท่�ของคณะกรรมการธนาคารใชุ� 2 วธิ ่ได�แก่ 
1. วธิ่ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการธนาคารทั�งคณะ และกรรมการ

เป็นรายบ่คคล
2. วธิป่ระเมินแบบไขว� (Cross-Assessment) 

โดยการประเมินทั�ง 2 วธิ ่ใชุ�แบบการประเมินท่�ผู่้านความเหน็ชุอบจากคณะกรรมการธนาคาร

ห้วัข้อห้ลักในแบบประเมินต่นเองของคณะกรรมการธนาคารแบบรายคณะ ประกอบด�วย 
1. โครงสร�างและค่ณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาทหน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุม่คณะกรรมการ 
4. การทำาหน�าท่�ของกรรมการ 
5. ความสัมพื่นัธกั์บฝ่่ายจดัการ
6. การพื่ฒันาตนเองของกรรมการและการพื่ฒันาผู้้�บรหิาร 

ห้วัข้อห้ลักในแบบประเมินต่นเองของกรรมการแบบรายบุคคล ประกอบด�วย 
1. โครงสร�างและค่ณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม่คณะกรรมการ
3. บทบาท หน�าท่� และความรบัผิู้ดชุอบของกรรมการ

ห้วัขอ้ห้ลักในการประเมินกรรมการรว่มคณะแบบไขว ้ประกอบด�วย
1. ความสมำาเสมอในการเข�ารว่มประชุม่ 
2. การเตรย่มตัวเข�าประชุม่
3. การแสดงความคิดเหน็ในท่�ประชุม่
4. การให�ความรว่มม่อ
5. การเป็นตัวแทนในการแสดงภาพื่ลักษัณ์ของธนาคารต่อบ่คคลภายนอก
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กระบวนการในการประเมนิผู้ลการปฏิิบติัหน�าท่�ของคณะกรรมการธนาคาร เลขาน่การบรษัิัทเปน็ผู้้�จดัส่ง 
แบบประเมนิทั�ง 3 ชุด่ ดังกล่าวให�แก่กรรมการเพื่่�อทำาการประเมนิ และรวบรวมแบบประเมนิจากกรรมการ 
เพื่่�อนำาส่งให�แก่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้้�ประมวลและสร่ปผู้ลการประเมิน 
เพื่่�อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารทราบ 

คะแนนเฉล่�ยของผู้ลประเมินทั�ง 3 แบบแสดงผู้ลในภาพื่รวมวา่ คณะกรรมการธนาคารพื่อใจในการ
ปฏิิบัติหน�าท่�ของตนเองในรอบปี 2564 

การประเมินผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของคณะกรรมการชื่ดุย่อย
ในปี 2564 คณะกรรมการชุ่ดยอ่ยท่กชุด่ได�ประเมินผู้ลการปฏิิบติัหน�าท่�ด�วยวธิก่ารประเมินตนเองแบบ
รายคณะ โดยใชุ�แบบประเมินท่�จดัข่�นตามกรอบหน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบของคณะกรรมการชุ่ดย่อย
แต่ละคณะ เพื่่�อทบทวนประสทิธภิาพื่และความสำาเรจ็ในการปฏิิบติังานตามขอบเขตหน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบ
ท่�ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนำาผู้ลการประเมินไปเปน็แนวทางในการปรบัปร่งการ
ปฏิิบัติหน�าท่�ของตนเองต่อไป 

ในการประเมินการปฏิิบัติหน�าท่�ของคณะกรรมการชุด่ย่อย เลขาน่การของคณะกรรมการชุด่ย่อยแต่ละ
คณะเป็นผู้้�นำาเสนอแบบประเมินตนเองให�กรรมการในคณะกรรมการชุ่ดยอ่ยจดัทำาการประเมิน และเป็น
ผู้้�รวบรวมแบบประเมิน ประมวลและสร่ปผู้ลการประเมินนำาเสนอต่อท่�ประชุม่คณะกรรมการชุ่ดยอ่ยเพื่่�อทราบ 
ทั�งน่� คณะกรรมการชุด่ย่อยได�รายงานผู้ลการประเมินดังกล่าวให�คณะกรรมการธนาคารทราบ

อน่�ง สร่ปผู้ลการประเมนิการปฏิิบติัหน�าท่�ของคณะกรรมการชุ่ดยอ่ยทก่คณะในรอบปี 2564 คณะกรรมการ
ชุด่ย่อยท่กคณะพื่อใจการปฏิิบัติหน�าท่�ของตนเอง 

การประเมินผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของประธานกรรมการบรหิ้ารและกรรมการผู้จดัการให้ญ่่
คณะกรรมการธนาคารม่การประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน�าท่�ของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผู้้�จดัการใหญ่่เป็นประจำาท่กปี และม่การแจ�งผู้ลการประเมินให�ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ
ผู้้�จดัการใหญ่่ทราบ เพื่่�อเป็นการสะท�อนม่มมองของคณะกรรมการธนาคารท่�ม่ต่อการปฏิิบติัหน�าท่�ของ
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ 

ในปี 2564 ได�ม่การประเมินการปฏิิบัติหน�าท่�ของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ 
โดยใชุ�แบบประเมินท่�จดัทำาข่�นตามแนวทางของแบบประเมิน CEO ท่�เผู้ยแพื่รโ่ดยตลาดหลักทรพัื่ย์
แห่งประเทศไทย โดยหัวข�อหลักในการประเมินการปฏิิบัติหน�าท่�ของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ ได�แก่ ความเป็นผู้้�นำา การกำาหนด กลย่ทธ ์การปฏิิบัติตามกลย่ทธ ์การวางแผู้น
และผู้ลปฏิิบัติทางการเงนิ ความสัมพื่ันธ์กับคณะกรรมการ ทั�งน่� เลขาน่การบริษััทเป็นผู้้�รวบรวม
แบบประเมินให�แก่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประมวลและสร่ปผู้ลการประเมิน โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้้�แจ�งผู้ลการประเมินให�ประธานกรรมการ
บรหิารและกรรมการผู้้�จดัการใหญ่่ทราบ

การสรรห้าและพัฒนาผู้บรหิ้ารและการบรหิ้ารบุคลากร
การพื่ิจารณาคัดเล่อกผู้้�ท่�จะดำารงตำาแหน่งเจ�าหน�าท่�บริหารตั�งแต่ระดับผู้้�ชุ่วยผู้้�จัดการใหญ่่ข่�นไป 
คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้้�พื่จิารณากลั�นกรองคณ่สมบัติเบ่�องต�น โดยพิื่จารณาจากความร้�ความสามารถ 
ความชุำานาญ่ท่�เป็นประโยชุน์ต่อธ่รกิจธนาคาร ทักษัะการเป็นผู้้�นำาและการบรหิารจดัการ ศักยภาพื่และ
ความพื่ร�อมท่�จะรบัผิู้ดชุอบในตำาแหน่งหน�าท่�ท่�ได�รบัมอบหมาย และเสนอให�คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนพื่ิจารณากลั�นกรองค่ณสมบัติ พื่ร�อมเสนอให�คณะกรรมการธนาคารพื่ิจารณา
นำาเสนอขอความเหน็ชุอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ก่อนนำาเสนอขออน่มัติจากคณะกรรมการธนาคาร

การส่บทอดต่ำาแห้น่งผู้บรหิ้ารระดับสูง
ธนาคารให�ความสำาคัญ่กับการคัดเล่อกและพื่ัฒนาบ่คลากรเพื่่�อทดแทนในตำาแหน่งผู้้�บรหิารระดับส้ง 
โดยกระบวนการคัดเล่อกบ่คลากรท่�เหมาะสม จะพื่จิารณาจากความร้�ความเชุ่�ยวชุาญ่ กระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ความคิดในเชุงิกลย่ทธ ์ประสบการณ์ ภาวะความเป็นผู้้�นำา ความรบัผิู้ดชุอบ และ
การตัดสินใจแก�ปัญ่หา ซึ่่�งม่การพื่ฒันาและเตรย่มความพื่ร�อมสำาหรบัผู้้�ท่�ผู่้านการพื่จิารณา โดยการส่ง
เข�าอบรมหลักส้ตรด�านการบรหิารจดัการและหลักส้ตรด�านภาวะผู้้�นำา ทั�งภายในและภายนอกธนาคาร 
รวมทั�งมอบหมายให�ปฏิิบติัหน�าท่�ท่�สร�างโอกาสในการเรย่นร้� เพื่่�อเพื่ิ�มทักษัะความเชุ่�ยวชุาญ่ในงานเฉพื่าะด�าน 
และทักษัะการประสานงานกับหน่วยงานอ่�นในธนาคาร 
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8.1.2 การเข้ารว่มประชื่มุและการจา่ยค่าต่อบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
สร่ปการเข�ารว่มประชุม่ของคณะกรรมการธนาคาร ในปี 2564 ดังน่�

หน่วย : จำานวนครั�งท่�เข�ารว่มประชุม่

รายชื่่�อกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร 

ประชื่มุรวม 12 ครั�ง
ประชื่มุสามัญ่ผู้ถ่อหุ้น้

ประจำาป ี2564

1. นายปิติ สิทธอิำานวย 12/12 1/1

2. นายเดชุา ต่ลานันท์ 11/12 1/1

3. นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ 12/12 1/1

4. นายโกวทิย์ โปษัยานนท์/1 3/3 1/1

5. นายศริิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ/์2 12/12 1/1

6. นายอร่ณ จริชุวาลา 12/12 1/1

7. หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล/1 3/3 0/1

8. นายพื่รเทพื่ พื่รประภา 12/12 0/1

9. นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล 12/12 1/1

10. นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย/์3 9/9 -

11. นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์/4 9/9 -

12. นางสาวพื่รรณสิร่ อมาตยก่ล/4 9/9 -

13. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ 11/12 1/1

14. นายสิงห ์ ตังทัตสวสัดิ� 11/12 1/1

15. นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์/5 12/12 1/1

16. นายชุาติศริ ิ โสภณพื่นิชุ 12/12 1/1

17. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ 12/12 1/1

รายชื่่�อกรรมการ
คณะกรรมการธนาคาร 

ประชื่มุรวม 12 ครั�ง
ประชื่มุสามัญ่ผู้ถ่อหุ้น้

ประจำาป ี2564

18. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ 12/12 1/1

19. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร 12/12 1/1

20. นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์ 11/12 1/1

21. นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ 12/12 1/1

หมายเหต่ : /1 นายโกวทิย์ โปษัยานนท์ และหม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล ครบวาระจากการเป็นกรรมการ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564
/2 นายศิร ิ จริะพื่งษ์ัพื่ันธ ์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 

เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/3 นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564 และได�รบัการแต่งตั�งเป็น

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/4 นายบณัฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์ และนางสาวพื่รรณสริ ่อมาตยกล่ ได�รบัการแต่งตั�งเปน็กรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564
/5 นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบรหิาร เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ม่ 3 ลักษัณะ ดังน่�

ค่าต่อบแทน (ต่่อเด่อน)
หน่วย: บาท

คณะกรรมการธนาคาร  

ประธานกรรมการ 450,000 

กรรมการธนาคาร 250,000 

คณะกรรมการชื่ดุย่อย  

กรรมการบรหิาร 50,000 

กรรมการตรวจสอบ 50,000 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 50,000 

กรรมการกำากับความเส่�ยง 50,000 

กรรมการกำากับด้แลกิจการ 50,000 
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ทั�งน่� กรรมการท่�เปน็กรรมการชุด่ยอ่ยหลายคณะ จะได�รบัค่าตอบแทนกรรมการชุด่ยอ่ยเพื่ย่งคณะเด่ยว 
และกรรมการท่�เป็นพื่นักงานของธนาคารจะไม่ได�รบัค่าตอบแทนกรรมการชุด่ย่อย 

เงนิบำาเห้น็จรางวลั (ต่่อป)ี
หน่วย: บาท 

ประธานกรรมการ 5,500,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4,000,000 

กรรมการธนาคาร 3,520,000 

ผู้ลประโยชุน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2564 และ ปี 2563 
หน่วย : บาท

รายชื่่�อกรรมการ 2564 2563

1. นายปิติ สิทธอิำานวย 11,500,000 11,500,000

2. นายเดชุา ต่ลานันท์ 6,520,000 6,520,000

3. พื่ลเรอ่เอกประเจตต์ ศริเิดชุ/1 - 7,600,000

4. นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ/2 7,600,000 7,120,000

5. นายโกวทิย์ โปษัยานนท์/3 2,374,000 7,120,000

6. นายศริิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ/์4 6,970,000 3,260,000

7. นายอร่ณ จริชุวาลา 7,120,000 7,120,000

8. หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล/3 2,374,000 7,120,000

9. นายพื่รเทพื่ พื่รประภา 7,120,000 7,120,000

10. นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล 7,120,000 7,120,000

11. นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย/์5 5,340,000 -

รายชื่่�อกรรมการ 2564 2563

12. นายบัณฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์/6 4,890,000 -

13. นางสาวพื่รรณสิร่ อมาตยก่ล/6 4,890,000 -

14. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ 7,120,000 7,120,000

15. นายสิงห ์ ตังทัตสวสัดิ� 7,120,000 7,120,000

16. นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์/7 6,970,000 3,260,000

17. นายชุาติศริ ิ โสภณพื่นิชุ 6,520,000 6,520,000

18. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ 6,520,000 6,520,000

19. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ 6,520,000 6,520,000

20. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร 6,520,000 6,520,000

21. นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์ 6,520,000 6,520,000

22. นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ 6,520,000 6,520,000

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหต่ : /1 พื่ลเรอ่เอกประเจตน์ ศริเิดชุ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เม่�อวนัท่� 31 ธนัวาคม 2563
/2 นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่�อวนัท่� 1 มกราคม 2564
/3 นายโกวทิย์ โปษัยานนท์ และหม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล ครบวาระจากการเป็นกรรมการ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564
/4 นายศริ ิจริะพื่งษ์ัพื่นัธ ์ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 10 กรกฎาคม 2563 และได�รบัการแต่งตั�งเป็น

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/5 นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564 และได�รบัการแต่งตั�งเป็น

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
/6 นายบณัฑิ์ต เอ่�ออาภรณ์ และนางสาวพื่รรณสิร ่อมาตยกล่ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564 
/7 นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ เม่�อวนัท่� 10 กรกฎาคม 2563 และได�รบัการแต่งตั�งเป็น

กรรมการบรหิาร เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
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8.1.3 การกำากับดแูลบรษิััทย่อยและบรษิััทรว่ม
ธนาคารได�มอบหมายผู้้�บรหิารของธนาคารเข�าไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่ม 
ดำาเนินการโดยหน่วยงานของธนาคารท่�ด้แลการลงท่นในกล่่มธร่กิจทางการเงนิ ซึ่่�งการเสนอชุ่�อบ่คคล
เข�าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิัทยอ่ยและบรษัิัทรว่มนั�น จะต�องพื่จิารณาและอน่มัติผู่้านคณะกรรมการ
บรหิารของธนาคาร ให�เปน็ไปตามความเหมาะสมและสอดคล�องกับทิศทางกลย่ทธ ์ตลอดจนนโยบายของ
บรษัิัท และปฏิิบติัตามกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข�อง หลังจากผู้้�บรหิารเข�าไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิัทยอ่ยและ
บรษัิัทรว่มแล�วนั�น ธนาคารม่การตรวจสอบการดำาเนินงานของบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่มผู่้านรายงาน
ผู้ลการดำาเนินงานรายปีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

8.1.4 การติ่ดต่ามให้ม้่การปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายและแนวปฏิิบัติ่ในการกำากับดแูลกิจการ 
(1) การปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชื่น์ 
ธนาคารให�ความสำาคัญ่ต่อการปฏิิบัติและการม่หลักปฏิิบัติเพื่่�อควบค่มด้แล และจดัการในเร่�องท่�ม่ผู้ล
ประโยชุน์ขัดแย�งตามหลักเกณฑ์์ท่�ทางการกำาหนด 

ธนาคารกำาหนดให�กรรมการและผู้้�บรหิารระดับส้งจดัทำารายงานการม่ส่วนได�เส่ย โดยแจ�งข�อม้ลการ
ถ่อห่�นของตนเอง ค้่สมรส และบ่ตรท่�ยังไม่บรรล่นิติภาวะ และการเป็นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของ
ตนเองและค้่สมรส รวมทั�งข�อม้ลอ่�นเก่�ยวกับการม่ส่วนได�เส่ยของตน ซึ่่�งข�อม้ลดังกล่าวเป็นส่วนหน่�ง
ของการควบค่มด้แลการทำาธ่รกรรมระหวา่งธนาคารกับบ่คคลท่�กรรมการหรอ่ผู้้�บรหิารระดับส้งของ
ธนาคารม่ส่วนได�เส่ยหรอ่ม่ส่วนเก่�ยวข�อง รวมทั�งการรายงานข�อม้ลการทำาธ่รกรรมดังกล่าวในแบบ
แสดงรายการข�อม้ลประจำาปี การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันของกรรมการและผู้้�บรหิารระดับส้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์์ท่�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ยแ์ละตลาดหลักทรพัื่ย์กำาหนด ทั�งน่� ในกรณ่ท่�
คณะกรรมการธนาคารต�องพื่จิารณาเร่�องท่�เกิดหรอ่อาจเกิดความขัดแย�งทางผู้ลประโยชุน์ หรอ่รายการ
ท่�เก่�ยวโยงกันหรอ่รายการระหวา่งกัน กรรมการท่�ม่ส่วนเก่�ยวข�องจะไม่เข�ารว่มการพื่ิจารณาอน่มัติ
รายการนั�น และไมม่ก่ารกำาหนดเง่�อนไขใดท่�มลั่กษัณะพื่เิศษัไปจากปกติเพื่่�อกรรมการท่�มส่่วนเก่�ยวข�อง 

(2) การใชื่ข้้อมูลภายในเพ่�อแสวงห้าผลประโยชื่น์ 
คณะกรรมการธนาคารกำาหนดหลักเกณฑ์์การด้แลและป้องกันการใชุ�ข�อม้ลภายใน เพื่่�อแสวงหาประโยชุน์
ให�กับตนเอง หรอ่ผู้้�อ่�นในทางมิชุอบ และเผู้ยแพื่รใ่ห�กรรมการ ผู้้�บรหิาร และพื่นักงานรบัทราบและ
ถ่อปฏิิบัติ เชุน่ การห�ามใชุ�ข�อม้ลม่ผู้ลต่อการเปล่�ยนแปลงราคาหลักทรพัื่ย์ของบรษัิัทจดทะเบ่ยนท่�ตน

ได�ล่วงร้�มาและยังไม่ได�เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ ซึ่่�อหรอ่ขายหลักทรพัื่ย์ ก่อนท่�จะม่การเปิดเผู้ยข�อม้ลนั�น 
เปน็การทั�วไป การห�ามกรรมการ ผู้้�บรหิาร และผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับการจดัทำางบการเงนิ ทำาการซึ่่�อหรอ่ขาย 
หรอ่เสนอซึ่่�อเสนอขาย หรอ่ชุักชุวนให�บ่คคลอ่�นซึ่่�อหรอ่ขาย หรอ่เสนอซึ่่�อหรอ่เสนอขายหลักทรพัื่ย์
ของธนาคารในชุว่งเวลา 1 เด่อน ก่อนการประกาศงบการเงนิรายไตรมาสจนถ่งครบ 3 วนัหลังจาก 
การประกาศงบการเงนิรายไตรมาสนั�น เป็นต�น

นอกจากน่� กรรมการและผู้้�บรหิารระดับส้งตั�งแต่ระดับรองผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไป รวมทั�งผู้้�จดัการสาย 
การบัญ่ชุแ่ละการเงนิ ต�องรายงานการเปล่�ยนแปลงการถ่อหลักทรพัื่ย์ท่�ออกโดยธนาคารและสัญ่ญ่า 
ซึ่่�อขายล่วงหน�าท่�ม่ปัจจัยอ�างอิงห่�นสามัญ่ของธนาคาร ทั�งของตนเอง ค้่สมรส และบ่ตรท่�ยังไม่
บรรล่นิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัื่ย์และตลาดหลักทรพัื่ย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบ 
การรายงาน และภายในระยะเวลาท่�สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด และแจ�งให�เลขาน่การบรษัิัททราบภายใน  
3 วนัทำาการนับจากวนัท่�ม่การเปล่�ยนแปลงการถ่อหลักทรพัื่ย์หรอ่สัญ่ญ่าซึ่่�อขายล่วงหน�าดังกล่าว  
โดยเลขาน่การบรษัิัทจะรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบ

(3) การต่่อต้่านทุจรติ่คอรร์ปัชื่นั
ธนาคารม่่งหมายเป็นองค์กรท่�โปรง่ใสและปราศจากการท่จรติคอรร์ปัชุนั และจะไม่ยอมรบัการท่จรติ
คอรร์ปัชุนัในทก่ร้ปแบบ โดยธนาคารได�กำาหนดนโยบายต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั โดยห�ามกรรมการ 
ผู้้�บรหิาร และพื่นักงานของธนาคารเสนอ เรย่กร�อง ดำาเนินการ หรอ่ยอมรบัสินบน หรอ่ผู้ลประโยชุน์อ่�น
ใดโดยเจตนาท่จรติเพื่่�อประโยชุน์ต่อตนเองหรอ่ผู้้�อ่�น 

ธนาคารส่งเสรมิค่านิยมเก่�ยวกับความซึ่่�อสัตย์ส่จรติและการมค่วามรบัผิู้ดชุอบต่อการปฏิิบติัหน�าท่� และ
สนับสน่นการเสรมิสร�างให�ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของธนาคารมค่วามเข�าใจ ตระหนักร้� และให�ความรว่มมอ่ในการ
อนัใดท่�จะเป็นประโยชุน์ในการต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั

ธนาคารได�กำาหนดแนวทางต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั (Anti-Corruption Program) ข่�น นอกจากน่� 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข�องได�ดำาเนินการตามกระบวนการในการประเมนิความเส่�ยงจากการทจ่รติคอรร์ปัชุนั 
และกำาหนดแนวปฏิิบัติเก่�ยวกับการกำากับด้แลและควบค่มด้แลเพื่่�อป้องกันและติดตามความเส่�ยงจาก
การทจ่รติคอรร์ปัชุนั รวมทั�งดำาเนินการประเมนิการปฏิิบติัตามแนวทางการต่อต�านการทจ่รติคอรร์ปัชุนั 
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได�จดัให�มแ่นวปฏิิบติัท่�ด่ท่�เหมาะสมสอดคล�อง
กับสภาพื่การณ์และกฎหมายท่�เก่�ยวข�อง 
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ธนาคารได�เผู้ยแพื่รน่โยบายต่อต�านการทจ่รติคอรร์ปัชุนัในเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร และชุอ่งทางการส่�อสาร
ภายใน รวมถ่งระบบอนิทราเน็ตและให�ความร้�แก่พื่นักงานเก่�ยวกับนโยบายต่อต�านการทจ่รติคอรร์ปัชุนั
ของธนาคาร ม่บทลงโทษัสำาหรบั ผู้้�ท่�ฝ่่าฝื่นหรอ่ไม่ปฏิิบัติตามแนวทางต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั 

ธนาคารม่ชุอ่งทางท่�ปลอดภัยและสามารถให�พื่นักงานเข�าถ่งได�อย่างมั�นใจ เม่�อพื่นักงานต�องการแจ�ง
ข�อม้ลหรอ่เบาะแสโดยปราศจากความเส่�ยงต่อผู้้�แจ�งในภายหลัง ทั�งน่� พื่นักงานสามารถแจ�งข�อม้ล
หรอ่เบาะแสต่อผู้้�บรหิารท่�ตนสังกัด หรอ่ผู้้�รบัผิู้ดชุอบหน่วยงานกำากับด้แล (Head of Compliance) 
ในการน่� ธนาคารจะเปิดรบัข�อม้ลอย่างเสมอภาค โปรง่ใส เอาใจใส่ ให�ความเป็นธรรมแก่ท่กฝ่่าย ม่ระยะ
เวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม ม่มาตรการรกัษัาความลับ รวมถ่งให�ความค่�มครองผู้้�ร�องเรย่นไม่ให�
ถ้กกลั�นแกล�งทั�งในระหวา่งการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

สำาหรบัค้่ค�าหรอ่สาธารณชุนทั�วไปสามารถแจ�งข�อม้ลหรอ่เบาะแสเก่�ยวกับพื่ฤติกรรมท่�ไมเ่หมาะสมหรอ่
อาจขดัต่อมาตรการต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนัต่อเลขาน่การบรษัิัท หรอ่หน่วยงานกำากับดแ้ล ในการน่� 
ธนาคารจะเปิดรบัข�อม้ลอย่างเสมอภาค โปรง่ใส เอาใจใส่ ให�ความเป็นธรรมแก่ท่กฝ่่าย ม่ระยะเวลาการ
สอบสวนอย่างเหมาะสม ม่มาตรการรกัษัาความลับ รวมถ่งให�ค่�มครองผู้้�ร�องเรย่นไม่ให�ถ้กกลั�นแกล�ง 
ทั�งในระหวา่งการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ธนาคารเชุ่�อมั�นวา่นโยบายต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั ค่อ กรอบและทิศทางของการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น 
แนวทางต่อต�านการท่จรติคอรร์ปัชุนั (Anti-Corruption Program) สะท�อนความม่่งมั�นและความ
ท่ม่เทท่�สำาคัญ่ของการเปน็องค์กรท่�โปรง่ใสและปราศจากการทจ่รติคอรร์ปัชุนั รวมทั�งไมม่ส่่วนเก่�ยวข�อง
กับการทจ่รติคอรร์ปัชุนั โดยธนาคารม่ง่หมายและม่ง่หวงัให�ผู้้�มส่่วนเก่�ยวข�องให�ความรว่มมอ่สนับสน่น
การดำาเนินการด�วยด่

ทั�งน่� ธนาคารได�รับการรับรองเป็นสมาชุิกของแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชุนไทยในการต่อต�าน
การท่จรติจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิิบัติของภาคเอกชุนไทยในการต่อต�านการท่จรติ ซึ่่�งแสดง
เจตนารมณ์ของธนาคารในการดำาเนินธ่รกิจอย่างซึ่่�อสัตย์ส่จรติและไม่ยอมรบัการท่จรติคอรร์ปัชุนัใน
ท่กร้ปแบบ

(4) การแจง้เบาะแส
ธนาคารจดัให�ม่ชุอ่งทางให�ผู้้�มส่่วนได�เส่ยสามารถส่งเร่�องร�องเรย่นต่อคณะกรรมการธนาคารได�โดยตรง 
เพื่่�อให�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยสามารถแจ�งเบาะแสเก่�ยวกับการทำาผิู้ดกฎหมาย ความถก้ต�องของรายงานทางการ
เงนิ ระบบควบค่มภายในท่�บกพื่รอ่ง หรอ่การฝ่่าฝ่ืนจรรยาบรรณและจรยิธรรม โดยผู่้านชุ่องทางท่�
ธนาคารกำาหนดไว� โดยธนาคารได�กำาหนดระเบ่ยบวธิป่ฏิิบัติในการแจ�งเบาะแส (Whistleblowing) ซึ่่�ง
ครอบคล่มถ่งกระบวนการและชุอ่งทางในการรบัและจดัการกับข�อร�องเรย่นของผู้้�มส่่วนได�เส่ย และการ
ให�ความค่�มครองสิทธขิองผู้้�แจ�งเบาะแสและบ่คคลท่�เก่�ยวข�องให�ได�รบัความเป็นธรรมหรอ่ไม่ถ้กกลั�น
แกล�ง ทั�งน่� ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยสามารถด้รายละเอย่ดได�ในเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร

8.2 รายั่งานผลการปฏิิบติ่หุ้น้าท่ี่�ของค์ณะกรรมิการตรวจสอบในรอบปีท่ี่�ผ่านมิา

8.2.1 จำานวนครั�งการประชื่มุและการเข้าประชื่มุของกรรมการต่รวจสอบรายบุคคล

หน่วย : จำานวนครั�งท่�เข�ารว่มประชุม่

รายชุ่�อกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุม่รวม 16 ครั�ง

1. นางเกศน่ิ วฑ้ิ์รชุาติ 16/16

2. หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล 2/3

3. นายอร่ณ จริชุวาลา 16/16

4. นายศริิ จริพื่งษ์ัพื่นัธ์ 13/13

หมายเหต่: /1 หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล ครบวาระจากการเป็นกรรมการ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564

8.2.2 ผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของคณะกรรมการต่รวจสอบ 
ผู้ลการปฏิิบัติหน�าท่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยม่รายละเอย่ดปรากฏิตามเอกสารแนบ 6 
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8.3 สรุปผลการปฏิิบติ่หุ้น้าท่ี่�ของค์ณะกรรมิการชุำด้ยั่อ่ยั่ 

8.3.1 จำานวนครั�งการประชื่มุและการเข้าประชื่มุของคณะกรรมการชื่ดุย่อยรายบุคคล

สร่ปการเข�ารว่มประชุม่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ่ดย่อยต่าง ๆ  ของกรรมการในปี 2564 ดังน่�

หน่วย: จำานวนครั�งท่�เข�ารว่มประชุม่

รายชุ่�อกรรมการ

คณะกรรมการ
บรหิาร 

ประชุม่รวม 
99 ครั�ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด 
ค่าตอบแทน 
ประชุม่รวม 9 

ครั�ง

คณะกรรมการ
กำากับ 

ความเส่�ยง
ประชุม่รวม 

12 ครั�ง

คณะกรรมการ
กำากับดแ้ล

กิจการ 
ประชุม่รวม 4 

ครั�ง

1. นายปิติ สิทธอิำานวย 4/4

2. นายเดชุา ต่ลานันท์ 92/99

3. นายโกวทิย์ โปษัยานนท์/1 3/3

4. นายศริ ิ จริะพื่งษ์ัพื่นัธ/์2 6/6

5. นายอร่ณ จริชุวาลา 12/12

6. หม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล/1 3/3

7. นายพื่รเทพื่ พื่รประภา 9/9

8. นายโชุคชุยั นิลเจย่รสก่ล 12/12 4/4

9. นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์/3 6/6

10. นายอมร จนัทรสมบ้รณ์ 93/99 11/12

11. นายสิงห์ ตังทัตสวสัดิ� 87/99

12. นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์/4 69/70

13. นายชุาติศริิ โสภณพื่นิชุ 98/99

14. นายส่วรรณ แทนสถิตย์ 96/99 11/12

15. นายชุาญ่ศกัดิ� เฟ่ื้� องฟ้ื้ 90/99

16. นายจรมัพื่ร โชุติกเสถ่ยร 92/99

17. นายทวล่าภ ฤทธาภิรมย์ 88/99 4/4

 คณะกรรมการชุ่ดย่อยทั�งหมด ประกอบด�วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง และคณะกรรมการกำากับ
ด้แลกิจการ ได�ปฏิิบัติหน�าท่�ตามขอบเขตหน�าท่�ท่�ได�รบัมอบหมายอย่างครบถ�วน โดยใชุ�ความร้�ความ
สามารถด�วยหลักของความรอบคอบ รอบด�าน เป็นอสิระ และตรงไปตรงมาต่อการเสนอแนะข�อคิดเหน็
ต่าง ๆ ทั�งน่� เพื่่�อประโยชุน์ส้งส่ดของธนาคาร โดยไม่อย้่ภายใต�ข�อจำากัดในการได�รบัข�อม้ล ทรพัื่ยากร 
และความรว่มม่อจากธนาคาร

8.3.2 ผลการปฏิิบัติ่ห้น้าท่�ของคณะกรรมการชื่ดุย่อยดังกล่าว 
ท่�ได้รบัมอบห้มายจากคณะกรรมการบรษิััท 

ผู้ลการปฏิิบติัหน�าท่�ของคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กำากับความเส่�ยง และคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ โดยม่รายละเอย่ดปรากฏิตามเอกสารแนบ 6 

หมายเหต่ : /1 นายโกวทิย์ โปษัยานนท์ และหม่อมเจ�ามงคลเฉลิม ย่คล ครบวาระจากการเป็นกรรมการ เม่�อวนัท่� 12 เมษัายน 2564
 /2 นายศิร ิ จริะพื่งษ์ัพื่ันธ ์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

 เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
 /3 นายชุชัุวนิ เจรญิ่รชัุต์ภาคย์ ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
 /4 นายพื่เิชุฐ ด่รงคเวโรจน์  ได�รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบรหิาร เม่�อวนัท่� 22 เมษัายน 2564
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9. การควบคมุ่่ภายใน 
แลูะรายการระหว�างกัน

9.1 การค์วบค์มุิภายั่ในและการบรหิุ้ารค์วามิเส่�ยั่ง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให�ความสำาคัญ่ต่อระบบการควบค่ม
ภายใน เพื่่�อให�มั�นใจวา่การดำาเนินงานของธนาคารม่ความโปรง่ใส 
กรรมการ ผู้้�บริหาร และพื่นักงานของธนาคาร ปฏิิบัติหน�าท่�
ด�วยความระมัดระวงั ซึ่่�อสัตย์ส่จรติ และรบัผิู้ดชุอบต่อประโยชุน์
ส้งส่ดของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได�มอบหมายให�
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินความเพื่่ยงพื่อ
ของระบบการควบค่มภายในของธนาคารเป็นประจำาท่กปี และนำา
เสนอผู้ลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมิน
ระบบการควบค่มภายในได�กำาหนดกรอบพื่ิจารณาในด�านต่าง ๆ 
ไว� 5 องค์ประกอบ ค่อ (1) การควบค่มภายในองค์กร (Control 
Environment) (2) การประเมินความเส่�ยง (Risk Assessment) 
(3) การควบค่มการปฏิิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการส่�อสารข�อม้ล และ (5) ระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities) 

สำาหรับการประเมินความเพื่่ยงพื่อของระบบการควบค่มภายใน 
ในป ี2564 คณะกรรมการธนาคารมค่วามเหน็วา่ ระบบการควบคม่
ภายในของธนาคารม่ความเพื่่ยงพื่อ เหมาะสม และม่พื่ัฒนาการ
อยา่งต่อเน่�อง รวมทั�งมบ่่คลากรเพื่ย่งพื่อท่�จะดำาเนินการตามระบบ
ดังกล่าวได�อย่างม่ประสิทธภิาพื่
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบติัหน�าท่�เก่�ยวกับการควบคม่ภายใน ได�แก่ การพื่จิารณาให�ความเหน็ชุอบ
แผู้นการตรวจสอบประจำาปี 2564 ของสายตรวจสอบและควบคม่ เพื่่�อให�ครอบคลม่งาน/หน่วยงานท่�ม่
ความสำาคัญ่และมร่ะดับความเส่�ยงส้ง มก่ารพื่ฒันาและปรบัปร่งกระบวนการตรวจสอบให�ม่ประสทิธภิาพื่
ยิ�งข่�น มอ่ตัรากำาลังและงบประมาณท่�เพื่ย่งพื่อ และได�พื่จิารณาผู้ลการปฏิิบติังานของสายตรวจสอบและ
ควบค่มตามแผู้นท่�กำาหนดเป็นประจำาท่กเด่อน รวมทั�งพื่ิจารณาประเมินผู้ลงานและให�ความเห็นชุอบ 
ค่าตอบแทนของผู้้�จดัการสายตรวจสอบและควบคม่ การเข�ารว่มประชุม่พื่จิารณาสร่ปผู้ลการตรวจสอบ
ประจำาปรีะหวา่งสายตรวจสอบและควบคม่กับผู้้�บรหิารของสายงานเพื่่�อรว่มกันพื่จิารณากำาหนดแนวทาง
ปรบัปร่งแก�ไขระบบการควบคม่ภายในให�มค่วามเพื่ย่งพื่อและเหมาะสม นอกจากน่� คณะกรรมการตรวจ
สอบได�พื่จิารณารายงานผู้ลการตรวจสอบของธนาคารแหง่ประเทศไทย ผู้้�สอบบญั่ชุ ่และทางการท�องถิ�น
ของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่่�อประเมินสถานะของระบบการควบค่มภายใน รวมทั�งม่การติดตาม
ผู้ลการปรบัปร่งแก�ไขข�อบกพื่รอ่งของหน่วยงาน/สาขาเป็นประจำาท่กไตรมาส

การบรหิ้ารความเส่�ยง 
คณะกรรมการธนาคารได�กำาหนดหลักนโยบายการบรหิารความเส่�ยงของกล่่มธ่รกิจทางการเงนิของ
ธนาคารและระดับความเส่�ยงท่�ยอมรบัได�โดยให�ม่การทบทวนเป็นประจำาท่กปี ธนาคารได�วางกรอบ
แนวทางการบรหิารความเส่�ยงและโครงสร�างการกำากับด้แลความเส่�ยงหลักท่�สำาคัญ่ ได�แก่ ความเส่�ยง
ด�านกลย่ทธ ์ความเส่�ยงด�านเครดิต ความเส่�ยงด�านตลาด ความเส่�ยงด�านสภาพื่คล่อง ความเส่�ยงด�าน
ปฏิิบัติการ และความเส่�ยงด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ รวมทั�งยังพื่ิจารณาครอบคล่มถ่งความเส่�ยง
ด�านอ่�น ๆ ผู่้านกระบวนการประเมินความเพื่่ยงพื่อของเงนิกองท่น (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process ) เพื่่�อให�ธนาคารสามารถบรหิารความเส่�ยงได�อย่างเหมาะสม และม่ระดับเงนิ
กองท่นเพื่่ยงพื่อต่อการดำาเนินธ่รกิจทั�งภายใต�ภาวะปกติและภาวะวกิฤต ทั�งน่� ธนาคารได�นำาหลักแนว
ป้องกัน 3 ชุั�น (Three Lines of Defense) มาใชุ�ในการบรหิารความเส่�ยง เพื่่�อให�การกำากับด้แลความ
เส่�ยงเป็นไปอย่างม่ประสิทธภิาพื่และประสิทธผิู้ล รวมถ่งส่งเสรมิให�ม่กลไกการตรวจสอบและถ่วงด่ลท่�
เหมาะสม โดยแนวปอ้งกันชุั�นแรก หน่วยงานท่�ก่อให�เกิดความเส่�ยงต�องมค่วามเข�าใจถ่งความเส่�ยงท่�เกิด
ข่�นและมห่น�าท่�ในการจดัการความเส่�ยงให�อย่้ในขอบเขตท่�กำาหนด และสอดคล�องกับนโยบายการบรหิาร
ความเส่�ยงโดยรวม แนวป้องกันชุั�นท่�สอง หน่วยงานภายในท่�ม่หน�าท่�ในการวดั ติดตาม และควบค่ม
ความเส่�ยง ต�องม่การประเมินและรายงานความเส่�ยงต่าง ๆ อย่างสมำาเสมอ ตลอดจนปรบัปร่งกลไก
การบรหิารความเส่�ยงให�ม่ความเหมาะสมกับลักษัณะและความซึ่บัซึ่�อนของโครงสร�างและการดำาเนิน
ธ่รกิจ รวมถ่งด้แลรบัผิู้ดชุอบให�การดำาเนินธ่รกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ และกฎเกณฑ์์ทางการ 
และ แนวป้องกันชุั�นท่�สาม หน่วยงานท่�ม่หน�าท่�ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิิบัติงานของหน่วย

งานต่าง ๆ  ของธนาคาร ต�องมก่ารดำาเนินการเพื่่�อให�แน่ใจวา่ระบบการควบคม่ภายในมค่วามรดักม่ เพื่ย่ง
พื่อและเหมาะสม รวมถ่งม่การแก�ไขข�อบกพื่รอ่งต่าง ๆ ภายในระยะเวลาอนัสมควร

นอกจากน่� ธนาคารได�จดัทำาแผู้นล่วงหน�ารองรบัการเสรมิสร�างความมั�นคงและแก�ไขปัญ่หา (Recovery 
Plan) เพื่่�อเตรย่มความพื่ร�อมในการแก�ไขปญั่หาด�านเงนิกองทน่และสภาพื่คล่องท่�อาจเกิดข่�นในอนาคต
ไว�ล่วงหน�าอยา่งเปน็ระบบในขณะท่�ธนาคารมค่วามเข�มแขง็ ซึ่่�งเปน็การบ้รณาการกรอบการบรหิารความ
เส่�ยงในแต่ละด�านของธนาคารให�สอดคล�องกันมากข่�น อนัจะชุว่ยให�ธนาคารสามารถรบัมอ่กับภาวะวกิฤต
ได�อย่างม่ประสิทธภิาพื่และทันการณ์

ห้น่วยงานท่�ทำาห้น้าท่�เก่�ยวกับการควบคุมภายในและการบรหิ้ารความเส่�ยง
บรหิ้ารความเส่�ยง ม่หน�าท่�และความรบัผิู้ดชุอบในการกำาหนดและทบทวนแนวทางการบรหิารความเส่�ยง
โดยรวมของธนาคาร และรว่มกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องในการประเมิน ติดตาม และด้แลปรมิาณความ
เส่�ยงให�อย่้ในระดับท่�ยอมรบัได� รวมถ่งดแ้ลการบรหิารความเส่�ยงด�านต่าง ๆ  ให�เปน็ไปตามนโยบายการ
บรหิารความเส่�ยงท่�กำาหนดไว� และรายงานสถานะความเส่�ยงต่อผู้้�บรหิารระดับส้งและคณะกรรมการของ
ธนาคารอยา่งสมำาเสมอ นอกจากน่� ยังมห่น�าท่�สนับสน่นงานของคณะกรรมการกำากับความเส่�ยงในการ
กำากับด้แลการบรหิารความเส่�ยงของธนาคาร 

กำากับดูแล ม่หน�าท่�ให�ความเหน็และความชุดัเจนเก่�ยวกับข�อกำาหนดและกฎเกณฑ์์ของทางการ กำากับ
ด้แลและสอบทานการปฏิิบัติงานของหน่วยงาน รวมถ่งการจดัทำานโยบายต่าง ๆ ของธนาคารให�เป็นไป
ตามข�อกำาหนดและกฎเกณฑ์์ของทางการท่�เก่�ยวข�อง รายงานผู้ลการกำากับดแ้ลต่อผู้้�บรหิารระดับส้ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอ่คณะกรรมการธนาคาร 

สายต่รวจสอบและควบคุม ม่หน�าท่�ประเมินความเพื่่ยงพื่อและความเหมาะสมของธรรมาภิบาล การ
บรหิารความเส่�ยง และระบบการควบค่มภายในของธนาคาร โดยครอบคล่มถ่งการตรวจสอบระบบงาน 
ข�อม้ล และการปฏิิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ให�เปน็ไปตามกฎระเบย่บของทางการและของธนาคาร รวม
ทั�งตรวจสอบและสอบสวนในกรณ่เกิดการท่จรติ หรอ่ม่การร�องเรย่น นอกจากน่� ยังม่หน�าท่�สนับสน่น
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิิบัติงานภายใต�การกำากับด้แลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2 รายั่การระหุ้วา่งก่น 

9.2.1 สินทรพัย์ ห้น่�สิน ภาระผูกพัน และรายการระห้วา่งกันอ่�น
ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บ่คคลหรอ่กิจการท่�เก่�ยวข�องกันกับธนาคาร ประกอบด�วย 
บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้้�บรหิารสำาคัญ่ ซึ่่�งหมายถ่ง กรรมการและพื่นักงานชุั�นบรหิารตั�งแต่ระดับผู้้�ชุว่ย
ผู้้�จดัการใหญ่่ข่�นไปหรอ่เท่ยบเท่า ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับผู้้�บรหิารสำาคัญ่ หรอ่กิจการท่�ผู้้�บรหิารสำาคัญ่ และผู้้�ท่�
เก่�ยวข�องม่อำานาจควบค่มหรอ่ม่อทิธพิื่ลอย่างเป็นสาระสำาคัญ่

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่รายการสินทรพัื่ย์ หน่�สิน และภาระผู้้กพื่นักับบ่คคลและกิจการท่�เก่�ยวข�องกัน
ท่�ม่นัยสำาคัญ่ ดังน่�

หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษัิัท

งบการเงนิรวม

กรรมการ / ผู้บรหิ้าร31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงนิให้ ้
สินเชื่่�อ* สินทรพัย์อ่�น เงนิรบัฝาก

เงนิกู้ย่มและ 
ห้น่�สินอ่�น ภาระผูกพัน

เงนิให้ ้
สินเชื่่�อ* สินทรพัย์อ่�น เงนิรบัฝาก

เงนิกู้ย่มและ
ห้น่�สินอ่�น ภาระผูกพัน

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด - 3 171 6 - - 3 99 4 - นายขจรว่ฒิ ตยาน่กรณ์
นางสาวส่ธร่า ศรไ่พื่บ้ลย์

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด - - 135 22 1 - - 105 16 1 นางสาวส่ธร่า ศรไ่พื่บ้ลย์

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด - 28 1 - - - 17 32 - - นายโชุค  ณ ระนอง

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด - - 48 3 - - - 48 - - นายก่กก�อง รกัเผู่้าพื่นัธ่์
นางเยาวด่ นาคะตะ

PT Sahabat Finansial Keluarga** - - 219 - 7 - - - - -

รวมบรษิััทรว่ม - 31 574 31 8 - 20 284 20 1

บุคคลและกิจการอ่�นท่�เก่�ยวข้องกัน 639 8 7,761 14 4 20 6 9,100 16 3

รวม 639 39 8,335 45 12 20 26 9,384 36 4

* ส่ทธหิลังหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น 
** ถ่อห่�นโดยธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค
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หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษิัทั

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

กรรมการ / ผู้บรหิ้าร
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงนิฝาก เงนิลงทุน
เงนิให้้

สินเชื่่�อ*

สินทรพัย์ 
อ่�น

เงนิ
รบัฝาก

เงนิกู้ย่ม
และ

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพัน เงนิฝาก เงนิลงทุน
เงนิให้้

สินเชื่่�อ*
สินทรพัย์

อ่�น
เงนิ

รบัฝาก

เงนิกู้ย่ม
และ

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพัน

บรษิััทย่อย

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) 
จำากัด

- - - - 817 - - - - - - 733 - - นายบ่ญ่ส่ง บ่ณยะสาระนันท์
นางพื่รนิจ ตล่ยว์ฒันจติ
นายไชุยฤทธิ� อน่ชุติวรวงศ์
นายสอาด ธร่โรจนวงศ์
นางณัฐพื่ร เหล่องส่วรรณ

บางกอกแบงค์ เบอรฮ์่าด 2,220 - - 11 134 134 1,891 909 - - 7 139 - - นางสาวรชัุดา ธร่ธราธร
นายไชุยฤทธิ� อน่ชุติวรวงศ์

บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่
จำากัด

- - - - 17 328 - - - - - 4 328 - นายส่วรรณ แทนสถิตย์
นางสาวปิยะดา ส่จรติกล่
นางสาวรชัุดา ธร่ธราธร

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการ
กองท่นรวมบัวหลวง จำากัด

- - - 392 84 - - - - - 343 84 - - นายนรนิทร ์โอภาม่รธาวงศ*์**
นางสาวส่ญ่าณ่ ภร้ปิญั่ญ่วานิชุ
นายไพื่ศาล เลิศโกวทิย์

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง 
จำากัด (มหาชุน)

- - - 2 741 1 - - - - 2 161 1 155 Mr. Chong Toh
 นางเยาวด่ นาคะตะ

ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) 
จำากัด

4 - - - 59 2,916 659 4 - - - 141 2,018 2,549 นายชุาติศริ ิโสภณพื่นิชุ
Mr. Chong Toh
นายไชุยฤทธิ�  อน่ชุติวรวงศ์
Mr. Lin Cheng Leo, Kung
นางสาวรชัุดา ธร่ธราธร
นางสาวนิรมาน ไหลสาธติ
นายส่วชัุชุยั ทรงวานิชุ****

*   ส่ทธหิลังหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
*** นายนรนิทร ์โอภาม่รธาวงศ ์และนายวร่ะศกัดิ� ส่ตัณฑ์วบ้ิลย์ เกษ่ัยณอาย่เม่�อวนัท่� 1 มกราคม 2564
**** นายส่วชัุชุยั ทรงวานิชุ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่�อวนัท่� 1 พื่ฤษัภาคม 2564
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หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษิัทั

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

กรรมการ / ผู้บรหิ้าร
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงนิฝาก เงนิลงทุน
เงนิให้้

สินเชื่่�อ*

สินทรพัย์ 
อ่�น

เงนิ
รบัฝาก

เงนิกู้ย่ม
และ

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพัน เงนิฝาก เงนิลงทุน
เงนิให้้

สินเชื่่�อ*
สินทรพัย์

อ่�น
เงนิ

รบัฝาก

เงนิกู้ย่ม
และ

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพัน

บรษัิัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จำากัด - - - - 236 - - - - - - 412 - - นายส่วรรณ แทนสถิตย์
นายวร่ะศกัดิ� ส่ตัณฑ์วบ้ิลย์***
นางสาวรชัุดา ธร่ธราธร
นายธวชัุ ตรว่รรณก่ล
นายศริเิดชุ เอ่�องอด่มสิน

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการ
กองท่น บางกอกแคปปิตอล 
จำากัด**

- - - - 264 - - - - - - 273 - - Mr. Chong Toh

ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บเ่ค 5 23,394 - 9 72 2,005 399 23 21,246 - 32 13 - - นายชุาติศริ ิโสภณพื่นิชุ
Mr. Chong Toh
นางสาวนิรมาน ไหลสาธติ
นายชุลิต เตชุสัอนันต์
นายส่วชัุชุยั ทรงวานิชุ

บรษัิัท บเ่อสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด - - 672 - 41 - 32 - - 692 - 47 - 4 นายธวชัุ ตรว่รรณก่ล
นายรชุฏิ เสกตระก้ล

รวมบรษิััทย่อย 2,229 23,394 672 414 2,465 5,384 2,981 936 21,246 692 384 2,007 2,347 2,708

*   ส่ทธหิลังหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น
**  ถ่อห่�นโดยบรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน)
*** นายนรนิทร ์โอภาม่รธาวงศ ์และนายวร่ะศกัดิ� ส่ตัณฑ์วบ้ิลย์ เกษ่ัยณอาย่เม่�อวนัท่� 1 มกราคม 2564
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หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษิัทั

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

กรรมการ / ผู้บรหิ้าร
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงนิฝาก เงนิลงทุน
เงนิให้ ้

สินเชื่่�อ*
สินทรพัย์

อ่�น
เงนิ

รบัฝาก

เงนิกูย้ม่
และ 

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพนั เงนิฝาก
เงนิ

ลงทนุ
เงนิให้ ้

สินเชื่่�อ*
สินทรพัย์

อ่�น
เงนิ

รบัฝาก

เงนิกูย้ม่
และ

ห้น่�สินอ่�น
ภาระ

ผูกพนั

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด - - - 3 171 6 - - - - 3 99 4 - นายขจรว่ฒ ิตยาน่กรณ์
นางสาวส่ธร่า ศรไ่พื่บ้ลย์

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์
จำากัด

- - - - 135 22 1 - - - - 105 16 1 นางสาวส่ธร่า ศรไ่พื่บ้ลย์

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ 
จำากัด

- - - 28 1 - - - - - 17 32 - - นายโชุค ณ ระนอง

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด - - - - 48 3 - - - - - 48 - - นายก่กก�อง รกัเผู่้าพื่นัธ่์
นางเยาวด่ นาคะตะ

รวมบรษิััทรว่ม - - - 31 355 31 1 - - - 20 284 20 1

บุคคลและกิจการอ่�นท่�เก่�ยวขอ้งกัน - - 639 1 7,761 5 4 - - 19 - 9,100 8 3

รวม 2,229 23,394 1,311 446 10,581 5,420 2,986 936 21,246 711 404 11,391 2,375 2,712

* ส่ทธหิลังหกัค่าเผู่้�อผู้ลขาดท่นด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น

สำาหรบัปีสิ�นส่ดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและบรษัิัทย่อยคิดดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อกับบ่คคล
หรอ่กิจการท่�เก่�ยวข�องกันดังกล่าวข�างต�น ในอตัราร�อยละ 0.75 ถ่ง 5.88 ข่�นอย้กั่บประเภทของสินเชุ่�อ
และหลักประกัน 

สำาหรบัปีสิ�นส่ดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิัทย่อยคิดดอกเบ่�ยเงนิให�สินเชุ่�อกับบ่คคล
หรอ่กิจการท่�เก่�ยวข�องกันดังกล่าวข�างต�น ในอตัราร�อยละ 0.75 ถ่ง 13.00 ข่�นอย่้กับประเภทของสินเชุ่�อ
และหลักประกัน 
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รายการเงนิลงท่นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพื่าะธนาคารกับบรษัิัทย่อยและบรษัิัทรว่มม่ดังต่อไปน่�

ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ ประเภทห้ลักทรพัยท่์�ลงทุน

งบการเงนิรวม

รอ้ยละของห้ลักทรพัย์
ท่�ลงทุนทางต่รง

และทางออ้ม (%)

มูลค่าเงนิลงทุน

วธิร่าคาทนุ
(ล้านบาท)

วธิส่่วนได้เส่ย
(ล้านบาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด* บรกิาร ห่�นสามัญ่ 33.33 69.08 262 362 81 26

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 30.00 30.00 15 15 470 457

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 22.17 22.17 118 118 82 95

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 12.55 14.26 12 13 382 333

PT Sahabat Finansial Keluarga** ธร่กิจการเงนิ ห่�นสามัญ่ 28.79 - 314 - 314 -

รวม 721 508 1,329 911

หกั ค่าเผู่้�อการด�อยค่า   (172) (2) - -

รวมเงนิลงทุนในบรษิััทรว่มสุทธิ 549 506 1,329 911

* ธนาคารม่เพื่ย่งอำานาจในการเข�าไปม่ส่วนรว่มในการบรหิารแต่ไม่ถ่งระดับควบค่ม
** ถ่อห่�นโดยธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค โดยในเด่อนธนัวาคม 2564 เปล่�ยนสถานะจากบรษัิัทย่อยเป็นบรษัิัทรว่ม
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ชื่่�อบรษัิัท ประเภทธุรกิจ
ประเภท

ห้ลักทรพัย์
ท่�ลงทนุ

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

รอ้ยละของห้ลักทรพัยท่์�ลงทนุทางต่รง
และทางออ้ม (%)

มูลค่าเงนิลงทุนวธิร่าคาทนุ
(ล้านบาท)

2564 2563 2564 2563

บรษิััทย่อย

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด ธร่กิจการเงนิ ห่�นสามัญ่ 100.00 100.00 2 2

บางกอกแบงค์ เบอรฮ์่าด ธนาคาร ห่�นสามัญ่ 100.00 100.00 9,261 9,261

บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่จำากัด บรหิารสินทรพัื่ย์ ห่�นสามัญ่ 100.00 100.00 2,500 2,500

ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) จำากัด ธนาคาร ห่�นสามัญ่ 100.00 100.00 19,585 19,585

บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด ธร่กิจเงนิรว่มลงท่น ห่�นสามัญ่ 100.00 100.00 1,500 1,500

ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค ธนาคาร ห่�นสามัญ่ 98.71 98.71 105,010 105,010

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) หลักทรพัื่ย์ ห่�นสามัญ่ 99.91 99.91 4,772 4,772

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด** ธร่กิจการเงนิ ห่�นสามัญ่ 90.00 90.00 1,365 1,365

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บัวหลวง จำากัด ธร่กิจการเงนิ ห่�นสามัญ่ 75.00 75.00 183 183

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด* บรกิาร ห่�นสามัญ่ 33.33 69.08 262 362

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 30.00 30.00 15 15

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 22.17 22.17 118 118

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด บรกิาร ห่�นสามัญ่ 12.55 14.26 12 13

รวม 144,585 144,686

หกั ค่าเผู่้�อการด�อยค่า (268) (97)

รวมเงนิลงทุนในบรษิััทย่อยและบรษิััทรว่มสุทธิ 144,317 144,589

* ธนาคารม่เพื่ย่งอำานาจในการเข�าไปม่ส่วนรว่มในการบรหิารแต่ไม่ถ่งระดับควบค่ม
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รายการทางบญั่ชุท่่�สำาคัญ่ระหวา่งธนาคารกับบรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม บ่คคลและกิจการอ่�นท่�เก่�ยวข�องกัน มก่ารกำาหนดราคาซึ่่�อขายระหวา่งกัน การกำาหนดอตัราดอกเบ่�ย ค่าธรรมเน่ยมระหวา่งกันและเง่�อนไขต่าง ๆ 
เป็นไปตามปกติธ่รกิจและเป็นเง่�อนไขการค�าทั�วไป 

ธนาคารและบรษัิัทย่อยม่รายได�และค่าใชุ�จา่ยกับบ่คคลและกิจการท่�เก่�ยวข�องกันท่�ม่นัยสำาคัญ่ ดังน่�

หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษัิัท

งบการเงนิรวม

 สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2563

รายได้ดอกเบ่�ย รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยอ่�น รายได้ดอกเบ่�ย รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยอ่�น

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด - - - - 5 - - -

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด - 9 1 8 - 19 1 6

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด - 56 - 207 - 31 - 144

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด - 10 - 2 - 10 - 2

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด - - - 2 - - - 2

รวมบรษิััทรว่ม - 75 1 219 5 60 1 154

บุคคลและกิจการอ่�นท่�เก่�ยวข้องกัน    15 97 24 187 1 67 43 198

รวม 15 172 25 406 6 127 44 352

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 152

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การปีระกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบการเงนิ เอกสารแนบ



หน่วย : ล�านบาท

ชื่่�อบรษัิัท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2563

รายได้ดอกเบ่�ย รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยอ่�น รายได้ดอกเบ่�ย รายได้ท่�มิใชื่ด่อกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยดอกเบ่�ย ค่าใชื่จ้า่ยอ่�น

บรษิััทย่อย

บรษัิัท บ่บ่แอล (เคแมน) จำากัด - - 1 - - - 7 -

บางกอกแบงค์ เบอรฮ์่าด 4 2 - - 24 2 - -

บรษัิัท บรหิารสินทรพัื่ย์ทว ่จำากัด - 1 - - - 1 - -

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์จดัการกองท่นรวม บัวหลวง จำากัด    - 3,361 1 - - 3,075 1 -

บรษัิัทหลักทรพัื่ย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชุน) - 979 2 27 - 590 5 -

ธนาคารกร่งเทพื่ (ประเทศจน่) จำากัด - 167 5 - 1 124 4 -

บรษัิัท บัวหลวงเวนเจอรส์ จำากัด - - - - - - 1 -

ธนาคารพื่ท่่ เพื่อรม์าตา ท่บ่เค 22 - 26 - 15 - - -

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด* 8 45 - - 4 45 - -

รวมบรษิััทย่อย 34 4,555 35 27 44 3,837 18 -

บรษิััทรว่ม

บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด - - - - 5 - - -

บรษัิัท ศน้ย์ประมวลผู้ล จำากัด - 9 1 8 - 19 1 6

บรษัิัท เนชุั�นแนล ไอท่เอม็เอก็ซึ่ ์จำากัด - 56 - 207 - 31 - 144

บรษัิัท ไทย เพื่ย์เมนต์ เน็ตเวริก์ จำากัด - 10 - 2 - 10 - 2

บรษัิัท บ่ซึ่ไ่อ (ประเทศไทย) จำากัด - - - 2 - - - 2

รวมบรษิััทรว่ม - 75 1 219 5 60 1 154

บุคคลและกิจการอ่�นท่�เก่�ยวข้องกัน    15 1 24 112 1 - 43 129

รวม 49 4,631 60 358 50 3,897 62 283

* เม่�อวนัท่� 17 กันยายน 2563 บรษัิัท บ่เอสแอล ล่สซึ่ิ�ง จำากัด เปล่�ยนสถานะจากบรษัิัทรว่มเป็นบรษัิัทย่อยของธนาคาร
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ค่าตอบแทนผู้้�บรหิารสำาคัญ่ สำาหรบัปีสิ�นส่ดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

หน่วย : ล�านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม สำาห้รบัปสิี�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

ผู้ลประโยชุน์ระยะสั�นของพื่นักงาน 2,673 2,504 1,482 1,546

ผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงาน 127 95 87 84

รวม 2,800 2,599 1,569 1,630

9.2.2 นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระห้วา่งกันในอนาคต่ 
ธนาคารอาจม่การทำารายการระหวา่งกันในอนาคตตามการดำาเนินธ่รกิจทั�วไป ซึ่่�งธนาคารม่การกำาหนด
ขั�นตอนและวธิป่ฏิิบติังานท่�ชุดัเจนในการอน่มติัธร่กรรมดังกล่าว ทั�งน่� ตามแนวทางท่�ทางการได�กำาหนด
ให�ธนาคารถ่อปฏิิบัติ
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 ส�วนท่ี่� 3 —
งบการเงิน

• รายงานความรบัผิู้ดชุอบในรายงานทางการเงนิ 
ของคณะกรรมการธนาคาร

• รายงานของผู้้�สอบบัญ่ชุร่บัอน่ญ่าต

• งบการเงนิ

• หมายเหต่ประกอบงบการเงนิ
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เรียีน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รบัผิู้ดชอบในงบการเงนิรวมของธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ และงบการเงนิเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั�งสารสนเทศทางการเงนิ 
ท่�ป็รากฏในราย่งานป็ระจำาป็ี โดย่งบการเงนิดังกล่าวสำาหรบัป็ีสิ�นสุดวนัท่� 31 ธันวาคม 2564 ได�จดัทำาตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงนิ และใช�นโย่บาย่ 
การบัญช่ท่�เหมาะสมซึ่่�งถืือป็ฏิบัติอย่่างสมำาเสมอ และใช�ดุลพินิจและป็ระมาณการตามความจำาเป็็นอย่่างรอบคอบและสมเหตุสมผู้ล รวมทั�งม่การเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ล 
ในหมาย่เหตุป็ระกอบงบการเงนิอย่่างเพ่ย่งพอ ทั�งน่� งบการเงนิดังกล่าวได�ผู่้านการตรวจสอบและให�ความเห็นอย่่างไม่ม่เงื�อนไขจากผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต 
ท่�เป็็นอสิระ

คณะกรรมการธนาคารได�ป็ฏิบัติหน�าท่�กำากับด้แลการดำาเนินงานของธนาคารให�สอดคล�องกับวตัถืุป็ระสงค์ เป็้าหมาย่ กลยุ่ทธแ์ละนโย่บาย่ของธนาคาร รวมทั�ง 
ได�จดัให�ม่ระบบการควบคุมภาย่ในและระบบการบรหิารความเส่�ย่ง เพื�อให�ข�อม้ลทางการเงนิม่ความถื้กต�องตามท่�ควรในสาระสำาคัญ ทั�งน่� คณะกรรมการธนาคาร 
ได�แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งป็ระกอบด�วย่กรรมการอสิระ จำานวน 3 ท่าน เป็็นผู้้�รบัผิู้ดชอบสอบทานราย่งานทางการเงนิ และด้แลให�ม่ระบบการควบคุม
ภาย่ในและการตรวจสอบภาย่ในท่�เพย่่งพอ โดย่คณะกรรมการตรวจสอบได�แสดงความเหน็เก่�ย่วกับเรื�องดังกล่าว ป็รากฏไว�ในราย่งานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่่�งแสดงไว�ในราย่งานป็ระจำาป็ีแล�ว

คณะกรรมการธนาคารม่ความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภาย่ในโดย่รวมของธนาคารม่ความเพ่ย่งพอและเหมาะสม สามารถืสร�างความเชื�อมั�นอย่่างม่เหตุผู้ล 
ต่อความเชื�อถืือได�ของงบการเงนิรวมของธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ และงบการเงนิเฉพาะกิจการของธนาคารสำาหรบัป็ีสิ�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564

 (ปิติิิ  สิิทธิิอำำ�นวย)
 ประธานกรรมการธนาคาร
 24 กุมภาพัันธ ์2565

รายงานความรบัผิดิชอบในรายงานทางการเงินของ 
คณะกรรมการธนาคาร
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เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรีรีมการี
ธนาคารีกร้ีงเท่พ จำำากัด (มหุ้าชน) 

คว�มเห็น็

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ (“ธนาคารและบรษัิัทย่่อย่”) และงบการเงนิเฉพาะธนาคารของธนาคาร
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่่�งป็ระกอบด�วย่งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 และงบกำาไรขาดทุน 
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเป็ล่�ย่นแป็ลงส่วนของเจ�าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและ 
เฉพาะธนาคารสำาหรบัป็ีสิ�นสุดวนัเด่ย่วกัน และหมาย่เหตุป็ระกอบงบการเงนิ รวมถ่ืงสรุป็นโย่บาย่การบัญชท่่�สำาคัญ

ข�าพเจ�าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข�างต�นน่�แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ และของ 
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 และผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงนิสดสำาหรบัป็ีสิ�นสุดวนัเด่ย่วกัน โดย่ถื้กต�องตามท่�ควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงนิ และหลักเกณฑ์์ของธนาคารแหง่ป็ระเทศไทย่

เกณฑ์์ในก�รแสิดงคว�มเห็น็

ข�าพเจ�าได�ป็ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ่ ความรบัผิู้ดชอบของข�าพเจ�าได�กล่าวไว�ในวรรคความรบัผิู้ดชอบของผู้้�สอบบัญชต่่อการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ในราย่งานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าม่ความเป็็นอิสระจากธนาคารและบริษััทย่่อย่ตามข�อกำาหนดจรรย่าบรรณของ 
ผู้้�ป็ระกอบวชิาช่พบัญช่ท่�กำาหนดโดย่สภาวชิาช่พบัญช่ในส่วนท่�เก่�ย่วข�องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร และข�าพเจ�าได�ป็ฏิบัติ 
ตามความรบัผิู้ดชอบด�านจรรย่าบรรณอื�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไป็ตามข�อกำาหนดเหล่าน่� ข�าพเจ�าเชื�อวา่หลักฐานการสอบบัญช่ท่�ข�าพเจ�าได�รบัเพ่ย่งพอและเหมาะสมเพื�อใช� 
เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเหน็ของข�าพเจ�า

เร่�อำงสิำ�คัญในก�รติรวจสิอำบ

เรื�องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ท่�ม่นัย่สำาคัญท่�สุดตามดุลย่พินิจเย่่�ย่งผู้้�ป็ระกอบวชิาชพ่ของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะธนาคารสำาหรบังวดป็ัจจุบัน ข�าพเจ�าได�นำาเรื�องเหล่าน่�มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดย่รวมและ 
ในการแสดงความเหน็ของข�าพเจ�า ทั�งน่� ข�าพเจ�าไม่ได�แสดงความเหน็แย่กต่างหากสำาหรบัเรื�องเหล่าน่�

รายงานของ 
ผิ้�สอบบญัชรีบัอนุญาต
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งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



เร่�อำงสิำ�คัญในก�รติรวจสิอำบ วธิิีก�รติรวจสิอำบที�ใช้เ้พื่่�อำติอำบสินอำง

ค่�เผ่ื่�อำผื่ลข�ดทุนด้�นเครดิติที�ค�ดว�่จะเกิดข้�น
ข�าพเจ�าได�พิจารณาวา่ ค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิตท่�
คาดวา่จะเกิดข่�นสำาหรบัเงนิให�สินเชื�อแก่ล้กหน่�เป็็นเรื�อง
สำาคัญในการตรวจสอบ เนื�องจากม่การใช�สมมติฐานและ
ดุลย่พินิจหลาย่ป็ระการ รวมถ่ืงการคาดการณ์สภาวะ
เศรษัฐกิจในอนาคตและการป็รับป็รุงโมเดลภาย่หลัง 
การรับร้�ราย่การของค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต
ท่�คาดว่าจะเกิดข่�นเป็็นไป็ตามมาตรฐานการราย่งาน
ทางการเงนิฉบับท่� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงนิ และ
หลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่งป็ระเทศไทย่ท่�เก่�ย่วข�อง 
โดย่มาตรฐานการราย่งานทางการเงนิฉบับท่� 9 ดังกล่าว 
ได�กำาหนดให�ธนาคารและบริษััทย่่อย่รับร้�การด�อย่ค่า
ตามผู้ลขาดทุนท่�คาดว่าจ ะ เ กิดข่� น  ข� าพเจ�า ได� ให� 
ความสำาคัญกับการตรวจสอบบัญช่ค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุน 
ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นสำาหรับเงินให�สินเชื�อแก่ 
ล้กหน่�ในป็ระเด็นดังต่อไป็น่�
• การต่ความทางบัญชแ่ละสมมติฐานสำาหรบัการจดัทำา

โมเดลของธนาคารท่�ใช�ในการคำานวณค่าเผืู้�อผู้ลขาดทนุ
ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น ซึ่่�งกำาหนดความน่าจะเป็น็
ของการผิู้ดนัดชำาระหน่� (Probabilities of Default : 
PD) ความเส่ย่หาย่ท่�อาจจะเกิดข่�นเมื�อมก่ารผิู้ดนัดชำาระ 
(Loss Given Default : LGD) และฐานความเส่�ย่ง 
เมื�อมก่ารผิู้ดนัดชำาระ (Exposure at Default : EAD)

• ความครบถื�วนและความถื้กต�องของข�อม้ลท่�ใช�ใน
การคำานวณค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิตท่�คาดว่า
จะเกิดข่�น

• ข�อม้ลและสมมติฐานท่�ใช�ในการป็ระมาณการผู้ลกระทบ
จากสถืานการณ์ทางเศรษัฐกิจท่�หลากหลาย่

• การจดัชั�นเงนิให�สินเชื�อแก่ลก้หน่�สำาหรบัชั�นท่� 1 ชั�นท่� 2 
และชั�นท่� 3 ตามข�อกำาหนดซึ่่�งเป็น็ไป็ตามมาตรฐานการ
ราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 9 และหลักเกณฑ์์ของ
ธนาคารแหง่ป็ระเทศไทย่ท่�เก่�ย่วข�อง

วธิก่ารตรวจสอบท่�สำาคัญรวมถ่ืง
• สอบทานนโย่บาย่ท่�เป็น็ลาย่ลักษัณ์อกัษัรของผู้้�บรหิาร 

ซึ่่�งได�รับความร่วมมือจากผู้้�เช่�ย่วชาญของผู้้�บริหาร
ของธนาคาร รวมถ่ืงวธิก่ารได�มาซึ่่�งการป็ระมาณการ
ค่าเผืู้�อผู้ลขาดทนุด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�นรวมถ่ืง
พิจารณาว่านโย่บาย่และวิธ่การเพื�อให�ได�มาซึ่่�งการ
ป็ระมาณการนั�น เป็็นไป็ตามมาตรฐานการราย่งาน
ทางการเงนิฉบบัท่� 9 และได�รบัการอนุมติัจากผู้้�บรหิาร
ท่�ม่อำานาจในระดับท่�เหมาะสม 

• ทำาความเข�าใจและทดสอบการออกแบบและความ 
ม่ป็ระสิทธผิู้ลของการควบคุมภาย่ในท่�สำาคัญ รวมถ่ืง
กระบวนการท่�เก่�ย่วข�องกับค่าเผืู้�อผู้ลขาดทนุด�านเครดิต
ท่�คาดวา่จะเกิดข่�น ซึ่่�งรวมถ่ืงการจดัชั�นหน่� ความถืก้ต�อง
และความครบถื�วนของข�อม้ลการติดตามข�อม้ล 
ด�านเครดิต สถืานการณ์ทางเศรษัฐกิจท่�หลากหลาย่ 
และการสำารองสำาหรบัล้กหน่�ราย่ตัว

• ให�ผู้้� เช่�ย่วชาญภาย่ในของผู้้�สอบบัญช่ม่ส่วนร่วม
ในการพิจารณาเอกสารป็ระกอบโมเดลและราย่งาน
การทดสอบความน่าเชื�อถืือและป็ระสิทธภิาพของโมเดล 
ซึ่่�งรวมถ่ืงการป็ระเมินความเหมาะสมของการออกแบบ
โมเดล สมมติฐาน ข�อม้ลนำาเข�า ส้ตรการคำานวณท่�ใช� 
และการป็รบัป็รุงโมเดลในภาย่หลัง ข�าพเจ�าทดสอบ
ข�อม้ลท่�ใช�ในการคำานวณค่าเผืู้�อผู้ลขาดทนุด�านเครดิต
ท่�คาดวา่จะเกิดข่�นโดย่การกระทบย่อดไป็ยั่งระบบต�นทาง 
และสุ่มทดสอบการคำานวณตามท่�โมเดลกำาหนดไว�

• ป็ระเมินข�อม้ลและข�อสมมติฐานท่�เก่�ย่วข�องท่�กำาหนด
โดย่ผู้้�บรหิารในแต่ละขั�นตอนของการคำานวณค่าเผืู้�อ
ผู้ลขาดทนุด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น โดย่พจิารณา
วา่ม่การใช�ข�อม้ลและสมมติฐานท่�สมเหตุสมผู้ล โดย่ใช�
ผู้ลขาดทุนในอด่ตป็รับป็รุงด�วย่ข�อม้ลท่�สังเกตได�
ในป็ัจจุบัน รวมถ่ืงพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านั�น
ม่ความเก่�ย่วข�องกัน และคำาน่งถ่ืงสภาวะการณ์ทาง
เศรษัฐกิจในอนาคตโดย่ใช�ข�อม้ลสนับสนุนท่�ม่ความ 
สมเหตุสมผู้ล

เร่�อำงสิำ�คัญในก�รติรวจสิอำบ วธิิีก�รติรวจสิอำบที�ใช้เ้พื่่�อำติอำบสินอำง

• ข�อบ่งช่�ท่�จะส่งผู้ลต่อการลดลงของความสามารถื
ในการชำาระหน่�หรือการเพิ�มข่�นของความเส่�ย่งด�าน
เครดิตอย่่างม่นัย่สำาคัญ ทั�งข�อบ่งช่�เชิงป็ริมาณและ
เชงิคุณภาพ ซึ่่�งครอบคลมุทั�งเหตุการณ์ท่�เกิดข่�นแล�ว
และการวเิคราะหส์ถืานการณ์ไป็ข�างหน�า และ

• ความครบถื�วนและการป็ระเมินการป็รับป็รุงโมเดล
ในภาย่หลัง

นโย่บาย่การบัญช่สำาหรบัค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต
ท่�คาดว่าจะเกิดข่�นและราย่ละเอ่ย่ดค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุน
ด�านเครดิตท่�คาดวา่จะเกิดข่�น เป็ิดเผู้ย่ไว�ในหมาย่เหตุ
ป็ระกอบงบการเงนิ ข�อ 3.5 และ 6.9 ตามลำาดับ

• ป็ระเมินระดับค่าเผืู้�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิตท่�คาดวา่
จะเกิดข่�นในภาพรวม เพื�อป็ระเมนิวา่ค่าเผืู้�อผู้ลขาดทนุ
ด�านเครดิตท่�จะเกิดข่�นดังกล่าวม่ความสมเหตุสมผู้ล
โดย่คำาน่งถ่ืงกลุ่มเงินให�สินเชื�อของธนาคารและ
บริษััทย่่อย่ ลักษัณะของความเส่�ย่ง วธิ่การจัดการ
ความเส่�ย่ง และตัวแป็รทางเศรษัฐกิจมหภาค อก่ทั�ง
คำาน่งถ่ืงทิศทางของเศรษัฐกิจและอุตสาหกรรมท่�
ธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ม่ความเส่�ย่ง

• พิจารณาข�อกำาหนดท่�ใช�ในการจัดชั�นเงินให�สินเชื�อ
สำาหรับชั�นท่� 1 ชั�นท่� 2 และชั�นท่� 3 ซึ่่�งเป็็นไป็ตาม
มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 9 และ
หลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่งป็ระเทศไทย่ท่�เก่�ย่วข�อง 
และทดสอบสุ่มตัวอย่่างการจัดชั�นหน่� ในชั�นท่�  1 
ชั�นท่� 2 และชั�นท่� 3 เพื�อตรวจสอบวา่เงนิให�สินเชื�อ
ได�ถื้กจดัชั�นอย่่างเหมาะสม รวมถ่ืงพจิารณาระบบท่�ใช�
ในการจัดระดับความเส่�ย่งด�านสินเชื�อภาย่ในของ
ธนาคาร รวมถ่ืงระบบการจัดอันดับความน่าเชื�อถืือ 
ด�านเครดิตของภาย่นอก

• พจิารณาความเพย่่งพอและเหมาะสมของการเปิ็ดเผู้ย่
ข�อม้ลตามมาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงนิและ
ป็ระกาศของธนาคารแหง่ป็ระเทศไทย่

ข้อำมูลอำ่�น

ผู้้�บรหิารเป็น็ผู้้�รบัผิู้ดชอบต่อข�อม้ลอื�น ข�อม้ลอื�นป็ระกอบด�วย่ ข�อม้ลซึ่่�งรวมอย้่ใ่นราย่งานป็ระจำาป็แีต่ไม่รวมถ่ืงงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารและราย่งานของผู้้�สอบบญัชท่่�อย้่ใ่นราย่งานนั�น ซึ่่�งคาดวา่จะถืก้จดัเตรย่่มให�ข�าพเจ�าภาย่
หลังวนัท่�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญช่

ความเหน็ของข�าพเจ�าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลมุถ่ืงข�อม้ลอื�นและข�าพเจ�า ไม่ได�ให�ความ
เชื�อมั�นต่อข�อม้ลอื�น

ความรบัผิู้ดชอบของข�าพเจ�าท่�เก่�ย่วเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร คือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ข�อม้ลอื�นม่ความขัดแย่�งท่�ม่สาระสำาคัญกับงบการเงนิหรอืกับความร้�ท่�ได�รบัจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า 
หรอืป็รากฏวา่ข�อม้ลอื�นม่การแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็็นสาระสำาคัญหรอืไม่

เมื�อข�าพเจ�าได�อา่นราย่งานป็ระจำาป็ ีหากข�าพเจ�าสรุป็ได�วา่มก่ารแสดงข�อม้ลท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็น็สาระสำาคัญ ข�าพเจ�า
ต�องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับฝ่่าย่บรหิารหรอืผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลเพื�อดำาเนินการแก�ไขให�เหมาะสมต่อไป็
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คว�มรบัผิื่ดช้อำบขอำงผู้ื่บรหิ็�รและผู้ื่มีห็น้�ที�ในก�รกำ�กับดแูลต่ิอำงบก�รเงนิรวม 
และงบก�รเงนิเฉพื่�ะธิน�ค�ร

ผู้้�บริหารม่หน�าท่�รับผิู้ดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่าน่�โดย่ถื้กต�อง
ตามท่�ควรตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงนิ และหลักเกณฑ์์ของธนาคารแหง่ป็ระเทศไทย่ และรบัผิู้ดชอบเก่�ย่วกับ
การควบคุมภาย่ในท่�ผู้้�บริหารพิจารณาวา่จำาเป็็นเพื�อให�สามารถืจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ท่�ป็ราศจากการแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็็นสาระสำาคัญไม่วา่จะเกิดจากการทุจรติหรอืข�อผิู้ดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ผู้้�บรหิารรบัผิู้ดชอบในการป็ระเมินความสามารถืของธนาคาร
และบริษััทย่่อย่ และของธนาคารในการดำาเนินงานต่อเนื�อง การเป็ิดเผู้ย่เรื�องท่�เก่�ย่วกับการดำาเนินงานต่อเนื�อง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ์์การบัญช่สำาหรบัการดำาเนินงานต่อเนื�อง เว�นแต่ผู้้�บรหิารม่ความตั�งใจท่�จะเลิก
ธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ และธนาคาร หรอืหยุ่ดดำาเนินงานหรอืไม่สามารถืดำาเนินงานต่อเนื�องต่อไป็ได�

ผู้้�มห่น�าท่�ในการกำากับดแ้ลมห่น�าท่�ในการกำากับดแ้ลกระบวนการในการจดัทำาราย่งานทางการเงนิของธนาคารและบรษัิัทย่อ่ย่

คว�มรบัผิื่ดช้อำบขอำงผู้ื่สิอำบบัญช้ต่ีิอำก�รติรวจสิอำบงบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพื่�ะธิน�ค�ร

การตรวจสอบของข�าพเจ�าม่วตัถืุป็ระสงค์เพื�อให�ได�ความเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุสมผู้ลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารโดย่รวมป็ราศจากการแสดงข�อม้ลท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็น็สาระสำาคัญหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอื 
ข�อผิู้ดพลาด และเสนอราย่งานของผู้้�สอบบัญชซ่ึ่่�งรวมความเหน็ของข�าพเจ�าอย้่่ด�วย่ ความเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุสมผู้ลคือ
ความเชื�อมั�นในระดับส้งแต่ไมไ่ด�เป็็นการรบัป็ระกันวา่การป็ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจ่ะสามารถืตรวจพบ
ข�อม้ลท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็น็สาระสำาคัญท่�มอ่ย้่ไ่ด�เสมอไป็ ข�อม้ลท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข�อผิู้ดพลาด
และถืือวา่มส่าระสำาคัญเมื�อคาดการณ์ได�อย่า่งสมเหตุสมผู้ลวา่ราย่การท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิแต่ละราย่การหรอืทกุราย่การรวมกัน
จะม่ผู้ลต่อการตัดสินใจทางเศรษัฐกิจของผู้้�ใช�งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารจากการใช�งบการเงนิเหล่าน่�

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบญัช ่ข�าพเจ�าได�ใช�ดลุย่พนิิจและการสังเกตและสงสัย่เย่่�ย่งผู้้�ป็ระกอบ
วชิาชพ่ตลอดการตรวจสอบ การป็ฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถ่ืง 

• ระบุและป็ระเมนิความเส่�ย่งจากการแสดงข�อม้ลท่�ขดัต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็น็สาระสำาคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคาร ไม่วา่จะเกิดจากการทุจรติหรอืข�อผิู้ดพลาด ออกแบบและป็ฏิบัติงานตามวธิก่ารตรวจสอบเพื�อตอบ
สนองต่อความเส่�ย่งเหล่านั�น และได�หลักฐานการสอบบัญชท่่�เพย่่งพอและเหมาะสมเพื�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความ
เหน็ของข�าพเจ�า ความเส่�ย่งท่�ไม่พบข�อม้ลท่�ขัดต่อข�อเท็จจรงิอนัเป็็นสาระสำาคัญซึ่่�งเป็็นผู้ลมาจากการทุจรติจะส้งกวา่
ความเส่�ย่งท่�เกิดจากข�อผิู้ดพลาด เนื�องจากการทจุรติอาจเก่�ย่วกับการสมร้�รว่มคิด การป็ลอมแป็ลงเอกสารหลักฐาน 
การตั�งใจละเว�นการแสดงข�อม้ล การแสดงข�อม้ลท่�ไม่ตรงตามข�อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซึ่งการควบคุมภาย่ใน 

• ทำาความเข�าใจในระบบการควบคุมภาย่ในท่�เก่�ย่วข�องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิก่ารตรวจสอบท่�เหมาะสม
กับสถืานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื�อวตัถุืป็ระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความม่ป็ระสิทธผิู้ลของการควบคุมภาย่ในของ
ธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ และธนาคาร

• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโย่บาย่การบัญช่ท่�ผู้้�บรหิารใช�และความสมเหตุสมผู้ลของป็ระมาณการทางบัญช่และ
การเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลท่�เก่�ย่วข�องซึ่่�งจดัทำาข่�นโดย่ผู้้�บรหิาร 

• สรุป็เก่�ย่วกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ์์การบัญชส่ำาหรบัการดำาเนินงานต่อเนื�องของผู้้�บรหิารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชท่่�ได�รบั สรุป็วา่ม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ย่วกับเหตุการณ์หรอืสถืานการณ์ท่�อาจเป็็นเหตุให�
เกิดข�อสงสัย่อย่่างม่นัย่สำาคัญต่อความสามารถืของธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ และธนาคารในการดำาเนินงานต่อเนื�อง
หรอืไม่ ถื�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุป็วา่ม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญ ข�าพเจ�าต�องกล่าวไว�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชข่อง
ข�าพเจ�าโดย่ให�สังเกตถ่ืงการเปิ็ดเผู้ย่ข�อม้ลท่�เก่�ย่วข�องในงบการเงนิ หรอืถื�าการเปิ็ดเผู้ย่ข�อม้ลดังกล่าวไม่เพ่ย่งพอ 
ความเห็นของข�าพเจ�าจะเป็ล่�ย่นแป็ลงไป็ ข�อสรุป็ของข�าพเจ�าข่�นอย้่่กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ได�รับจนถ่ืงวนัท่�
ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชข่องข�าพเจ�า อย่่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถืานการณ์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุให�ธนาคาร
และบรษัิัทย่่อย่ และธนาคารต�องหยุ่ดการดำาเนินงานต่อเนื�อง

• ป็ระเมินการนำาเสนอ โครงสร�าง และเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดย่รวม รวมถ่ืงการ
เป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงราย่การและเหตุการณ์ในร้ป็แบบท่�ทำาให�ม่
การนำาเสนอข�อม้ลโดย่ถื้กต�องตามท่�ควรหรอืไม่ 

• ได�รบัหลักฐานการสอบบัญชท่่�เหมาะสมอย่า่งเพย่่งพอเก่�ย่วกับข�อม้ลทางการเงนิของกิจการภาย่ในกลุ่มหรอืกิจกรรม
ทางธุรกิจภาย่ในธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ เพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข�าพเจ�ารบัผิู้ดชอบต่อการกำาหนด
แนวทาง การควบคุมด้แล และการป็ฏิบัติงานตรวจสอบธนาคารและบรษัิัทย่่อย่ ข�าพเจ�าเป็็นผู้้�รบัผิู้ดชอบแต่เพ่ย่ง
ผู้้�เด่ย่วต่อความเหน็ของข�าพเจ�า 

ข�าพเจ�าได�สื�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับดแ้ลในเรื�องต่าง ๆ ท่�สำาคัญ ซึ่่�งรวมถ่ืงขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่�ได�วางแผู้นไว�และป็ระเด็นท่�มนั่ย่สำาคัญท่�พบจากการตรวจสอบ รวมถ่ืงข�อบกพรอ่งท่�มนั่ย่สำาคัญในระบบการควบคุม
ภาย่ใน หากข�าพเจ�าได�พบในระหวา่งการตรวจสอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คำารับรองแก่ผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลวา่ข�าพเจ�าได�ป็ฏิบัติตามข�อกำาหนดจรรย่าบรรณท่�เก่�ย่วข�องกับ
ความเป็็นอสิระและได�สื�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลเก่�ย่วกับความสัมพันธทั์�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ่่�งข�าพเจ�า
เชื�อวา่ม่เหตผุู้ลท่�บุคคลภาย่นอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็น็อสิระของข�าพเจ�าและมาตรการท่�ข�าพเจ�าใช�เพื�อป็อ้งกัน
ไม่ให�ข�าพเจ�าขาดความเป็็นอสิระ

จากเรื�องท่�สื�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แล ข�าพเจ�าได�พจิารณาเรื�องต่าง ๆ ท่�ม่นัย่สำาคัญมากท่�สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในงวดปั็จจุบนัและกำาหนดเป็น็เรื�องสำาคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธบิาย่
เรื�องเหล่าน่�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชเ่ว�นแต่กฎหมาย่หรอืข�อบังคับไม่ให�เป็ิดเผู้ย่ต่อสาธารณะเก่�ย่วกับเรื�องดังกล่าว 
หรือในสถืานการณ์ท่�ย่ากท่�จะเกิดข่�น ข�าพเจ�าพิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในราย่งานของข�าพเจ�า เพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถืคาดการณ์ได�อย่า่งสมเหตสุมผู้ลวา่จะมผู่้ลกระทบในทางลบมากกวา่ผู้ลป็ระโย่ชน์ต่อส่วนได�เส่ย่
สาธารณะจากการสื�อสารดังกล่าว

 นิสิ�กร  ทรงมณี
กรุงเทพมหานคร ผู้้�สอบบัญชร่บัอนุญาตเลขทะเบ่ย่น 5035
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สารจาก
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งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
ณ วันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
ณ วันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.2 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515
6.4 801,212,497 519,036,028 626,065,197 374,778,755
6.5 84,341,349 57,936,242 96,497,917 69,359,414
6.6 42,359,296 67,560,232 41,749,252 66,143,443
6.7 803,636,528 758,482,179 663,088,369 670,444,629
6.8 1,328,586 911,321 144,316,959 144,589,329
6.9 2,376,026,685 2,189,102,088 2,025,671,183 1,896,205,127

6.10 9,495,944 9,753,914 8,498,534 7,754,245
6.11 64,980,166 65,049,861 54,181,783 55,460,373
6.12 36,808,534 32,307,811 1,579,427 1,451,391
6.13 6,336,519 7,939,617 2,532,787 2,082,884

12,906,449 12,833,047 12,779,785 12,699,962
31,296,588 28,161,036 19,016,792 13,977,916

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หลกัประกันที่น าไปวางกับคูส่ญัญาทางการเงิน
สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ
รวมสินทรัพย์

เงินลงทนุสทุธิ
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ
สินทรัพย์อนพุนัธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 7 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.2 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515
6.4 801,212,497 519,036,028 626,065,197 374,778,755
6.5 84,341,349 57,936,242 96,497,917 69,359,414
6.6 42,359,296 67,560,232 41,749,252 66,143,443
6.7 803,636,528 758,482,179 663,088,369 670,444,629
6.8 1,328,586 911,321 144,316,959 144,589,329
6.9 2,376,026,685 2,189,102,088 2,025,671,183 1,896,205,127

6.10 9,495,944 9,753,914 8,498,534 7,754,245
6.11 64,980,166 65,049,861 54,181,783 55,460,373
6.12 36,808,534 32,307,811 1,579,427 1,451,391
6.13 6,336,519 7,939,617 2,532,787 2,082,884

12,906,449 12,833,047 12,779,785 12,699,962
31,296,588 28,161,036 19,016,792 13,977,916

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หลกัประกันที่น าไปวางกับคูส่ญัญาทางการเงิน
สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ
รวมสินทรัพย์

เงินลงทนุสทุธิ
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ
สินทรัพย์อนพุนัธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 7 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.2 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515
6.4 801,212,497 519,036,028 626,065,197 374,778,755
6.5 84,341,349 57,936,242 96,497,917 69,359,414
6.6 42,359,296 67,560,232 41,749,252 66,143,443
6.7 803,636,528 758,482,179 663,088,369 670,444,629
6.8 1,328,586 911,321 144,316,959 144,589,329
6.9 2,376,026,685 2,189,102,088 2,025,671,183 1,896,205,127

6.10 9,495,944 9,753,914 8,498,534 7,754,245
6.11 64,980,166 65,049,861 54,181,783 55,460,373
6.12 36,808,534 32,307,811 1,579,427 1,451,391
6.13 6,336,519 7,939,617 2,532,787 2,082,884

12,906,449 12,833,047 12,779,785 12,699,962
31,296,588 28,161,036 19,016,792 13,977,916

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หลกัประกันที่น าไปวางกับคูส่ญัญาทางการเงิน
สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ
รวมสินทรัพย์

เงินลงทนุสทุธิ
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

สินทรัพย์

เงินสด
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ
สินทรัพย์อนพุนัธ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 7 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 8 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 8 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 8 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.14 3,156,939,789 2,810,862,624 2,665,646,333 2,485,596,798
6.15 288,708,547 219,149,193 280,748,435 162,499,180

8,112,863 7,257,360 8,112,243 6,702,768
6.16 20,833,104 19,256,663 20,566,545 19,056,520
6.6 50,264,330 57,127,821 49,716,357 56,212,287

6.17 183,239,266 136,176,779 182,379,356 133,963,539
6.21 25,814,558 27,305,660 23,595,568 25,065,453
6.13 1,358,026             2,447,583             984,178                2,588,682             
6.23 103,417,868 93,128,867 57,310,822 53,792,151

3,838,688,351      3,372,712,550      3,289,059,837      2,945,477,378      

6.24

16,550 16,550 16,550 16,550 
39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
66,348,614 47,256,838 57,340,405 52,849,874 

6.26 , 6.27
26,000,000 25,000,000 26,000,000 25,000,000 

116,500,000 111,500,000 116,500,000 111,500,000 
208,443,791 189,822,190 189,497,321 174,699,070 
492,727,066 449,013,689 464,772,387 439,483,605 

1,865,491 1,233,446 -                        -                        
494,592,557 450,247,135 464,772,387 439,483,605 

4,333,280,908 3,822,959,685 3,753,832,224 3,384,960,983 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ทนุส ารองตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หนีส้ินอนพุนัธ์
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี
หนีส้ินอ่ืน

รวมหนีส้ิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม
หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 160

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



งบกำาไรขาดทนุและกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่�น งบกำาไรขาดทนุและกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่�น (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
สำาหรบัปสิี�นสุดวันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
สำาหรบัปสิี�นสุดวันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
6.35 114,312,544       112,523,517       83,284,576         94,695,292         
6.36 32,156,484         35,477,057         21,273,916         27,805,781         

82,156,060         77,046,460         62,010,660         66,889,511         
6.37 39,127,387 34,167,918 27,404,183 26,795,044
6.37 9,918,176 9,456,915 8,206,221 8,800,699

29,209,211         24,711,003         19,197,962         17,994,345         

6.38 17,867,820 11,057,904 15,649,215 9,651,307
6.39 1,225,150           2,512,154           156,139              2,177,491           

208,855              (14,492)               -                      -                      
519,198              734,126              401,504              721,912              

2,251,676           2,039,396           4,236,874           3,597,669           
1,102,693 641,626 371,690              382,131              

134,540,663       118,728,177       102,024,044       101,414,366       

35,003,148         30,959,431         24,813,000         24,848,414         
263,448              186,931              134,148              128,220              

14,764,803         14,165,327         11,423,141         12,034,242         
2,949,196           2,928,889           2,868,153           2,880,048           

14,285,122         17,733,376         9,291,684           14,578,533         
67,265,717         65,973,954         48,530,126         54,469,457         

6.40 34,133,611         31,195,868         26,011,719         27,888,515         
33,141,335         21,558,355         27,482,199         19,056,394         

6.41 6,189,220           4,013,619           4,831,735           3,418,355           
26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก าไรสทุธิ

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน
คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์
คา่ภาษีอากร
อ่ืน ๆ

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
รวมรายได้จากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

รายได้จากเงินปันผล

รายได้ดอกเบีย้
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ
ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
6.35 114,312,544       112,523,517       83,284,576         94,695,292         
6.36 32,156,484         35,477,057         21,273,916         27,805,781         

82,156,060         77,046,460         62,010,660         66,889,511         
6.37 39,127,387 34,167,918 27,404,183 26,795,044
6.37 9,918,176 9,456,915 8,206,221 8,800,699

29,209,211         24,711,003         19,197,962         17,994,345         

6.38 17,867,820 11,057,904 15,649,215 9,651,307
6.39 1,225,150           2,512,154           156,139              2,177,491           

208,855              (14,492)               -                      -                      
519,198              734,126              401,504              721,912              

2,251,676           2,039,396           4,236,874           3,597,669           
1,102,693 641,626 371,690              382,131              

134,540,663       118,728,177       102,024,044       101,414,366       

35,003,148         30,959,431         24,813,000         24,848,414         
263,448              186,931              134,148              128,220              

14,764,803         14,165,327         11,423,141         12,034,242         
2,949,196           2,928,889           2,868,153           2,880,048           

14,285,122         17,733,376         9,291,684           14,578,533         
67,265,717         65,973,954         48,530,126         54,469,457         

6.40 34,133,611         31,195,868         26,011,719         27,888,515         
33,141,335         21,558,355         27,482,199         19,056,394         

6.41 6,189,220           4,013,619           4,831,735           3,418,355           
26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก าไรสทุธิ

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน
คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์
คา่ภาษีอากร
อ่ืน ๆ

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
รวมรายได้จากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

รายได้จากเงินปันผล

รายได้ดอกเบีย้
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ
ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 9 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
6.35 114,312,544       112,523,517       83,284,576         94,695,292         
6.36 32,156,484         35,477,057         21,273,916         27,805,781         

82,156,060         77,046,460         62,010,660         66,889,511         
6.37 39,127,387 34,167,918 27,404,183 26,795,044
6.37 9,918,176 9,456,915 8,206,221 8,800,699

29,209,211         24,711,003         19,197,962         17,994,345         

6.38 17,867,820 11,057,904 15,649,215 9,651,307
6.39 1,225,150           2,512,154           156,139              2,177,491           

208,855              (14,492)               -                      -                      
519,198              734,126              401,504              721,912              

2,251,676           2,039,396           4,236,874           3,597,669           
1,102,693 641,626 371,690              382,131              

134,540,663       118,728,177       102,024,044       101,414,366       

35,003,148         30,959,431         24,813,000         24,848,414         
263,448              186,931              134,148              128,220              

14,764,803         14,165,327         11,423,141         12,034,242         
2,949,196           2,928,889           2,868,153           2,880,048           

14,285,122         17,733,376         9,291,684           14,578,533         
67,265,717         65,973,954         48,530,126         54,469,457         

6.40 34,133,611         31,195,868         26,011,719         27,888,515         
33,141,335         21,558,355         27,482,199         19,056,394         

6.41 6,189,220           4,013,619           4,831,735           3,418,355           
26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก าไรสทุธิ

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน
คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์
คา่ภาษีอากร
อ่ืน ๆ

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
รวมรายได้จากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

รายได้จากเงินปันผล

รายได้ดอกเบีย้
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ
ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 9 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
6.35 114,312,544       112,523,517       83,284,576         94,695,292         
6.36 32,156,484         35,477,057         21,273,916         27,805,781         

82,156,060         77,046,460         62,010,660         66,889,511         
6.37 39,127,387 34,167,918 27,404,183 26,795,044
6.37 9,918,176 9,456,915 8,206,221 8,800,699

29,209,211         24,711,003         19,197,962         17,994,345         

6.38 17,867,820 11,057,904 15,649,215 9,651,307
6.39 1,225,150           2,512,154           156,139              2,177,491           

208,855              (14,492)               -                      -                      
519,198              734,126              401,504              721,912              

2,251,676           2,039,396           4,236,874           3,597,669           
1,102,693 641,626 371,690              382,131              

134,540,663       118,728,177       102,024,044       101,414,366       

35,003,148         30,959,431         24,813,000         24,848,414         
263,448              186,931              134,148              128,220              

14,764,803         14,165,327         11,423,141         12,034,242         
2,949,196           2,928,889           2,868,153           2,880,048           

14,285,122         17,733,376         9,291,684           14,578,533         
67,265,717         65,973,954         48,530,126         54,469,457         

6.40 34,133,611         31,195,868         26,011,719         27,888,515         
33,141,335         21,558,355         27,482,199         19,056,394         

6.41 6,189,220           4,013,619           4,831,735           3,418,355           
26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก าไรสทุธิ

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับพนกังาน
คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์
คา่ภาษีอากร
อ่ืน ๆ

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
รวมรายได้จากการด าเนินงาน

คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

รายได้จากเงินปันผล

รายได้ดอกเบีย้
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ
ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

- 9 -

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(6,742,229) 2,964,758 (6,608,454) 1,839,100

(506,394) 260,583 (506,394) 260,583

20,196,245 4,115,474 6,033,617 4,671,025

1,671,185 (231,478) 1,648,107 15,270

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 643,545 14,524,289 -                      13,987,474

10,599,899 (6,067,116) 10,539,297 (5,340,383)

(567,419) 958,884 (567,419) 958,884

986,754 (428,401) 935,437 (284,680)
(2,466) 1,962 -                      -                      

(2,279,082) (3,233,984) (2,155,609) (3,324,295)
24,000,038 12,864,971 9,318,582 12,782,978
50,952,153 30,409,707 31,969,046 28,421,017

26,507,040         17,180,582         22,650,464         15,638,039         
445,075              364,154              -                      -                      

26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

50,393,641 30,056,376 31,969,046 28,421,017
558,512              353,331              -                      -                      

50,952,153 30,409,707 31,969,046 28,421,017
13.89                  9.00                    11.87                  8.19                    

1,908,843           1,908,843           1,908,843           1,908,843           

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)

รวมก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสทุธิ
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ

ความเสีย่งด้านเครดิต
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทนุ) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลงั

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดให้
วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้วดัมลูคา่
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับ
การป้องกันความเสีย่งในกระแสเงินสด

ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงาน
ในตา่งประเทศ

ภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทนุ) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลงั
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(6,742,229) 2,964,758 (6,608,454) 1,839,100

(506,394) 260,583 (506,394) 260,583

20,196,245 4,115,474 6,033,617 4,671,025

1,671,185 (231,478) 1,648,107 15,270

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 643,545 14,524,289 -                      13,987,474

10,599,899 (6,067,116) 10,539,297 (5,340,383)

(567,419) 958,884 (567,419) 958,884

986,754 (428,401) 935,437 (284,680)
(2,466) 1,962 -                      -                      

(2,279,082) (3,233,984) (2,155,609) (3,324,295)
24,000,038 12,864,971 9,318,582 12,782,978
50,952,153 30,409,707 31,969,046 28,421,017

26,507,040         17,180,582         22,650,464         15,638,039         
445,075              364,154              -                      -                      

26,952,115         17,544,736         22,650,464         15,638,039         

50,393,641 30,056,376 31,969,046 28,421,017
558,512              353,331              -                      -                      

50,952,153 30,409,707 31,969,046 28,421,017
13.89                  9.00                    11.87                  8.19                    

1,908,843           1,908,843           1,908,843           1,908,843           

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)

รวมก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสทุธิ
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(2,466) 1,962 -                      -                      

(2,279,082) (3,233,984) (2,155,609) (3,324,295)
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50,393,641 30,056,376 31,969,046 28,421,017
558,512              353,331              -                      -                      

50,952,153 30,409,707 31,969,046 28,421,017
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986,754 (428,401) 935,437 (284,680)
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง อ่ืน ๆ ยังไม่ได้จัดสรร ธนาคาร ที่ไม่มีอ านาจ

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ ควบคุม

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 19,088,429         56,346,232         16,824,012         5,600,324          29,178,279         356,384                  (2,196,285)              (16,089,996)       2,045                 24,000,000         106,500,000       190,298,981       429,908,405       366,420             430,274,825       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (9,544,214)         (9,544,214)         (175,469)            (9,719,683)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     (187,503)            (187,503)            
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     6,250,241          5,386,899          (2,088,913)         208,466                  767,107                  4,135,677          1,570                 -                     -                     15,395,329         30,056,376         353,331             30,409,707         
โอนไปก าไรสะสม -                     -                     -                     (1,024,698)         (54,274)              -                         -                          -                     -                     -                     -                     1,078,972          -                     -                     -                     
อ่ืน ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (1,406,878)         (1,406,878)         876,667             (530,211)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,962,525          27,035,092         564,850                  (1,429,178)              (11,954,319)       3,615                 25,000,000         111,500,000       189,822,190       449,013,689       1,233,446          450,247,135       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,962,525          27,035,092         564,850                  (1,429,178)              (11,954,319)       3,615                 25,000,000         111,500,000       189,822,190       449,013,689       1,233,446          450,247,135       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (4,771,811)         (4,771,811)         (181,964)            (4,953,775)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (1,908,453)         (1,908,453)         (200,004)            (2,108,457)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     152,310             381,216             3,314,168          (405,115)                 (453,935)                 20,090,508         (1,973)                -                     -                     27,316,462         50,393,641         558,512             50,952,153         
โอนไปก าไรสะสม -                     -                     (24,804)              (1,065,740)         (2,894,859)         -                         -                          -                     -                     -                     -                     3,985,403          -                     -                     -                     
อ่ืน ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     455,501             455,501             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,201,759         9,278,001          27,454,401         159,735                  (1,883,113)              8,136,189          1,642                 26,000,000         116,500,000       208,443,791       492,727,066       1,865,491          494,592,557       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง อ่ืน ๆ ยังไม่ได้จัดสรร ธนาคาร ที่ไม่มีอ านาจ

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ ควบคุม

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 19,088,429         56,346,232         16,824,012         5,600,324          29,178,279         356,384                  (2,196,285)              (16,089,996)       2,045                 24,000,000         106,500,000       190,298,981       429,908,405       366,420             430,274,825       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (9,544,214)         (9,544,214)         (175,469)            (9,719,683)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     (187,503)            (187,503)            
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     6,250,241          5,386,899          (2,088,913)         208,466                  767,107                  4,135,677          1,570                 -                     -                     15,395,329         30,056,376         353,331             30,409,707         
โอนไปก าไรสะสม -                     -                     -                     (1,024,698)         (54,274)              -                         -                          -                     -                     -                     -                     1,078,972          -                     -                     -                     
อ่ืน ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (1,406,878)         (1,406,878)         876,667             (530,211)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,962,525          27,035,092         564,850                  (1,429,178)              (11,954,319)       3,615                 25,000,000         111,500,000       189,822,190       449,013,689       1,233,446          450,247,135       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,962,525          27,035,092         564,850                  (1,429,178)              (11,954,319)       3,615                 25,000,000         111,500,000       189,822,190       449,013,689       1,233,446          450,247,135       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (4,771,811)         (4,771,811)         (181,964)            (4,953,775)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (1,908,453)         (1,908,453)         (200,004)            (2,108,457)         
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     152,310             381,216             3,314,168          (405,115)                 (453,935)                 20,090,508         (1,973)                -                     -                     27,316,462         50,393,641         558,512             50,952,153         
โอนไปก าไรสะสม -                     -                     (24,804)              (1,065,740)         (2,894,859)         -                         -                          -                     -                     -                     -                     3,985,403          -                     -                     -                     
อ่ืน ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     455,501             455,501             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,201,759         9,278,001          27,454,401         159,735                  (1,883,113)              8,136,189          1,642                 26,000,000         116,500,000       208,443,791       492,727,066       1,865,491          494,592,557       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยงัไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (9,544,214)          (9,544,214)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       6,044,614            5,145,365            (2,374,085)           208,466                 767,107                  4,671,025            -                       -                      13,958,525         28,421,017         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (979,420)              (54,170)                -                         -                         -                       -                       -                      1,033,590           -                      
อ่ืน ๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (170,654)             (170,654)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (4,771,811)          (4,771,811)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (1,908,453)          (1,908,453)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       3,374,117            (405,115)                (453,935)                6,033,617            -                       -                      23,420,362         31,969,046         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (997,678)              (3,060,475)           -                         -                         -                       -                       -                      4,058,153           -                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
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     (นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจ�าของ
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
สำาหรบัปสิี�นสุดวันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 162

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยงัไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (9,544,214)          (9,544,214)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       6,044,614            5,145,365            (2,374,085)           208,466                 767,107                  4,671,025            -                       -                      13,958,525         28,421,017         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (979,420)              (54,170)                -                         -                         -                       -                       -                      1,033,590           -                      
อ่ืน ๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (170,654)             (170,654)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       
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เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (4,771,811)          (4,771,811)          
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       
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และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยงัไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (9,544,214)          (9,544,214)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       6,044,614            5,145,365            (2,374,085)           208,466                 767,107                  4,671,025            -                       -                      13,958,525         28,421,017         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (979,420)              (54,170)                -                         -                         -                       -                       -                      1,033,590           -                      
อ่ืน ๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (170,654)             (170,654)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (4,771,811)          (4,771,811)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (1,908,453)          (1,908,453)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       3,374,117            (405,115)                (453,935)                6,033,617            -                       -                      23,420,362         31,969,046         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (997,678)              (3,060,475)           -                         -                         -                       -                       -                      4,058,153           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

     (นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
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หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยงัไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (9,544,214)          (9,544,214)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       6,044,614            5,145,365            (2,374,085)           208,466                 767,107                  4,671,025            -                       -                      13,958,525         28,421,017         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (979,420)              (54,170)                -                         -                         -                       -                       -                      1,033,590           -                      
อ่ืน ๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (170,654)             (170,654)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (4,771,811)          (4,771,811)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (1,908,453)          (1,908,453)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       3,374,117            (405,115)                (453,935)                6,033,617            -                       -                      23,420,362         31,969,046         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (997,678)              (3,060,475)           -                         -                         -                       -                       -                      4,058,153           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

     (นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
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หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิส ารองส าหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยงัไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปล่ียนแปลงมูลค่า จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง ความเส่ียงใน ยุติธรรมของหนีสิ้น แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที่ก าหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน

อันเน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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       

การจดัสรรก าไรของปีก่อน

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (9,544,214)          (9,544,214)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       6,044,614            5,145,365            (2,374,085)           208,466                 767,107                  4,671,025            -                       -                      13,958,525         28,421,017         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (979,420)              (54,170)                -                         -                         -                       -                       -                      1,033,590           -                      
อ่ืน ๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (170,654)             (170,654)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                 (1,429,178)             (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       
การจดัสรรก าไรของปีก่อน
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (4,771,811)          (4,771,811)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      

การจดัสรรก าไรของปีปัจจบุนั
เงินปันผลจา่ย 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       -                      (1,908,453)          (1,908,453)          
ทนุส ารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       500,000               -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.26 , 6.27 -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       3,374,117            (405,115)                (453,935)                6,033,617            -                       -                      23,420,362         31,969,046         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (997,678)              (3,060,475)           -                         -                         -                       -                       -                      4,058,153           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

     (นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจ�าของ (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
สำาหรบัปสิี�นสุดวันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 163

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 33,141,335         21,558,355         27,482,199         19,056,394         
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 6,225,102           5,545,356           4,631,946           4,494,384           
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 34,133,611 31,195,868 26,011,719 27,888,515
(ก าไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินกู้ยืมระยะยาว 14,775,566 (830,663) 14,618,074 (830,663)
สว่นเกินมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีต้ดัจ าหน่าย 1,435,037 1,199,165 1,400,517 1,140,896
(ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงิน
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (7,643,607) 4,938,476 (7,045,959) 6,242,749

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ (1,225,150) (2,512,154) (156,139) (2,177,491)
สว่นแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (208,855)             14,492                -                      -                      
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพย์สินรอการขาย 611,745 1,124,720 311,298              1,061,250           
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ (11,521) (356,255) (4,107) (356,493)
ก าไรจากการตีราคาทีด่ินและอาคาร -                      (196,180) -                      (196,180)
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์อ่ืน 256,080 368,892 265,558 254,704
คา่ใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ิน 935,403 1,392,950 899,593 752,667
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (82,156,060) (77,046,460) (62,010,660) (66,889,511)
รายได้เงินปันผล (2,251,676) (2,039,396) (4,236,874) (3,597,669)
เงินสดรับดอกเบีย้ 114,987,412 111,778,327 82,580,136 93,345,665
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (31,988,705) (40,860,836) (21,715,629) (33,042,463)
เงินสดรับเงินปันผล 2,251,677 2,039,396 2,177,630 1,899,134
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (7,561,485) (6,566,399) (6,775,973) (5,638,459)
รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (380,735) (4,054) (225,408) 31,380
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (284,587,885) 21,975,455 (251,601,772) 68,282,173
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (18,571,329) (6,058,883) (19,902,342) (25,396,647)
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ (231,969,593) (91,771,656) (158,776,479) (76,751,199)
ทรัพย์สินรอการขาย 2,134,269 642,208 741,890 719,896
สินทรัพย์อ่ืน 16,213,260 (16,147,080) 17,184,559 (9,835,598)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ตอ่)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก 346,077,165       193,025,477       180,049,535 169,562,191
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 69,559,354 32,197,568 118,249,255 33,221,906
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 855,503 1,168,013 1,409,475 1,214,364
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (53,824) (677,549) -                      (8,086)
หนีส้ินอ่ืน 24,550,144 30,075,396 3,815,459 17,747,643

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 540,037 216,461,850 (50,981,951) 222,613,058
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (471,115,594) (473,224,079) (384,578,512) (445,490,013)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 452,401,696       369,398,464       394,980,371       343,276,461       

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย (75,342,523) (108,871,614) (836,973) (20,846,462)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 58,977,765         105,105,900       1,593,558           28,323,094
เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                      (77,195,676) -                      (105,263,739)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 622,985              -                      56,212                -                      
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 62,180                41,512                2,059,245           1,698,535           
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (3,153,421) (2,308,393) (635,279) (925,775)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,791,934           753,477              7,925                  537,155              

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (35,754,978) (186,300,409) 12,646,547 (198,690,744)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 6.3 33,930,916 23,755,703 33,930,916 23,755,703
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 6.3 (1,414,830) (25,620,963) -                      (24,964,624)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 6.3 (202,865) (1,363,569) (159,865) (107,063)
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (1,475,819) (1,275,888) (1,017,228) (1,106,844)
เงินปันผลจ่าย (6,680,264) (9,544,214) (6,680,264) (9,544,214)
เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (381,968) (362,972) -                      -                      

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 23,775,170 (14,411,903) 26,073,559 (11,967,042)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นทีมี่ตอ่เงินสด 105,229 46,659 102,569 45,682
เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (11,334,542) 15,796,197 (12,159,276) 12,000,954
เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 73,886,309         58,090,112         70,013,515         58,012,561         
เงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                กรรมการผู้จดัการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หน่วย : พนับาท
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เงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ตอ่)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก 346,077,165       193,025,477       180,049,535 169,562,191
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 69,559,354 32,197,568 118,249,255 33,221,906
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 855,503 1,168,013 1,409,475 1,214,364
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (53,824) (677,549) -                      (8,086)
หนีส้ินอ่ืน 24,550,144 30,075,396 3,815,459 17,747,643

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 540,037 216,461,850 (50,981,951) 222,613,058
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (471,115,594) (473,224,079) (384,578,512) (445,490,013)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 452,401,696       369,398,464       394,980,371       343,276,461       

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย (75,342,523) (108,871,614) (836,973) (20,846,462)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 58,977,765         105,105,900       1,593,558           28,323,094
เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                      (77,195,676) -                      (105,263,739)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 622,985              -                      56,212                -                      
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 62,180                41,512                2,059,245           1,698,535           
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (3,153,421) (2,308,393) (635,279) (925,775)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,791,934           753,477              7,925                  537,155              

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (35,754,978) (186,300,409) 12,646,547 (198,690,744)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 6.3 33,930,916 23,755,703 33,930,916 23,755,703
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 6.3 (1,414,830) (25,620,963) -                      (24,964,624)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 6.3 (202,865) (1,363,569) (159,865) (107,063)
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (1,475,819) (1,275,888) (1,017,228) (1,106,844)
เงินปันผลจ่าย (6,680,264) (9,544,214) (6,680,264) (9,544,214)
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ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (471,115,594) (473,224,079) (384,578,512) (445,490,013)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 452,401,696       369,398,464       394,980,371       343,276,461       

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย (75,342,523) (108,871,614) (836,973) (20,846,462)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 58,977,765         105,105,900       1,593,558           28,323,094
เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                      (77,195,676) -                      (105,263,739)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 622,985              -                      56,212                -                      
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 62,180                41,512                2,059,245           1,698,535           
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (3,153,421) (2,308,393) (635,279) (925,775)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,791,934           753,477              7,925                  537,155              

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (35,754,978) (186,300,409) 12,646,547 (198,690,744)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 6.3 33,930,916 23,755,703 33,930,916 23,755,703
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 6.3 (1,414,830) (25,620,963) -                      (24,964,624)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 6.3 (202,865) (1,363,569) (159,865) (107,063)
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (1,475,819) (1,275,888) (1,017,228) (1,106,844)
เงินปันผลจ่าย (6,680,264) (9,544,214) (6,680,264) (9,544,214)
เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (381,968) (362,972) -                      -                      

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 23,775,170 (14,411,903) 26,073,559 (11,967,042)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นทีมี่ตอ่เงินสด 105,229 46,659 102,569 45,682
เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (11,334,542) 15,796,197 (12,159,276) 12,000,954
เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 73,886,309         58,090,112         70,013,515         58,012,561         
เงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62,551,767 73,886,309 57,854,239 70,013,515

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                กรรมการผู้จดัการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อก าหนดของทางราชการ    

 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัที่จดทะเบียนในรำชอำณำจกัรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลกั โดยมีสำขำอยูท่ัว่ทกุภมูิภำคในประเทศไทยและในบำงภมูิภำคหลกัของโลก  

 

ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน   
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบตัิเหลำ่นีแ้ละแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทนัท่วงที    ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ หนีส้ินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
ก ำหนด นอกจำกนัน้ จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทนุของธนำคำรขึน้อยู่กบัควำมเห็นของ  ธปท. เก่ียวกบัส่วนประกอบ 
น ำ้หนกัของควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรได้ปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อก ำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็นฉบับภำษำไทย  และได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชี วิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย  รวมถึงกฎระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เก่ียวข้อง 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัที่ 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
และข้อบงัคบัของทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท. เร่ือง กำรจดัท ำและกำรประกำศงบกำรเงิน
ของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ที่เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน ลงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561  

 

งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์กำรวดัมลูคำ่ด้วยรำคำทนุเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชี 
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กำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ธนำคำรใช้ดุลพินิจในกำรประมำณและ
ตัง้ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ ณ วนัที่ในงบกำรเงิน และจ ำนวนเงินที่เก่ียวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบญัชีที่รำยงำน ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว้ กำรใช้ดลุพินิจและกำรประมำณกำรที่
ส ำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีกำรและข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ ใช้ได้ระบุไว้ใน
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2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมห่รือปรับปรุงใหม่ 
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน

กำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบญัชี
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บริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
 

2.2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึง่ได้ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำแล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 
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นอกจำกนี ้สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเก่ียวกับแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง แนวทำงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ ได้ รับผลกระทบจำกโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี ้                 
มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับกิจกำร ที่ให้ควำมช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบ
จำกโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีกำรให้ควำมช่วยเหลือลกูหนีด้งักลำ่วระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2565 
ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2566 หรือจนกว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตัิตำม
กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพั จำากัด (มหาชน) และบรษัิัทย่่อย่ 
สำาหรบัปสิี�นสุดวันัท่� 31 ธนัวัาคม 2564
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ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

2.3 งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้รวมรำยกำรบญัชีของส ำนกังำนใหญ่และสำขำ
ธนำคำรทัง้หมดและบริษัทย่อย โดยได้ตดัรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคญัระหว่ำงกนัออก  และได้รวมสว่นได้เสีย
ในบริษัทร่วม บริษัทย่อยดงักลำ่วประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด  บริษัท 
บริหำรสนิทรัพย์ทวี จ ำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค ซึ่งธนำคำรได้เข้ำซือ้หุ้น
เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 และมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร และบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั ซึ่งได้เปลี่ยน
สถำนะจำก บริษัทร่วมมำเป็นบริษัทยอ่ย เมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน 2563 
 

นอกจำกนัน้ งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตนั) เบอร์ฮำด 
ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้ นในอตัรำร้อยละ 100 และบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล 
จ ำกัด ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100  

 

งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้รวม บริษัท PT Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนำคำร พีที 
เพอร์มำตำ ทีบีเค ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 

 

บริษัทยอ่ยของธนำคำรเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย  ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค ซึง่จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย  ส ำหรับบริษัทร่วมของธนำคำรเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 
 

2.4 งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้รวมรำยกำรบญัชีของส ำนกังำนใหญ่
และสำขำธนำคำรทัง้หมด และบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทนุสทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 
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3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1       การรับรู้รายได้ 
  ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective Interest Rate: EIR) อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง คือ 

อตัราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายทุี่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สัน้กว่า
แล้วแต่ความเหมาะสม เพื่อให้ได้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงิน  อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงค านวณโดยค านึงถึง
ส่วนลดหรือสว่นเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ที่
แท้จริง 
 

ธนาคารค านวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน  ยกเว้น 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่าด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคาร
ค านวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงกับมูลค่าตามบญัชีสทุธิด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน  หากสนิทรัพย์ดงักลา่วไมด้่อยคา่ด้านเครดิตแล้ว ธนาคารจะค านวณรายได้ดอกเบีย้บนมลูคา่ตามบญัชีดงัเดิม 
 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ  (Purchased or Originated Credit-
Impaired: POCI)  ธนาคารค านวณรายได้ดอกเบีย้โดยค านวณหาอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Credit-Adjusted EIR) และใช้อตัรานัน้กบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยง
ด้านเครดิต คือ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัแรกที่รับรู้รายการ  ท่ีใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (รวมผลขาดทนุ
ด้านเครดิต) เพื่อให้ได้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ 
 

รายได้คา่ธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค านวณเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ธนาคารรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้
เกณฑ์คงค้างเมื่อได้มีการให้บริการหรือด าเนินการตามภาระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิน้ 
 
 

3.2       การรับรู้คา่ใช้จ่าย 
 ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ด้วยวิธีอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง และรับรู้ค่าธรรมเนียมจ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้น

คา่ธรรมเนียมจ่ายที่ได้รวมค านวณเป็นสว่นหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 
 

3.3  เงินสด 
           เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวา่งเรียกเก็บ 
 

3.4     เคร่ืองมือทางการเงิน 
1) การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน เมื่อธนาคารเข้าเป็นคู่สญัญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือนัน้ 
ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นวนัที่มีการจ่ายช าระ เงินให้สินเช่ือและลกูหนีจ้ะรับรู้เมื่อจ่ายเงินลว่งหน้า  (หรือจ่ายช าระ) ให้แก่
ผู้กู้ยืม  
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2) กำรจัดประเภทของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
สนิทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี ้
ธนำคำรจดัประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนีเ้ป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำย หรือด้วยมลูค่ำยตุิธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำรในกำรบริหำร และตำมลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจดัประเภทเป็น 
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย (Amortized Cost) เมื่อเข้ำเง่ือนไขทัง้สองข้อกลำ่วคือ
ถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และข้อก ำหนดตำมสญัญำ ท ำให้
เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนด 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี  ้รับ รู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตดัจ ำหนำ่ย กำรวดัมลูคำ่ของกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตค ำนวณตำมโมเดลผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
(Expected Credit Loss Model) ตำมที่อธิบำยไว้ในหวัข้อกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน  
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (Fair Value through Other 
Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้ำเง่ือนไขทัง้สองข้อกลำ่วคือถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตัถปุระสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวนัท่ีก ำหนด 
 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหลำ่นีร้ับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรมและวดัมลูค่ำในภำยหลงัด้วยมลูค่ำยตุิธรรม  
ก ำไรหรือขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมจะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ
ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจนกวำ่จะจ ำหนำ่ย ซึง่จะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยตรำสำรดงักลำ่ว
เป็นก ำไรหรือขำดทนุในงบก ำไรขำดทนุ กำรวดัมลูคำ่ของกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิตค ำนวณตำมโมเดล 
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (Fair Value through Profit or Loss: 
FVTPL) เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ หรือข้อก ำหนดตำม
สญัญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำก
ยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัที่ก ำหนด 
 

  สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนีรั้บรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมลูค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ก ำไรขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยตุิธรรม และก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้จำกกำรขำยรับรู้
เป็นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
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เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรจัดประเภท
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้ำแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพย์ที่อำจมีควำม
ผนัผวนของรำคำสงู เป็นสนิทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  (FVOCI) กำรจดั
ประเภทพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร โดยไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงประเภทได้ รำยได้ทกุประเภทรวมทัง้กำรเปลีย่นแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม ที่แสดงไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่ถูกโอนไปยงัก ำไรหรือขำดทุนแม้เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
ยกเว้นรำยได้เงินปันผล 

 

3) กำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงิน 
ธนำคำรวดัมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินนอกเหนือจำกภำระผูกพนัในกำรให้สินเช่ือและกำรค ำ้ประกันทำงกำรเงินด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (Amortized Cost) หรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVTPL) เม่ือเป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินเพื่อค้ำหรือก ำหนดให้วดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัด้วยรำคำทุน
ตดัจ ำหนำ่ยในภำยหลงั 
 

ธนำคำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินเป็นถือไว้เพื่อค้ำเมื่อหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ออกเพื่อกำรท ำก ำไรระยะสัน้ผ่ำน
กิจกรรมเพื่อค้ำ หรือเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริหำรจดักำรร่วมกนั ซึง่มีหลกัฐำนในรูปแบบท่ีผำ่น
มำของกำรท ำก ำไรระยะสัน้ หนีส้ินที่ถือไว้เพื่อค้ำรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรม ต้นทนุกำรท ำรำยกำรรับรู้ใน
งบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดรำยกำร และวดัมลูค่ำด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมในภำยหลงั ส ำหรับก ำไรหรือขำดทนุรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 

หนีส้ินทำงกำรเงินอำจถูกก ำหนดให้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

  - ช่วยขจดัหรือลดกำรวดัมลูคำ่ทำงบญัชีที่ไมส่อดคล้องกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั  
  - กลุม่ของหนีส้ินทำงกำรเงิน หรือกลุม่ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินที่มีกำรบริหำรจดักำรและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้วยเกณฑ์มลูคำ่ยตุิธรรม 
  - หนีส้นิท่ีประกอบด้วยอนพุนัธ์แฝงหนึง่หรือมำกกวำ่หนึง่รำยกำร  

 

ผลกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร  (Own Credit Risk) แสดงแยกต่ำงหำกในก ำไร
เบ็ด เส ร็จอื่น เ ป็นส ำ รองด้ำนเครดิต  ยกเ ว้นกรณีท ำให้ เกิดห รือท ำใ ห้ เพิ ่มกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชี ที่ไม่
สอดคล้องกันในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปลี่ยนแปลงทัง้หมดในมูลค่ำยุติธรรมของหนี ส้ินนัน้รวมถึง กำร
เปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะแสดงใน “ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ” 
 

 

ควำมเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ค ำนวณจำกผลต่ำง
ของมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันบนส่วนต่ำงของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตปัจจุบันและเม่ือเร่ิมแรก  
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จ ำนวนที่แสดงไว้ในส ำรองด้ำนเครดิตจะไม่โอนไปยังก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั เมื่อเคร่ืองมือเหล่ำนีถู้กตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี ยอดสะสมของส ำรองด้ำนเครดิตจะถูกโอนไปยังก ำไรสะสม  

 

4) อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
ตรำสำรอนพุนัธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท ำสญัญำ  (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อค้ำ 
เว้นแต่ธนำคำรก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของควำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและจดัเป็น
ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตรำสำรอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้เป็นก ำไร  (ขำดทุน) สุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำ ด้วย
มลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นมีกำรใช้กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
 

อนพุนัธ์แฝง 
อนพุนัธ์แฝงเป็นสว่นหนึง่ของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instruments) ที่ประกอบด้วยสญัญำหลกั
ที่มิใช่ตรำสำรอนพุนัธ์ 
 

ส ำหรับอนุพันธ์ที่แฝงในสญัญำหลกัที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกจัดประเภททัง้สญัญำรวมอนุพันธ์แฝงตำม
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำร และตำมลกัษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 

ส ำหรับอนพุนัธ์ที่แฝงในสญัญำหลกัที่เป็นหนีส้นิทำงกำรเงิน อนพุนัธ์แฝงจะถกูรับรู้แยกออกจำกสญัญำหลกัเสมือน
เป็นตรำสำรอนพุนัธ์เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้

 

  - ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและควำมเสีย่งของอนพุนัธ์แฝงไมม่ีควำมสมัพนัธ์อยำ่งใกล้ชิดกบัสญัญำหลกั 
  - เมื่อแยกออกจำกสญัญำหลกัยงัมีลกัษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนพุนัธ์ และ 
  - ตรำสำรกำรเงินแบบผสมนีไ้มไ่ด้ถกูรับรู้และวดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 

 

5) กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

  ก) สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
มีกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกธนำคำรประเมินวำ่กระแสเงินสดของสนิทรัพย์มีควำมแตกต่ำง
จำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั สินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมจะถูกตดัออกจำกบญัชีและรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมที่ถูกตดัออก และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม ่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุเสมือนเป็นสว่นหนึง่ของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
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หำกกระแสเงินสดไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ ธนำคำรปรับมูลค่ำตำมบัญชีขัน้ต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม่ และรับรู้ผลต่ำงที่ได้จำกกำรปรับปรุงมลูค่ำทำงบญัชี เป็นก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรปรับสญัญำ
ในก ำไรหรือขำดทนุ ซึง่แสดงเป็นสว่นหนึง่ของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 

 

  ข) หนีส้ินทำงกำรเงิน 
ธนำคำรตัดหนีส้ินทำงกำรเงินออกจำกบญัชีเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญำท ำให้กระแสเงินสดของ
หนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั หนีส้ินทำงกำรเงินใหม่ตำมเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลง
รับรู้ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม ผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชีของหนีส้นิทำงกำรเงินที่ถกูตดัออกและหนีส้นิทำงกำรเงินใหม่
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
 

หำกกระแสเงินสดของหนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั  ธนำคำรปรับปรุงมลูค่ำ
ตำมบญัชีของหนีส้นิให้สะท้อนมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้
ที่แท้จริงเดิม และรับรู้จ ำนวนเงินที่เกิดขึน้จำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ตำมบญัชีในก ำไรหรือขำดทนุ  
 

6) กำรหักกลบ 
สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินแสดงหกักลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อธนำคำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ในกำรหกักลบจ ำนวนดงักลำ่ว และตัง้ใจที่จะช ำระด้วยเกณฑ์สทุธิ หรือรับรู้สนิทรัพย์และช ำระหนีส้นิพร้อมกนั 

 

7) กำรตัดรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ธนำคำรตดัรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เมื่อกระแสเงินสดตำมสญัญำของสนิทรัพย์หมดลง หรือมีกำรโอนย้ำยสิทธิ
ที่จะรับกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจ้ำของทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของรำยกำรออกไป ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้หรือที่คงอยู่จำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ที่โอนย้ำย ธนำคำรจะรับรู้แยกเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ   
 

หนีส้ินทำงกำรเงินถูกตดัรำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน  เมื่อธนำคำรได้สิน้สดุภำระผูกพนัหรือสญัญำถูก
ยกเลกิหรือหมดอำย ุ

 

8) กำรตัดหนีสู้ญ 
กำรตดัจ ำหน่ำยหนีเ้ป็นสญู (เพียงบำงสว่นหรือทัง้หมด) กระท ำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนีร้ำยนัน้
ไมไ่ด้ โดยทัว่ไปเมื่อธนำคำรพิจำรณำวำ่ผู้กู้ ไมม่ีสินทรัพย์หรือแหลง่ของรำยได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ำยช ำระ ทัง้นี ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตดัสญูธนำคำรยงัคงด ำเนินกำรบงัคบัคดี เพื่อให้เป็นไปตำมขัน้ตอนของ
ธนำคำรในกำรเรียกคืนเงินท่ีค้ำงช ำระ 
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3.5     กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ธนำคำรใช้โมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  (Expected Credit Losses (ECL) Model) และสว่นเพิ่ม
จำกกำรบริหำรจัดกำร (Management Overlay) เนื่องจำกโมเดลไม่รองรับกำรกันส ำรองด้อยค่ำส ำหรับสินทรัพย์ทำง
กำรเงินประเภทหนี  ้รวมถึงภำระผูกพันจำกกำรให้สินเชื่อและสัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน ซึ่งวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortized Cost) และมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) โดยมีกำรจดัสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็น 3 ชัน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งด้ำนเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก ดงันี ้ 

 

ก) ชัน้ที ่1: ไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Performing) 
ส ำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงนับตัง้แต่รับรู้รำยกำรเ มื่อ
เร่ิมแรก และเป็นฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ไมด้่อยค่ำด้ำนเครดิตตัง้แตเ่ร่ิมแรก ธนำคำรกนัส ำรองด้วย  ผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้จำกควำมนำ่จะเป็นท่ีจะเกิดกำรผิดนดัช ำระภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ  

 

ข) ชัน้ที ่2: มีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Under-Performing) 
ส ำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รำยกำร
เมื่อเร่ิมแรก แตไ่มด้่อยคำ่ด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยุ  
 

ค) ชัน้ที ่3: กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต (Non-Performing) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกประเมินว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรัพย์นัน้เกิดขึน้ ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิด
กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยขุองสนิทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ 
 

กำรก ำหนดชัน้ในกำรด้อยคำ่ 
ณ วนัที่ในรำยงำน ธนำคำรประเมินว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระตลอดอำยุที่คำดไว้ของสินทรัพย์ 
ระหว่ำงวันที่ในรำยงำนและวันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก  และพิจำรณำข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลที่สมเหตุสมผล             
ที่เก่ียวข้อง ธนำคำรให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำข้อบ่งชี ้(Indicator) ที่จะสง่ผลต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนีห้รือกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยพิจำรณำข้อบ่งชีส้ ำคญัทัง้เชิงปริมำณ  และ      
เชิงคุณภำพ  ซึ่งครอบคลุมทัง้เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้แล้วและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ไปข้ำงหน้ำ  (Forward-Looking 
Analysis)  รวมถึงใช้ระบบกำรจดัระดบัควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือภำยในของธนำคำร ระบบกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ด้ำนเครดิตของภำยนอก และข้อมูลที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้เพื่อประเมินกำรลดลงของคุณภำพเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน 
 

ธนำคำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นรำยสญัญำหรือเป็นรำยกลุม่ ส ำหรับกำรประเมิน
กำรด้อยค่ำแบบรำยกลุ่ม ธนำคำรจัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลกัษณะของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตร่วมกัน โดย
พิจำรณำจำกประเภทของสญัญำ กำรจดัระดบัควำมเสีย่งด้ำนสนิเช่ือ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก อตุสำหกรรม ท่ีตัง้ทำง
ภมูิศำสตร์ของผู้กู้ยืม และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินมีกำรโอนย้ำยชัน้ตำมคุณภำพด้ำนเครดิตที่ลดลง หำกในเวลำต่อมำคุณภำพด้ำนเครดิตของ
สินทรัพย์ดีขึน้และข้อบ่งชีข้องกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต นบัตัง้แต่รับรู้รำยกำรเมื่อ เร่ิมแรก
หมดไป ธนำคำรจดัชัน้เป็นสนิทรัพย์ที่ไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Performing) 
 

กำรวดัมลูคำ่ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะไม่ได้รับทัง้หมดตลอดอำยุของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถ่วงน ำ้หนักด้วยควำมน่ำจะเป็นคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม ณ วันเร่ิมต้น กล่ำวคือ 
ค ำนวณจำกประมำณกำรฐำนะควำมเสีย่งเมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ คณูด้วยควำมน่ำจะเป็นท่ีจะมีกำรผิดนดัช ำระ และร้อยละ
ของควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม ณ วนัเร่ิมต้น โดยค ำนวณ
ภำยใต้แตล่ะสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได้ 

 

  - ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนดัช ำระหนี ้(Probability of Default: PD) : กำรประมำณโอกำสของกำรท่ีลกูหนีไ้ม่ช ำระเงิน
ตำมสญัญำในช่วงเวลำที่ก ำหนด กำรผิดนดัช ำระหนีอ้ำจเกิดขึน้เพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึง่จำกระยะเวลำที่ประเมินไว้ 

  - ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ (Loss Given Default: LGD) : กำรประมำณค่ำควำมเสียหำย 
ที่อำจเกิดขึน้ในกรณีที่มีกำรไมช่ ำระเงินตำมสญัญำในช่วงเวลำที่ก ำหนด ค่ำควำมเสยีหำยดงักลำ่วเป็นผลต่ำงระหวำ่ง
กระแสเงินสดที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำ และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้รับ รวมถึงมลูค่ำที่อำจได้รับจำก
หลกัประกนั 

  - ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ (Exposure At Default: EAD) : กำรประมำณจ ำนวนเงินของวนัที่ไม่ช ำระเงิน
ตำมสัญญำในอนำคต โดยค ำนึงถึงกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนเงินหลังจำกวันที่ในรำยงำน
อนัเนื่องมำจำกกำรช ำระคืนเงินหรือจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะมีกำรเบิกใช้เพิ่มเติมตำมวงเงินท่ีคงเหลอื 

 

ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ธนำคำรพิจำรณำผลขำดทนุในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมลูที่สงัเกตได้
ในปัจจุบนั อีกทัง้คำดกำรณ์สภำวะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตด้วย โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุที่มีควำมสมเหตสุมผล  
กำรใช้ดลุพินิจจำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประมำณผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ กำรใช้ตวัแปรทำงเศรษฐกิจ
มหภำคร่วมในกำรค ำนวณ โดยหลกัได้แก่แต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัรำกำรว่ำงงำน ดชันีรำคำ
อสงัหำริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

ในกรณีของตรำสำรหนีท้ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนำคำรรับรู้กำรกันส ำรองในก ำไร
ขำดทนุ และค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในจ ำนวนเดียวกนัในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลค่ำ
ตำมบัญชีของเงินลงทนุในตรำสำรหนีด้งักลำ่วในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินยงัแสดงด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

กำรวดัผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะ
จ่ำยช ำระให้กบัผู้ที่ได้รับกำรค ำ้ประกนัสทุธิด้วยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน 
 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรับภำระผกูพนัในกำรให้สินเชื่อ คือมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงระหว่ำง
กระแสเงินสดตำมสญัญำที่ถึงก ำหนดช ำระหำกมีกำรเบิกใช้วงเงิน และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดวำ่จะได้รับ 
 
 
 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 170

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



  
 

- 27 - 
 

 

3.6     กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
ธนำคำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่ง ๆ ในกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะสทุธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสำมำรถเลอืกใช้กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่งส ำหรับรำยกำร
ที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) และรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็นไปตำม
เง่ือนไขของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง  ควำมสมัพนัธ์ของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่งมีดงันี  ้

 

  - กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หนีส้นิ หรือสญัญำผูกมดั  
  - กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนำคตที่อำจเกิดขึน้ค่อนข้ำงแน่ ซึ่งสง่ผลต่อสินทรัพย์ หนีส้ิน หรือรำยกำร   

ที่คำดกำรณ์วำ่จะเกิดขึน้คอ่นข้ำงแน ่ 
  - กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรพิจำรณำถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำร  
ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงลกัษณะของควำมเสี่ยง วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจน
ควำมมีประสทิธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
 

ธนำคำรใช้เกณฑ์คงค้ำงส ำหรับกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของพอร์ตโฟลโิอแบบเปิด (Open Portfolio) 
 

1) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุิธรรม 
ธนำคำรรับรู้กำรเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในงบก ำไรขำดทนุ กำรเปลี่ยนแปลงสะสมในมลูค่ำยตุิธรรมที่เกิดจำกควำมเสี่ยงที่มีกำรป้องกนัของรำยกำรที่มี
กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งถือเป็นสว่นปรับปรุงมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
 

เมื่อเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ถูกยกเลิกสญัญำ หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว ส่วนปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่มี
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจะถกูตดัจ ำหน่ำยไปยงังบก ำไรขำดทนุด้วยเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนที่แท้จริง เมื่อรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสี่ยงถูกตดัรำยกำรออกจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  ส่วนปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมที่ยงัมิได้
ตดัจ ำหนำ่ยจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทนุ 
 

2) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด 
ธนำคำรรับรู้สว่นท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปลีย่นแปลงสะสมในมลูคำ่ยตุิธรรมของรำยกำรท่ีใช้ป้องกนัควำมเสีย่งเป็น
ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดภำยใต้สว่นของเจ้ำของ และรับรู้ก ำไรขำดทนุที่เกี่ยวข้องกบั
ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลทันทีในงบก ำไรขำดทุน ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด ในสว่นของ
เจ้ำของจะถกูโอนไปยงังบก ำไรขำดทนุในงวดบญัชีที่รำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงนัน้มีผลต่องบก ำไรขำดทนุ  
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เม่ือเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถกูขำย ยกเลิกสญัญำ หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดใน
สว่นของเจ้ำของจะคงอยูใ่นสว่นของเจ้ำของ โดยรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุในงวดเดียวกบัที่มีกำรรับรู้ก ำไรขำดทนุของ
รำยกำรท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง และเมื่อคำดวำ่รำยกำรคำดกำรณ์จะไมเ่กิดขึน้ ผลสะสมของก ำไรหรือขำดทนุท่ีอยู่
ในสว่นของเจ้ำของ ณ ขณะนัน้จะถกูโอนไปยงังบก ำไรขำดทนุทนัที 
 

3) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิ 
 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศบันทึกคล้ำยคลึงกับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด ก ำไรหรือขำดทนุจำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเสีย่งที่สมัพนัธ์กบัสว่นของกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินภำยใต้สว่นของเจ้ำของ ก ำไรหรือขำดทนุ
ที่สมัพนัธ์กับส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน เมื่อกำรด ำเนินงำน
ในต่ำงประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของก ำไรและขำดทุนสะสมที่เก่ียวข้องที่อยู่ในส่วนของเจ้ำของจะโอนไปยัง
งบก ำไรขำดทนุ 

 

3.7  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 
บริษัทย่อย เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรมีอ ำนำจควบคมุเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจดักำร
กิจกรรมให้ได้มำซึง่ผลตอบแทนของธนำคำรตำมสว่นได้เสยี 
 

บริษัทร่วม เป็นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรออกเสยีงทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำร
ตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แตไ่มถ่ึงระดบัที่จะควบคมุในนโยบำยดงักลำ่ว 
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวธีิรำคำทนุสทุธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ
และเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีสว่นได้เสยีสทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 
 

3.8   ทรัพย์สนิรอกำรขำย 
ทรัพย์สนิรอกำรขำย ประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์และสงัหำริมทรัพย์ซึง่แสดงในรำคำที่ต ่ำกวำ่ระหวำ่งต้นทนุหรือรำคำตลำด
ในวนัท่ีได้ทรัพย์สินนัน้มำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกบัปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีอำจมีผล
ตอ่รำคำที่คำดวำ่จะจ ำหนำ่ยได้ เช่น คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรขำยและคำ่ใช้จ่ำยสว่นลดที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต เป็นต้น  
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิรอกำรขำยรับรู้เป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหนำ่ย 
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ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศ  ธปท. เร่ือง อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย และเร่ือง หลักเกณฑ์กำรซือ้หรือมีไว้ซึ่ง
อสงัหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่ส ำหรับประกอบธุรกิจหรือส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน และเร่ือง 
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรบนัทกึบญัชีของสถำบนักำรเงิน หมวดกำรบญัชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย  

 
 

3.9    ที่ดิน อำคำร อปุกรณ์และคำ่เสือ่มรำคำ 
ที่ดินแสดงในรำคำที่ตีใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
อปุกรณ์แสดงในรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เสือ่มรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี)  
 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลกัเกณฑ์ของ ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
ส ำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับอำคำร  ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมตัิรำคำ และบนัทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึน้ไว้ในบญัชีส ำรองสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร ซึ่ง
แสดงเป็นรำยกำรในสว่นของเจ้ำของ คำ่เสือ่มรำคำอำคำรสว่นที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น และโอน
ส ำรองสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำก ำไรสะสมโดยตรงในจ ำนวนเดียวกนักบัคำ่เสือ่มรำคำดงักลำ่ว  มลูคำ่สว่นลด
จำกกำรตีรำคำน ำไปปรับลดสว่นที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ส ำหรับสินทรัพย์ ชิน้เดียวกนั ส ำหรับมลูค่ำสว่นลดจำกกำรตีรำคำ
ที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจ ำหนำ่ย สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือ
จะถกูโอนเข้ำก ำไรสะสมโดยตรง และไมร่วมในก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ย 
 

คำ่เสือ่มรำคำค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
 

อำคำรท่ีตีรำคำใหม่    20 - 30 ปี 
อำคำรท่ีสร้ำงใหม่    20 ปี 
อปุกรณ์    3 - 5 ปี 

 

คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ในตำ่งประเทศใช้อตัรำที่กฎหมำยในแตล่ะท้องถ่ินก ำหนด 
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จำก
กำรด้อยคำ่เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจ ำหนำ่ย 
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3.10    กำรรวมธุรกิจ 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจได้ถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ โดยต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมของ
สนิทรัพย์ที่โอนให้ ตรำสำรทนุที่ออกให้ และหนีส้ินท่ีเกิดขึน้หรือรับมำ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ สว่นเกินของต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจ
ที่สงูกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบุได้ที่ได้มำและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้จะถกูบนัทึกเป็นค่ำควำมนิยม แต่หำก
ต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจต ่ำกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ที่ได้มำและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ สว่นต ่ำดงักลำ่วจะ
ถกูรับรู้เข้ำงบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกำรซือ้ธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำรและบนัทึก
รวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ในงบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  กำรวดัมลูคำ่สว่นได้เสยีที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมสำมำรถเลือกที่จะวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำตำมสดัส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุในสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ในแตล่ะครัง้ของกำรซือ้ธุรกิจ 
 

3.11     คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 
คำ่ควำมนิยมแสดงในรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี)  โดยมีกำรทดสอบกำรด้อยคำ่ทกุปี หรือ เมื่อมีข้อบง่ชีว้่ำ
คำ่ควำมนิยมอำจเกิดกำรด้อยคำ่ 
 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรใช้ประโยชน์ก ำหนดได้แนน่อนแสดงในรำคำทนุหกัด้วยคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือ
กำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี) 
 

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน อยูร่ะหวำ่ง 3 -13 ปี  
 

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในตำ่งประเทศใช้อตัรำที่กฎหมำยในแตล่ะท้องถ่ินก ำหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เกิดกำรด้อยค่ำจะถกูบนัทกึค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรด้อยค่ำ
เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรับรู้เป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหนำ่ย 
 

3.12    สญัญำเช่ำ 
ธนำคำรในฐำนะผู้ เช่ำ รับรู้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำด้วยมลูคำ่ปัจจบุนัของภำระตำมสญัญำเช่ำ และรับรู้สนิทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
(Right-of-use assets) ด้วยมลูค่ำของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรวมกบัต้นทนุทำงตรงเร่ิมแรก  และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
สทิธิกำรใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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3.13   ประมำณกำรหนีส้นิ       
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนีส้นิอนัเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตกุำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนีส้ินดงักล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนีส้ินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับภำระผกูพนัที่เ ป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำน (หมำยเหตุข้อ 6.22) 
คำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรถกูฟอ้งร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนีส้นิอื่น 
 

ธนำคำรบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิเป็นคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนีส้นิอย่ำงสม ่ำเสมอ และบนัทึกกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรหนีส้นิโดยกำรเพิ่มหรือลด
คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

3.14   รำยกำรสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 
3.14.1   สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรที่รวมอยูใ่นงบกำรเงินของหนว่ยงำนในตำ่งประเทศบนัทกึด้วยสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแตล่ะแหง่ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน  
 
 
 

3.14.2   กำรแปลงคำ่รำยกำรบญัชีที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 
รำยกำรบญัชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร   
 

ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรหรือ ณ วนัท่ีมีกำรก ำหนดมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรซือ้ขำยและแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ แสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สทุธิจำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ  
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3.14.3  กำรแปลงคำ่งบกำรเงินของหนว่ยงำนในตำ่งประเทศ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอตัรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วนัท่ีรำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอตัรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทกุวนัสิน้เดือน   
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหนว่ยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสว่นหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 

3.15    ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 
3.15.1  โครงกำรสมทบเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนตำมพระรำชบญัญัติกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้ จัดกำรกองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  ซึ่งพนักงำน
จะได้รับประโยชน์ดงักลำ่วตำมข้อบงัคบัของกองทนุ 
 

ส ำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพซึ่งตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนกังำนสำขำและบริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพจดัเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ ำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพพนกังำนจะรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเมื่อพนกังำนได้ให้บริกำร 
 

3.15.2  โครงกำรผลประโยชน์ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนกังำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน 
กำรประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนกังำนค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึ ่งใช้เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) อนัเป็นประมำณกำรมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดวำ่จะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยค ำนวณบนพืน้ฐำนของเงินเดอืนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำมรณะ อำยงุำน และปัจจยัอ่ืน  ๆ  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนสทุธิ จำกม ูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน   
ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

3.16    ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัรับรู้ด้วยจ ำนวนที่คำดวำ่จะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจดัเก็บภำษี โดยค ำนวณ
จำกก ำไรหรือขำดทนุทำงภำษีประจ ำงวด และใช้อตัรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดวำ่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีรำยงำน  
 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่เกิดขึน้ระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกบัมลูค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรขำดทนุทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดงักล่ำว  
ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระหนีส้ิน โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทกึในสว่นของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในสว่นของเจ้ำของ  
 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี สำมำรถหกักลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมำหกักลบกบัหนีส้นิภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และภำษีเงินได้นี ้
ถกูจดัเก็บโดยหนว่ยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนัส ำหรับหนว่ยภำษีเดียวกนั 
 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำ
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถกูทบทวนทกุสิน้รอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเทำ่ที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เก่ียวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง 
 

3.17   ก ำไรตอ่หุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิสว่นของธนำคำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีอยู่ และออกจ ำหน่ำยเพิ่ม
ในแตล่ะงวดถวัเฉลีย่ โดยให้น ำ้หนกัตำมเวลำ และจ ำนวนเงินท่ีรับช ำระ  
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับปรุงก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรที่เป็นของหุ้นสำมัญและจ ำนวนหุ้นสำมัญด้วย
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด  
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4.  การบริหารความเสี่ยง 
 

4.1  ข้อมลูกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำร 
คณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเสีย่ง ตลอดจนดแูล
และติดตำมควำมเสี่ยงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของธนำคำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยงได้น ำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงเงินกองทนุให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงตำมหลกัเกณฑ์ 
Basel III และเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ได้รับอตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 
 

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่ส ำคญัคือ กำรระบุควำมเสี่ยงส ำคญัซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเสี่ยงแตล่ะประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเสี่ยง
ให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยที่ธนำคำรก ำหนด และกำรรำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำง  ๆ   
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจดักำรควำมเสีย่งได้ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 

หลกักำรส ำคญัของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ได้รับกำรอนมุติั ตลอดจน
สอดคล้องกบันโยบำยควำมเสีย่งโดยรวมของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหนว่ยงำนบริหำร
ควำมเสีย่งท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคมุควำมเสีย่งอยำ่งตอ่เนื่องสม ่ำเสมอ 

 

4.2   ควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 
4.2.1   กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ลกูหนีห้รือคู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ตำมสญัญำที่เก่ียวข้องกับ
กำรให้สินเช่ือ กำรลงทนุ และกำรก่อภำระผกูพนั เช่น ลกูหนีไ้มส่ำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ตำมที่ตกลงไว้ใน
สญัญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจ ำนวนเงินที่ธนำคำรอำจต้องจ่ำยช ำระตำมภำระผกูพนัในกรณีที่คู่สญัญำไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักลำ่วได้  
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ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเช่ือโดยครอบคลมุถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเช่ือ กำรจดัระดบัควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเช่ือของลกูค้ำ ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไขและอ ำนำจในกำรอนมุตัิสินเช่ือตำมระดบัต่ำง ๆ ขึน้อยู่กบัประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสนิเช่ือธุรกิจโดยทัว่ไป ธนำคำรจะพิจำรณำวตัถปุระสงค์ใน
กำรขอกู้  ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้ จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้ทำง
ธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับ
ควำมเสี่ยงของสินเช่ือเป็นประจ ำ นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัได้มีกำรก ำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
ติดตำมและควบคมุควำมเสีย่งด้ำนเครดิตด้วย 

 

4.2.2   ควำมเสีย่งสงูสดุด้ำนเครดิต 
ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใด ๆ ก่อนหกัหลกัประกนั ควำมเสี่ยง
สงูสดุด้ำนเครดิตของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินเทำ่กบัมลูคำ่ที่แสดงตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 

ควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตของสญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน คือ จ ำนวนเงินสงูสดุที่ธนำคำรจะต้องจ่ำยตำม
ภำระกำรค ำ้ประกัน ส ำหรับภำระผูกพันในกำรให้สินเชื่อ ควำมเสีย่งสงูสดุด้ำนเครดิตคือ มลูคำ่เต็มของวงเงิน
สนิเช่ือ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 801,212 519,036 626,065 374,779 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 42,359 67,560 41,749 66,143 
        เงินลงทนุ 715,942 680,902 575,916 594,127 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,376,027 2,189,102 2,025,671 1,896,205 
                รวม 3,935,540 3,456,600 3,269,401 2,931,254 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ     
        สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 214,723 199,100 171,451 161,786 
        ภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ 405,658 421,290 357,333 376,969 
                รวม 620,381 620,390 528,784 538,755 
รวมความเส่ียงด้านเครดิต 4,555,921 4,076,990 3,798,185 3,470,009 

 

4.2.3   หลกัประกนัท่ีได้รับ 
ควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตที่เกิดจำกเงินให้สินเช่ือและเงินทดรองแก่ลกูค้ำ สญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินและ
ภำระผกูพนัในกำรให้สนิเช่ือ  ธนำคำรได้รับหลกัประกนัในจ ำนวนที่มำกพอและในประเภทท่ีเหมำะสม ประเภทหลกั
ได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง พนัธบตัร หุ้นกู้  ห้องชุด ฯลฯ รวมถึงเงินฝำก สิทธิกำรเช่ำ และสงัหำริมทรัพย์ต่ำง ๆ 
เป็นต้น 
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4.2.4   กำรหกักลบของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 
ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้รับกำรหกักลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงของกำรสทุธิอื่นที่บงัคบัใช้หรือข้อตกลงที่คล้ำยกนั 
อำทิ สญัญำมำตรฐำนตำ่ง ๆ และหลกัประกนัทำงกำรเงินอื่นที่เก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ  
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง    
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน   11,472 -   11,472          - (11,472)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 801,212        789,740 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,823 - 30,823   (24,937) (3,314) 2,572 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 42,359 11,536 

รวม 42,295 - 42,295 (24,937) (14,786)   2,572   843,571            801,276 
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 61,400 - 

 
  

61,400          - (61,400)       - รำยกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ  
(หนีส้ิน) 

6.15 288,709  227,309 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 33,312 - 33,312 (24,937) (8,375)      - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  50,264       16,952 
รวม 94,712 - 94,712 (24,937) (69,775) -   338,973 244,261 
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4.2.4   กำรหกักลบของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 
ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้รับกำรหกักลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงของกำรสทุธิอื่นที่บงัคบัใช้หรือข้อตกลงที่คล้ำยกนั 
อำทิ สญัญำมำตรฐำนตำ่ง ๆ และหลกัประกนัทำงกำรเงินอื่นที่เก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ  
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง    
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน   11,472 -   11,472          - (11,472)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 801,212        789,740 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,823 - 30,823   (24,937) (3,314) 2,572 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 42,359 11,536 

รวม 42,295 - 42,295 (24,937) (14,786)   2,572   843,571            801,276 
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 61,400 - 

 
  

61,400          - (61,400)       - รำยกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ  
(หนีส้ิน) 

6.15 288,709  227,309 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 33,312 - 33,312 (24,937) (8,375)      - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  50,264       16,952 
รวม 94,712 - 94,712 (24,937) (69,775) -   338,973 244,261 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ  
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง    
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน     13,761 -       13,761          -   (13,761)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4      519,036            505,275 

สินทรัพย์อนพุนัธ์     37,685 -       37,685          (28,129)     (3,864)   5,692 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6        67,560              29,875 

รวม     51,446 -       51,446          (28,129)   (17,625)   5,692        586,596            535,150 
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน      2,000 - 

 
  

        2,000          -     (2,000)       - รำยกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและ

ตลำดเงินสทุธิ  
(หนีส้ิน) 

6.15      219,149            217,149 

หนีส้ินอนพุนัธ์     44,788 -       44,788          (28,129)   (12,670) 3,989      หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6        57,128              12,340 
รวม     46,788 -       46,788          (28,129)   (14,670) 3,989        276,277            229,489 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ   
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง 
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน   11,472 -   11,472          - (11,472)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ 
ตลำดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4 626,065        614,593 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,823 - 30,823   (24,937) (3,314) 2,572 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 41,749 10,926 

รวม 42,295 - 42,295 (24,937) (14,786) 2,572   667,814 625,519 
หนีสิ้นทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 61,400 - 
 

  

61,400          - (61,400)       - รำยกำร
ระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 

(หนีส้ิน) 

6.15 280,748  219,348 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 33,312 - 33,312 (24,937) (8,375)      - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  49,716       16,404 
รวม 94,712 - 94,712 (24,937) (69,775) -   330,464 235,752 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ   
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง 
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน    13,761 -       13,761         -   (13,761)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ 
ตลำดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4  374,779  361,018 

สินทรัพย์อนพุนัธ์    37,685 -       37,685          (28,129)     (3,864)   5,692 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6    66,143    28,458 

รวม    51,446 -       51,446          (28,129)   (17,625)   5,692         440,922            389,476 
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน      2,000 -         2,000         -     (2,000)       - รำยกำร

ระหวำ่ง
ธนำคำรและ

ตลำดเงินสทุธิ 
(หนีส้ิน) 

6.15       162,499            160,499 

หนีส้ินอนพุนัธ์    44,788 -       44,788          (28,129)   (12,670)  3,989 หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6         56,212              11,424 
รวม    46,788 -       46,788          (28,129)   (14,670)  3,989         218,711            171,923 
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4.2.5   คุณภำพด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมถึงภำระผูกพันในกำรให้สินเช่ือ และสญัญำค ำ้ประกันทำง
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 
                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 
 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 964,180 1,497 - 965,677 
น่ำพอใจ 1,680,594 5,477 - 1,686,071 
ควำมเสี่ยงสงู 324,696 135,488 - 460,184 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 104,277 104,277 

รวม 2,969,470 142,462 104,277 3,216,209 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,481,516 409 - 1,481,925 
น่ำพอใจ 26,097 570 - 26,667 
ควำมเสี่ยงสงู 2,718 6,564 - 9,282 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,510,331 7,543 - 1,517,874 
      รวมทัง้สิน้ 4,479,801 150,005 104,277 4,734,083 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2563 
 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 892,537 560 - 893,097 
น่ำพอใจ 1,581,390 7,699 - 1,589,089 
ควำมเสี่ยงสงู 261,753 141,446 - 403,199 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 108,888 108,888 

รวม 2,735,680 149,705 108,888 2,994,273 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,167,862 - - 1,167,862 
น่ำพอใจ 21,953 1,244 - 23,197 
ควำมเสี่ยงสงู 3,028 4,078 - 7,106 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 1,518 1,518 

รวม 1,192,843 5,322 1,518 1,199,683 
      รวมทัง้สิน้ 3,928,523 155,027 110,406 4,193,956 
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                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 
 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 750,399 211 - 750,610 
น่ำพอใจ 1,529,333 5,477 - 1,534,810 
ควำมเสี่ยงสงู 259,366 116,631 - 375,997 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 85,595 85,595 

รวม 2,539,098 122,319 85,595 2,747,012 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,169,618 - - 1,169,618 
น่ำพอใจ 23,164 570 - 23,734 
ควำมเสี่ยงสงู 2,718 6,564 - 9,282 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,195,500 7,134 - 1,202,634 
      รวมทัง้สิน้ 3,734,598 129,453 85,595 3,949,646 
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                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2563 
 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 720,884 311 - 721,195 
น่ำพอใจ 1,460,469 7,673 - 1,468,142 
ควำมเสี่ยงสงู 199,762 113,166 - 312,928 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 96,230 96,230 

รวม 2,381,115 121,150 96,230 2,598,495 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 941,115 - - 941,115 
น่ำพอใจ 19,029 595 - 19,624 
ควำมเสี่ยงสงู 2,954 4,078 - 7,032 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 1,505 1,505 

รวม 963,098 4,673 1,505 969,276 
      รวมทัง้สิน้ 3,344,213 125,823 97,735 3,567,771 

 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ต้องพิจำรณำกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 739 400 676 367 
        เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 3,878 2,895 3,844 2,841 
        เงินให้สินเช่ือ 219,801 185,567 192,557 163,534 
        รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 7,744 9,006 6,412 7,473 
               รวม 232,162 197,868 203,489 174,215 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

     
ยอดต้นปี 56,525 65,205 76,138 197,868 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 47,112 22,151 24,230 93,493 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (17,598) (17,321) (28,303) (63,222) 
อ่ืน ๆ 790 355 2,878 4,023 
ยอดปลายปี 86,829 70,390 74,943 232,162 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

     
ยอดต้นปี 62,411 60,552 53,234 176,197 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 1,609 22,629 48,388 72,626 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (7,241) (17,831) (29,169) (54,241) 
อ่ืน ๆ (254) (145) 3,685 3,286 
ยอดปลายปี 56,525 65,205 76,138 197,868 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นปี 48,303 59,044 66,868 174,215 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 38,380 17,856 11,530 67,766 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (9,211) (12,293) (19,592) (41,096) 
อ่ืน ๆ 575 350 1,679 2,604 
ยอดปลายปี 78,047 64,957 60,485 203,489 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นปี 59,077 60,276 52,662 172,015 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ (4,876) 15,235 35,657 46,016 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (5,933) (16,437) (23,769) (46,139) 
อ่ืน ๆ 35 (30) 2,318 2,323 
ยอดปลายปี 48,303 59,044 66,868 174,215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 182

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



  
 

- 46 - 
 

 

4.3   ควำมเสีย่งด้ำนตลำด 
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ธนำคำรอำจได้รับควำมเสียหำยจำกรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ หนีส้ิน และภำระผูกพนั  
อนัเกิดจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลีย่น รำคำตรำสำรทนุ และรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ 
 

4.3.1   ควำมเสีย่งด้ำนตลำดของฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำ 
ฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำ คือ ฐำนะของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีธนำคำรถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนำเพื่อค้ำ 
เพื่อขำยต่อ เพื่อหำประโยชน์จำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำ หรือเพื่อหำก ำไรจำกควำมแตกต่ำงของรำคำในหลำยตลำด 
(Arbitrage) รวมทัง้เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งของฐำนะอื่น ๆ ในบญัชีเพื่อกำรค้ำ  
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือกำรค้ำ เกิดจำกกำรที่ธนำคำรถือครองธุรกรรมทำงกำรเงินที่เก่ียวข้อง
กบัอตัรำดอกเบีย้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้ำ ท ำก ำไรในระยะสัน้ หรือเพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งของฐำนะในบญัชีเพื่อ
กำรค้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ส่งผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของฐำนะที่ธนำคำรถือครองและ
อำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำดอกเบีย้ได้ 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน เกิดจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมที่เก่ีย วข้องกับเงินตรำต่ำงประเทศ  
ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกินดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยน
เปลีย่นแปลง จึงอำจกระทบตอ่ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นได้ 
 

ธนำคำรมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยงเพ่ือใช้ควบคมุควำมเสีย่งด้ำนตลำดในบญัชีเพื่อกำรค้ำ ได้แก่ Value-at-Risk 
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงต่อ
ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง เป็นประจ ำ  
 

Value-at-Risk (VaR) 
VaR เป็นมำตรวดัที่ใช้หลกักำรทำงสถิติในกำรประเมินควำมเสียหำยสงูสดุบนส่วนเปิดต่อควำมเสี่ยงที่เป็น
ผลจำกกำรเปลีย่นแปลงคำ่ของอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยนของตลำดที่อำจเกิดขึน้ภำยใต้ระยะเวลำและ
ระดับควำมเชื่อมั่นที่ก ำหนด ธนำคำรค ำนวณ VaR เพื่อประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของฐำนะในบัญชี
เพื่อกำรค้ำด้วยวิธี Historical Simulation ในระยะเวลำ 1 วนั ภำยใต้ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยกำรน ำ
ข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสี่ยงที่เกิดขึน้จริงในอดีตมำก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรเปลี่ยนแปลง
ของปัจจยัเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และค ำนวณควำมเสยีหำยสงูสดุที่อำจเกิดขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำในระดบัธนาคารและในระดบักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
มีคำ่ VaR ระยะเวลำ 1 วนั ที่ควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เทำ่กบั 248 ล้ำนบำท และ 257 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 492 ล้ำนบำท 
และ 500 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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นอกจำกกำรติดตำมและควบคมุควำมเสี่ยงข้ำงต้นแล้ว ธนำคำรจดัให้มีกำรทดสอบภำวะวิกฤติ ส ำหรับฐำนะใน
บญัชีเพื่อกำรค้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ เพื่อใช้ประเมินควำมเสียหำยสูงสดุที่อำจเกิดขึน้ในภำวะที่ตลำดมี
ควำมผนัผวนมำกกว่ำปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนำคำรเข้ำใจฐำนะควำมเสี่ยง จุดเปรำะบำง ตลอดจนสำมำรถ
วำงแผนบริหำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดได้ดียิ่งขึน้ 

 

4.3.2   ควำมเสีย่งด้ำนตลำดจำกฐำนะในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 
4.3.2.1 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ สินทรัพย์ 
หนีส้ิน และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่อยู่ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร มีรอบระยะเวลำกำรปรับ
อตัรำดอกเบีย้หรือกำรครบก ำหนดสญัญำไม่ตรงกัน หรือ เม่ืออตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงของสินทรัพย์และ
หนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิ (Net Interest 
Income: NII) และ/หรือมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) 
 

ในกำรควบคมุควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร ธนำคำรก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง
ของผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิในระยะเวลำ 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Economic Value of Equity Impact Limit) 
ภำยใต้สมมติฐำนกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ินทุกประเภทเพิ่มขึน้และ
ลดลงทนัทีร้อยละ 1  
 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิ ในระดับ
ธนำคำรและในระดบักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงดังตำรำง 
ตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ผลกระทบตอ่รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ 129 55  (338)    (725)    
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินที่ส ำคญั จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้หรือ
ระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำแล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 
                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 675,861 28,339 11,625 121 - 85,873 - 801,819 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 40 3,876 2,106 5,182 8,807 64,330 - 84,341 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 25,973 47,067 101,148 432,870 106,479 - - 713,537 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,448,732 550,490 282,355 196,973 8,614 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 2,125,971 362,112 515,748 17,677 - 135,432 - 3,156,940 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 139,213 70,634 50,114 27,724 550 474 - 288,709 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,113 - 8,113 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 266 - - - 20,567 - - 20,833 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 344 27,281 62,011 93,603 - - 183,239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินที่ส ำคญั จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้หรือ
ระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำแล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 
                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 675,861 28,339 11,625 121 - 85,873 - 801,819 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 40 3,876 2,106 5,182 8,807 64,330 - 84,341 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 25,973 47,067 101,148 432,870 106,479 - - 713,537 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,448,732 550,490 282,355 196,973 8,614 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 2,125,971 362,112 515,748 17,677 - 135,432 - 3,156,940 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 139,213 70,634 50,114 27,724 550 474 - 288,709 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,113 - 8,113 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 266 - - - 20,567 - - 20,833 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 344 27,281 62,011 93,603 - - 183,239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 385,330 25,517 28,793 793 - 76,804 - 517,237 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 62 53 947 4,665 8,162 44,047 - 57,936 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 15,822 83,044 157,728 324,562 97,098 68 - 678,322 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,365,351 470,138 272,712 148,167 7,432 5,203 99,235 2,368,238 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,788,428 382,141 498,079 24,697 - 117,518 - 2,810,863 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 106,946 40,491 23,452 37,108 972 10,180 - 219,149 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 7,257 - 7,257 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ - 200 - - 19,057 - - 19,257 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 7 92 2,082 57,430 76,566 - - 136,177 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 385,330 25,517 28,793 793 - 76,804 - 517,237 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 62 53 947 4,665 8,162 44,047 - 57,936 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 15,822 83,044 157,728 324,562 97,098 68 - 678,322 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,365,351 470,138 272,712 148,167 7,432 5,203 99,235 2,368,238 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,788,428 382,141 498,079 24,697 - 117,518 - 2,810,863 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 106,946 40,491 23,452 37,108 972 10,180 - 219,149 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 7,257 - 7,257 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ - 200 - - 19,057 - - 19,257 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 7 92 2,082 57,430 76,566 - - 136,177 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ         
ที่มีการด้อย 

ค่าด้าน  
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 554,709 12,020 6,453 - - 53,468 - 626,650 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 18 3,779 2,005 2,813 31,448 56,435 - 96,498 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 8,460 20,789 82,140 359,196 104,269 - - 574,854 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,251,319 478,839 243,661 147,863 7,156 - 83,084 2,211,922 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,728,819 319,487 472,671 10,590 - 134,079 - 2,665,646 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 130,890 67,479 49,009 27,094 550 5,726 - 280,748 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,112 - 8,112 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ - - - - 20,567 - - 20,567 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - 26,765 62,011 93,603 - - 182,379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
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สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 288,557 13,976 18,350 754 - 53,418 - 375,055 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
       ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
       ก ำไรหรือขำดทนุ 42 11 435 1,686 28,634 38,551 - 69,359 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 10,338 59,512 132,982 295,054 94,626 68 - 592,580 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,195,368 411,756 244,726 104,321 6,241 5,203 86,998 2,054,613 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,540,819 351,434 465,312 10,500 - 117,532 - 2,485,597 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 52,264 37,219 23,180 36,478 972 12,386 - 162,499 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 6,703 - 6,703 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
       ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
       ก ำไรหรือขำดทนุ - - - - 19,057 - - 19,057 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - 10 57,388 76,566 - - 133,964 

 

4.3.2.2 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนในบญัชีเพ่ือกำรธนำคำรเก่ียวข้องกบัฐำนะเงินลงทุนสทุธิในสำขำและ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อ
เงินลงทุนและผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ ที่มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ไม่ใช่สกุลเงินบำท ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็น
ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 

 

ธนำคำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนต่ออตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนำคำร
อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่ออตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้
ของธนำคำรเนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินสกุลบำทเทียบสกุลต่ำงประเทศทกุสกุลเงินร้อยละ 5 อยู่ที่
ประมำณร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.02 ตำมล ำดบั 
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4.4   ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง 
ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง หมำยถึง ควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระหนีส้ินและภำระผกูพนัตำมสญัญำ 
วตัถปุระสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุนที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะช ำระ
ภำระผกูพนัทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ในขณะเดียวกนัยงัสำมำรถน ำเงินทนุไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสม
ในภำวะที่ตลำดเอือ้อ ำนวยด้วย  

 

ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคลอ่งตำมนโยบำยและหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ก ำหนด 
และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องของทำงกำรโดยมีสำยบริหำร
กำรเงินเป็นหน่วยงำนหลกัท ำหน้ำที่บริหำรกระแสเงินสดและฐำนะสภำพคลอ่งประจ ำวนั ติดตำมภำวะตลำดเงิน และ
กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำดอกเบีย้ และคำดกำรณ์แนวโน้ม รวมถึงด ำเนินกลยุทธ์
กำรบริหำรสภำพคลอ่งตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้นิก ำหนด หน่วยงำนควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 
สำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี ้ประเมิน ติดตำม รำยงำน และควบคมุสถำนะควำมเสี่ยงให้อยู่ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยง  
ที่ก ำหนดโดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นประจ ำ อยำ่งน้อยเดือนละครัง้ 

 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยโดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ ซึ่งมีกำร
กระจำยตวัดีทัง้ในด้ำนประเภทลกูค้ำผู้ฝำก ประเภทเงินรับฝำก และอำยุครบก ำหนด นอกจำกนี  ้ธนำคำรบริหำร
สภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซือ้ขำยล่วงหน้ำและตลำดซือ้คื น 
(Swap and Repurchase Market) โดยอำจด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลกั เช่น สกุลเงินบำท และ
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นต้น ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำม
สภำพตลำดและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคลอ่งอย่ำงใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว   
ซึง่รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกตำ่งประเทศเพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเช่ือ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลกูค้ำของธนำคำรทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดมเงินทุน
ระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว ธนำคำรจัดให้มีสินทรัพย์ที่มี
สภำพคลอ่งสงูและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำรเพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืนหนีส้ินและภำระผกูพนั
และด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบร่ืนทัง้ในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนำคำรด ำรงอตัรำสว่นสนิทรัพย์สภำพคลอ่ง
ตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยและผู้ ก ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบกำรและตำมเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้นิก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

- 53 - 
 

 

ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
ดงันี ้ 

 
                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ         

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน  
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 730,607 3,259 106 67,847 - 801,819 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 9,655 4,910 32,293 37,483 - 84,341 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 9,421 13,765 19,173 - - 42,359 
        เงินลงทนุ 171,910 433,927 109,692 89,447 - 804,976 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 966,297 898,564 622,303 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,477,132 20,113 - 1,659,695 - 3,156,940 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     238,083 34,408 550 15,668 - 288,709 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,113 - - - - 8,113 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 266 - 20,567 - - 20,833 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 15,816 15,082 19,366 - - 50,264 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 27,625 36,946 93,590 25,078 - 183,239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
ดงันี ้ 

 
                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ         

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน  
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 730,607 3,259 106 67,847 - 801,819 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 9,655 4,910 32,293 37,483 - 84,341 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 9,421 13,765 19,173 - - 42,359 
        เงินลงทนุ 171,910 433,927 109,692 89,447 - 804,976 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 966,297 898,564 622,303 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,477,132 20,113 - 1,659,695 - 3,156,940 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     238,083 34,408 550 15,668 - 288,709 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,113 - - - - 8,113 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 266 - 20,567 - - 20,833 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 15,816 15,082 19,366 - - 50,264 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 27,625 36,946 93,590 25,078 - 183,239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ         

ที่มีการด้อย  
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 511,527 5,606 104 - - 517,237 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 933 4,905 8,051 44,047 - 57,936 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 21,326 21,766 24,468 - - 67,560 
        เงินลงทนุ 243,383 334,744 100,351 80,916 - 759,394 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 858,828 859,882 545,029 - 104,499 2,368,238 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 2,786,155 24,708 - - - 2,810,863 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     172,121 43,098 972 2,958 - 219,149 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 7,257 - - - - 7,257 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 200 - 19,057 - - 19,257 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 13,608 20,540 22,980 - - 57,128 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 2,181 57,430 54,036 22,530 - 136,177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2563 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบักำรแสดงรำยกำรปีปัจจบุนั 
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ         

ที่มีการด้อย  
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 511,527 5,606 104 - - 517,237 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 933 4,905 8,051 44,047 - 57,936 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 21,326 21,766 24,468 - - 67,560 
        เงินลงทนุ 243,383 334,744 100,351 80,916 - 759,394 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 858,828 859,882 545,029 - 104,499 2,368,238 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 2,786,155 24,708 - - - 2,810,863 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     172,121 43,098 972 2,958 - 219,149 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 7,257 - - - - 7,257 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 200 - 19,057 - - 19,257 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 13,608 20,540 22,980 - - 57,128 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 2,181 57,430 54,036 22,530 - 136,177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2563 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบักำรแสดงรำยกำรปีปัจจบุนั 
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 562,550 1,115 - 62,985 - 626,650 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 5,802 2,813 31,448 56,435 - 96,498 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 8,995 13,581 19,173 - - 41,749 
        เงินลงทนุ 110,515 359,549 104,790 232,826 - 807,680 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 822,896 776,296 529,646 - 83,084 2,211,922 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,010,863 13,026 - 1,641,757 - 2,665,646 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     234,920 33,778 550 11,500 - 280,748 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,112 - - - - 8,112 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 20,567 - - 20,567 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    15,410 14,945 19,361 - - 49,716 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 26,765 36,946 93,590 25,078 - 182,379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 562,550 1,115 - 62,985 - 626,650 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 5,802 2,813 31,448 56,435 - 96,498 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 8,995 13,581 19,173 - - 41,749 
        เงินลงทนุ 110,515 359,549 104,790 232,826 - 807,680 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 822,896 776,296 529,646 - 83,084 2,211,922 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,010,863 13,026 - 1,641,757 - 2,665,646 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     234,920 33,778 550 11,500 - 280,748 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,112 - - - - 8,112 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 20,567 - - 20,567 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    15,410 14,945 19,361 - - 49,716 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 26,765 36,946 93,590 25,078 - 182,379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 374,301 754 - - - 375,055 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 488 1,686 7,608 59,577 - 69,359 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 20,120 21,555 24,468 - - 66,143 
        เงินลงทนุ 191,997 305,335 95,180 222,522 - 815,034 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 730,047 748,304 484,061 - 92,201 2,054,613 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 2,471,569 14,028 - - - 2,485,597 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     119,059 42,468 972 - - 162,499 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 6,703 - - - - 6,703 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 19,057 - - 19,057 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    12,904 20,328 22,980 - - 56,212 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 10 57,388 54,036 22,530 - 133,964 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2563 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบักำรแสดงรำยกำรปีปัจจบุนั 
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 374,301 754 - - - 375,055 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 488 1,686 7,608 59,577 - 69,359 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 20,120 21,555 24,468 - - 66,143 
        เงินลงทนุ 191,997 305,335 95,180 222,522 - 815,034 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 730,047 748,304 484,061 - 92,201 2,054,613 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 2,471,569 14,028 - - - 2,485,597 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     119,059 42,468 972 - - 162,499 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 6,703 - - - - 6,703 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 19,057 - - 19,057 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    12,904 20,328 22,980 - - 56,212 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 10 57,388 54,036 22,530 - 133,964 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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4.5 มลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงมลูคำ่ตำมบญัชีและประมำณกำรมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 
 

                                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 62,552 62,552 73,886 73,886 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 801,212 801,212 519,036 519,036 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 84,341 84,341 57,936 57,936 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 42,359 42,376 67,560 65,831 
เงินลงทนุสทุธิ 804,965 804,765 759,394 789,633 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 2,376,027 2,376,027 2,189,102 2,189,102 

         รวม 4,171,456 4,171,273 3,666,914 3,695,424 
 หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝำก 3,156,940 3,156,940 2,810,863 2,810,863 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 288,709 288,709 219,149 219,149 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,113 8,113 7,257 7,257 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 20,833 20,833 19,257 19,257 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 50,264 50,325 57,128 55,429 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 183,034 190,951 135,769 146,243 
เงินกู้ยืม 205 205 408 408 

         รวม 3,708,098 3,716,076 3,249,831 3,258,606 
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                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 57,854 57,854 70,014 70,014 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 626,065 626,065 374,779 374,779 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 96,498 96,498 69,359 69,359 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 41,749 41,724 66,143 64,358 
เงินลงทนุสทุธิ 807,405 835,369 815,034 827,016 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 2,025,671 2,025,671 1,896,205 1,896,205 
      รวม 3,655,242 3,683,181 3,291,534 3,301,731 

 หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝำก 2,665,646 2,665,646 2,485,597 2,485,597 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 280,748 280,748 162,499 162,499 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,112 8,112 6,703 6,703 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 20,567 20,567 19,057 19,057 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 49,716 49,699 56,212 54,455 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 182,174 190,091 133,599 144,000 
เงินกู้ยืม 205 205 365 365 
      รวม 3,207,168 3,215,068 2,864,032 2,872,676 

 

 

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) หนีส้นิจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมลูคำ่ยตุิธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) แสดงมลูคำ่ยตุิธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหกัคำ่เผ่ือหนีผ้ลขำดทนุท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ 

 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย 
มีดงันี ้
 

มลูค่ำยตุิธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้ิน) หนีส้ินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  และเงินกู้ ยืม ค ำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องในตลำด  

 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซือ้ขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีลกัษณะและวนัครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบนัที่เช่ือถือได้   
 
 
 
 
 

  
 

- 59 - 
 

 

กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 
- ตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยใช้อตัรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ส ำหรับตรำสำรหนีท้ี่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยจะใช้อตัรำผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลีย่ของสถำบนักำรเงินท่ีเช่ือถือได้ 3 แหง่ 

- ตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบนักำรเงินในตำ่งประเทศที่เช่ือถือได้ 
 

กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
- ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำดซึง่มีรำคำตลำดที่ระบไุด้โดยง่ำย  มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซือ้

ครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิน้วนัท ำกำรสดุท้ำยของวนัที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซือ้
ครัง้สดุท้ำยจะใช้รำคำปิดครัง้สดุท้ำยแทน 

- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุ แสดงมลูคำ่ยตุิธรรมด้วยมลูคำ่รับซือ้คืน ณ วนัที่รำยงำน 
- ตรำสำรทนุที่ไมอ่ยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมลูค่ำยตุิธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่ง

อ้ำงอิงรำคำและ/หรือตวัแปรจำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกดัในกำรซือ้ขำย สภำพคลอ่ง และอตัรำคิดลดเพื่อใช้ในกำร
ปรับมลูคำ่ยตุิธรรมดงักลำ่ว เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซือ้ขำยในตลำดล่ำสดุของผู้ซือ้ขำยที่มี
ควำมรอบรู้เต็มใจ และมีควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มี
ลกัษณะคล้ำยคลงึกนั กำรใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 

 

ตรำสำรหนีท้ี่ออก แสดงมลูคำ่ยตุิธรรมโดยประมำณจำกรำคำซือ้-ขำยในตลำด  
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ินในรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติ
ในตลำดหลกัระหวำ่งผู้ ร่วมตลำด ณ วนัที่วดัมลูคำ่ ในกรณีที่ไมม่ีตลำดหลกั ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สงูสดุที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำท ำรำยกำรได้ มลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งถกูก ำหนดด้วยรำคำเสนอซือ้ขำย 
ตลำดที่มีสภำพคลอ่งเป็นตลำดที่มีควำมถ่ีและปริมำณกำรซือ้ขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมลูรำคำอย่ำงตอ่เนื่อง  หำกตลำด
ไมม่ีสภำพคลอ่งหรือสนิทรัพย์หรือหนีส้ินไมไ่ด้ซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ในกำรวดั
มลูค่ำยตุิธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน และพิจำรณำปรับปรุงมลูค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มลูคำ่ยตุิธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินตำมระดบัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 189

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



  
 

- 60 - 
 

 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 11,370 9,681 63,290 84,341 3,244 8,951 45,741 57,936 
          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 458 41,918 - 42,376 448 65,361 22 65,831 
          เงินลงทนุสทุธิ 177,174 574,225 6,185 757,584 123,211 624,497 6,122 753,830 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 267 20,566 - 20,833 200 19,057 - 19,257 
          หนีส้ินอนพุนัธ์ 60 50,265 - 50,325 103 55,326 - 55,429 
รำยกำรที่ไมไ่ด้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทนุสทุธิ 3,514 29,094 14,573 47,181 403 27,638 7,762 35,803 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนีท้ี่ออก - 190,951 - 190,951 - 146,651 - 146,651 

 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 4,848 7,563 84,087 96,498 1,441 2,939 64,979 69,359 
          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 455 41,269 - 41,724 444 63,892 22 64,358 
          เงินลงทนุสทุธิ 99,313 550,679 6,099 656,091 87,758 569,017 5,993 662,768 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - 20,567 - 20,567 - 19,057 - 19,057 
          หนีส้ินอนพุนัธ์ - 49,699 - 49,699 - 54,455 - 54,455 
รำยกำรที่ไมไ่ด้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทนุสทุธิ 446 6,650 172,182 179,278 403 7,446 156,399 164,248 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนีท้ี่ออก - 190,091 - 190,091 - 144,365 - 144,365 
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กำรก ำหนดล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรม  
ระดบั 1  - รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งส ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนั 
ระดบั 2  - มลูคำ่ที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ โดยใช้ข้อมลูที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม  
ระดบั 3  - มลูคำ่ที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ โดยใช้ข้อมลูที่ไมม่ีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส ำคญั

ในกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมลูคำ่ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจำรณำวำ่มีบำงปัจจยัที่
ผู้ ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในโมเดลกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหวำ่งรำคำเสนอซือ้และรำคำเสนอขำย ควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของคูส่ญัญำ และสภำพคลอ่ง เป็นต้น 
 

4.6    กำรด ำรงเงินกองทนุ 
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดบัเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด   
โดยธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ     
เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนเงินกองทนุตำมควำมเหมำะสม  
 

ตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลเงินกองทนุตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุ
เพิ่มเติมจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.50 เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital 
Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำและในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออก
ประกำศเร่ือง แนวทำงกำรระบแุละกำรก ำกบัดแูลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยัต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic 
Systemically Important Bank: D-SIB) โดยก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยัต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ
ต้องด ำรงเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็น
สว่นของเจ้ำของตอ่สนิทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่ำอีกร้อยละ 1 ทัง้นี ้อตัรำสว่นกำรด ำรง
เงินกองทนุขัน้ต ่ำและเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤตตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง เป็นดงันี ้

 
 อัตราร้อยละ 
 2564 2563 

     อัตราส่วนเงนิกองทุน   
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ      มำกกวำ่   8.0      มำกกวำ่   8.0 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      มำกกวำ่   9.5      มำกกวำ่   9.5 
อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้       มำกกวำ่ 12.0      มำกกวำ่ 12.0 

 

นอกจำกนี  ้ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุน เพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึน้
ในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.50  
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดงันี ้

                                 
                                                                               อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      
  ที่เป็นสว่นของเจ้ำของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.15 14.89 16.47 16.33 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.98 15.76 17.38 17.28 
อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 19.57 18.34 21.33 20.10 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 457,469 431,381 449,350 428,010 
    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 433,699 407,621 425,758 404,418 

ทนุช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 26,000 25,000 26,000 25,000 
เงินส ำรองที่จดัสรรจำกก ำไรสทุธิ 116,500 111,500 116,500 111,500 
ก ำไรสทุธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 191,060 185,859 174,703 170,314 
รำยกำรอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 66,492 47,386 58,136 53,184 
รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ที่ 1     
  ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (41,787) (37,558) (25,015) (31,014) 

    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 23,770 23,760 23,592 23,592 
     
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 102,957 70,686 101,989 69,839 
     
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 560,426 502,067 551,339 497,849 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรไมม่ีเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สนิเช่ือแก่กลุม่ลกูหนีร้ำยใหญ่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (หมำยเหตขุ้อ 6.18) ซึง่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ได้อนมุตัิให้นบัเข้ำ
เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยำยน 2564  
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ  ธปท. เร่ือง กำร
เปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงเงินกองทนุส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงเงินกองทนุส ำหรับกลุม่ธุรกิจ
ทำงกำรเงิน และเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคลอ่งที่มีควำม
รุนแรง 
 

ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมลู  www.bangkokbank.com/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูทำงกำรเงิน/Basel III-หลกักำรท่ี 3 
วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู         29 ตลุำคม 2564 
ข้อมลู ณ วนัท่ี             30 มิถนุำยน 2564 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดงันี ้

                                 
                                                                               อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      
  ที่เป็นสว่นของเจ้ำของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.15 14.89 16.47 16.33 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.98 15.76 17.38 17.28 
อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 19.57 18.34 21.33 20.10 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 457,469 431,381 449,350 428,010 
    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 433,699 407,621 425,758 404,418 

ทนุช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 26,000 25,000 26,000 25,000 
เงินส ำรองที่จดัสรรจำกก ำไรสทุธิ 116,500 111,500 116,500 111,500 
ก ำไรสทุธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 191,060 185,859 174,703 170,314 
รำยกำรอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 66,492 47,386 58,136 53,184 
รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ที่ 1     
  ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (41,787) (37,558) (25,015) (31,014) 

    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 23,770 23,760 23,592 23,592 
     
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 102,957 70,686 101,989 69,839 
     
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 560,426 502,067 551,339 497,849 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรไมม่ีเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สนิเช่ือแก่กลุม่ลกูหนีร้ำยใหญ่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (หมำยเหตขุ้อ 6.18) ซึง่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ได้อนมุตัิให้นบัเข้ำ
เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยำยน 2564  
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ  ธปท. เร่ือง กำร
เปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงเงินกองทนุส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงเงินกองทนุส ำหรับกลุม่ธุรกิจ
ทำงกำรเงิน และเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคลอ่งที่มีควำม
รุนแรง 
 

ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมลู  www.bangkokbank.com/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูทำงกำรเงิน/Basel III-หลกักำรท่ี 3 
วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู         29 ตลุำคม 2564 
ข้อมลู ณ วนัท่ี             30 มิถนุำยน 2564 
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5.  การใช้ดุลพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
5.1  กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 ธนำคำรมีกำรใช้ดลุพินิจในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำของกระแสเงินสดในอนำคต 
รวมถึงมลูคำ่ของหลกัประกนั และกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต กำรประมำณกำรเหลำ่นีเ้ป็นผล
จำกกำรน ำปัจจยัหลำย ๆ ปัจจยัมำประมวลผล กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัตำ่งๆ สง่ผลกระทบตอ่ระดบัคำ่เผ่ือผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ที่แตกตำ่งกนั 
 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นผลที่ได้จำกกำรค ำนวณโดยใช้โมเดลที่ซ ับซ้อน แ ละกำรใช้   
ข้อสมมติฐำนเก่ียวกบัทำงเลือกในกำรใช้ตวัแปรต่ำง ๆ ส่วนประกอบของโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณที่เป็นกำรใช้ดลุพินิจ 
และประมำณกำรทำงบญัชีประกอบด้วย  

  - โมเดลภำยในธนำคำรเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำระดบัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีผลต่อกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็น
ของกำรผิดนดัช ำระหนี ้

  - เง่ือนไขในกำรประเมินกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตรวมถึงเกณฑ์เชิงคณุภำพ ซึ่งสง่ผลให้
ต้องกนัเงินส ำรองค่ำเผื ่อผลขำดทนุด้วยจ ำนวนเท่ำกบัผลขำดทนุด้ำนเครดิตที ่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุ  
(Lifetime Expected Credit Loss - Lifetime ECL) 

  - กำรจัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลกัษณะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกันส ำหรับกรณีกำรกันเงินส ำรอง
แบบกลุม่ลกูหนี ้

  - กำรพัฒนำโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ รวมถึงสตูรกำรค ำนวณและ
ทำงเลอืกในกำรใช้ตวัแปรตำ่ง ๆ 

  - กำรก ำหนดควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคต ข้อมลูเชิงเศรษฐกิจ และมลูค่ำหลกัประกนั ซึ่งมี
ผลกระทบต่อควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดช ำระหนี ้ฐำนะควำมเสี่ยงเม่ือมีกำรผิดนัดช ำระ และควำมเสียหำย          
ที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ 

  - กำรพิจำรณำกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคต และควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ำ้หนักของสถำนกำรณ์
ดงักลำ่ว เพื่อใช้ในกำรก ำหนดข้อมลูทำงเศรษฐกิจในโมเดลส ำหรับกำรค ำนวณคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้    

 

ธนำคำรมีนโยบำยที่จะทบทวนโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นประจ ำ 
โดยใช้ประสบกำรณ์จำกข้อมลูผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่เกิดขึน้จริง และปรับปรุงเมื่อจ ำเป็น 

 

5.2      ประมำณกำรหนีส้นิ 
ธนำคำรต้องใช้ดุลพินิจและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  โดย
พิจำรณำจำกลกัษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดประมำณกำรหนีส้ิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินดงักล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิที่จะจ่ำยในอนำคต 
ทัง้นี  ้กำรพิจำรณำได้ท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท ำงบกำรเงิน โดยมี กำรทบทวนจ ำนวน
ที่ประมำณไว้อยำ่งสม ่ำเสมอ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 
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ส ำหรับกำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนกังำนหลงัออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์  มีกำร
ประมำณกำรโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นผู้ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซึง่ต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน 
เช่น อตัรำคิดลด ระดบัเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อตัรำมรณะ 
อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน เป็นต้น  
 

5.3     มลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กรณีที่สินทรัพย์และหนีส้ินไม่ได้ซื อ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม  โดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมลูคำ่ที่ใช้อยำ่งแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกบัรำคำตลำดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นท่ีมีลกัษณะ
คล้ำยคลงึกนั กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และโมเดลกำรค ำนวณรำคำ 
 

ธนำคำรได้ใช้ดลุพินิจที่ดีที่สดุในกำรประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  อยำ่งไรก็ตำมวิธีประมำณกำรและ
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์  ดังนัน้กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ/หรือ 
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกตำ่งกนัออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระส ำคญัตอ่มูลคำ่ยตุิธรรมที่ประมำณไว้ 
 

5.4 คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของคำ่ควำมนิยม  
กำรจดัท ำกำรทดสอบกำรด้อยคำ่โดยกำรเปรียบเทียบมลูค่ำตำมบญัชีกบัมลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนเป็นรำยปี หรือเมื่อมี    
ข้อบ่งชีว้่ำค่ำควำมนิยมอำจเกิดกำรด้อยค่ำ  มลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนที่น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบนัน้ถกูประมำณกำร
จำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดกำรณ์ภำยใต้สมมติฐำนของกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต อตัรำกำรเติบโตและอตัรำคิดลดที่น ำมำใช้ เกิดจำกกำรใช้ดุลพินิจที่ดีที่สดุของ
ธนำคำร ซึ่งอำจมีควำมไม่แน่นอนและมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำเปลี่ยนไป อย่ำงไรก็ดีธนำคำรได้มีกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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6.   ข้อมูลเพิ่มเติม 
6.1     กำรจดัประเภทสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 

 กำรจดัประเภทสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด          - - - - 62,552 62,552 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ          - - - - 801,212 801,212 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 84,341 - - - - 84,341 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 42,359 - - - - 42,359 
เงินลงทนุสทุธิ - - 667,473 90,111 46,053 803,637 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,376,027 2,376,027 
        รวม 126,700 - 667,473 90,111 3,285,844 4,170,128 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 3,156,940 3,156,940 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 288,709 288,709 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,113 8,113 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ 266 20,567 - - - 20,833 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 50,264 - - - - 50,264 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 183,239 183,239 
        รวม 50,530 20,567 - - 3,637,001 3,708,098 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด          - - - - 73,886 73,886 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ          - - - - 519,036 519,036 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 57,936 - - - - 57,936 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 67,560 - - - - 67,560 
เงินลงทนุสทุธิ - - 639,438 80,160 38,884 758,482 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,189,102 2,189,102 
        รวม 125,496 - 639,438 80,160 2,820,908 3,666,002 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 2,810,863 2,810,863 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 219,149 219,149 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 7,257 7,257 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ 200 19,057 - - - 19,257 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 57,128 - - - - 57,128 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 136,177 136,177 
        รวม 57,328 19,057 - - 3,173,446 3,249,831 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 57,854 57,854 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ - - - - 626,065 626,065 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 96,498 - - - - 96,498 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 41,749 - - - - 41,749 
เงินลงทนุสทุธิ - - 567,850 88,241 6,997 663,088 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,025,671 2,025,671 
        รวม 138,247 - 567,850 88,241 2,716,587 3,510,925 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 2,665,646 2,665,646 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 280,748 280,748 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,112 8,112 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ - 20,567 - - - 20,567 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 49,716 - - - - 49,716 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 182,379 182,379 
        รวม 49,716 20,567 - - 3,136,885 3,207,168 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 70,014 70,014 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ - - - - 374,779 374,779 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 69,359 - - - - 69,359 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 66,143 - - - - 66,143 
เงินลงทนุสทุธิ - - 584,904 77,864 7,677 670,445 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 1,896,205 1,896,205 
        รวม 135,502 - 584,904 77,864 2,348,675 3,146,945 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 2,485,597 2,485,597 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 162,499 162,499 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 6,703 6,703 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ - 19,057 - - - 19,057 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 56,212 - - - - 56,212 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 133,964 133,964 
        รวม 56,212 19,057 - - 2,788,763 2,864,032 
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6.2 เงินสด                           
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
           เงินสด 62,265 73,443 57,567 69,571 
           เงินสดรับลว่งหน้ำจำกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์     
               และบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 287 443 287 443 
                รวม  62,552 73,886 57,854 70,014 

 

6.3     ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
รำยกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดที่ส ำคญั ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
สว่นเกินทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ       
    ในสว่นของเจ้ำของเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 3,314 (2,089) 3,374 (2,374) 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึน้จำกกำรรับช ำระหนี/้     
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 2,008 1,167 1,797 1,167 
สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร     
    โอนเข้ำก ำไรสะสม 1,091 1,025 998 979 
สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรเพ่ิมขึน้ 534 11,637 - 11,190 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไมใ่ชเ่งินสดของ     
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม     
        ขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ (14,776) (831) (14,618) (831) 
        กำรตดัจ ำหน่ำยสว่นลดมลูคำ่ 28 29 27 29 
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6.4     รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

ในประเทศ     
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟฯู 484,404 236,927 484,404 236,927 
ธนำคำรพำณิชย์ 23,676 8,879 12,016 502 
สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 1,115 - 1,115 - 
สถำบนักำรเงินอ่ืน 14,005 15,800 14,005 15,800 
        รวม 523,200 261,606 511,540 253,229 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก ำหนด
ช ำระ 

35 18 33 17 
หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (19) (57) (19) (57) 
        รวมในประเทศ 523,216 261,567 511,554 253,189 
ต่างประเทศ     
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 121,037 113,288 67,669 72,161 
เงินเยน 13,141 19,343 12,495 18,659 
เงินยโูร 5,625 8,246 5,434 7,689 
เงินสกลุอ่ืน 138,816 114,754 29,512 23,317 
        รวม 278,619 255,631 115,110 121,826 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 66 2,181 29 74 
หกั   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (689) (343) (628) (310) 
        รวมตำ่งประเทศ 277,996 257,469 114,511 121,590 
        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                 801,212 519,036 626,065 374,779 

 

6.5 สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
6.5.1  สนิทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน - 6 - 6 
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย 6,463 1,718 6,463   1,718 

   ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน - 249 - 249 
ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 3,217 3,953 - - 
ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 3,305 1,804 - - 
อ่ืน ๆ 119 109 - - 
        รวม  13,104 7,839 6,463 1,973 
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6.5.2  อื่น ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 57,537 38,856 78,110 57,523 
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 13,700 11,241 11,925 9,863 
        รวม 71,237 50,097 90,035 67,386 
              รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ     
                 ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
                 ผ่านก าไรหรือขาดทุน 84,341 57,936 96,498 69,359 

 

6.6       สนิทรัพย์และหนีส้นิอนพุนัธ์ 
มูลค่ำยุติธรรมและจ ำนวนเงินตำมสญัญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยงส ำหรับอนุพันธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 2563 
          ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ     

ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ       
ตามสัญญา  

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
อตัรำแลกเปลี่ยน 21,595 27,618 1,555,007 38,173 23,808 1,329,347 
อตัรำดอกเบีย้ 20,302 22,587 1,395,900 28,918 33,221 1,172,610 
อ่ืน ๆ 462 59 6,897 469 99 6,262 
        รวม 42,359 

8 
50,264 2,957,804 67,560 57,128 2,508,219 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 
          ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ     

ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ      
ตามสัญญา  

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
อตัรำแลกเปลี่ยน 20,992 27,148 1,477,930 36,759 23,025 1,265,380 
อตัรำดอกเบีย้ 20,302 22,568 1,394,132 28,918 33,187 1,170,629 
อ่ืน ๆ 455 - 2,779 466 - 2,434 
        รวม 41,749 49,716 2,874,841 66,143 56,212 2,438,443 
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ตรำสำรอนพุนัธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มลูค่ำผนัแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตวัแปรท่ีอ้ำงอิงในสญัญำ เช่น  
อตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลีย่น ดชันีรำคำ ดชันีอตัรำ หรือมลูคำ่ของสนิทรัพย์อ้ำงอิง  เป็นต้น  จ ำนวนเงินตำมสญัญำของ
ตรำสำรอนพุนัธ์แสดงให้เห็นถึงระดบัของควำมผกูพนัของธนำคำรในตรำสำรอนพุนัธ์แตล่ะประเภท แตม่ิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเสีย่งด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนพุนัธ์ที่ส ำคญัของธนำคำรมีดงันี ้ 
 

ตรำสำรอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น 
- สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สญัญำที่ก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต  

โดยในสญัญำจะระบใุห้มีกำรสง่มอบเงินสดระหวำ่งคูส่ญัญำด้วยอตัรำแลกเปลีย่นที่ระบไุว้ในสญัญำ ณ วนัท่ีก ำหนดไว้
ในอนำคต 

- สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ตำ่งสกลุเงิน คือ สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรแลกเปลีย่นเงินต้นและดอกเบีย้ระหวำ่ง
สองสกลุเงินกบัคูส่ญัญำตำมระยะเวลำที่ตกลง 

 

ตรำสำรอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบีย้  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ คือ สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรแลกเปลีย่นดอกเบีย้กบัคูส่ญัญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั
ในสกลุเงินเดียวกบัเงินต้น โดยจะไมม่ีกำรแลกเปลีย่นเงินต้น 

 

กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
ธนำคำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ตำ่งสกลุเงิน และสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง
ฐำนะเปิดต่อกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงประเภทอตัรำดอกเบีย้คงที่รวมถึง
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม  2564 และ 2563 มูลค่ำตำมบญัชีส ำหรับตรำสำร
อนพุนัธ์ที่ใช้ป้องกนัควำมเสีย่งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมีสินทรัพย์อนพุนัธ์ จ ำนวน 503 ล้ำนบำท 
และ 363 ล้ำนบำท และหนีส้นิอนพุนัธ์ จ ำนวน 1,764 ล้ำนบำท และ 1,941 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

ธนำคำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ต่ำงสกุลเงินในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนในกระแสเงินสด
ของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงประเภทอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรืออตัรำดอกเบีย้คงที่รวมถึงควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มลูค่ำตำมบญัชีส ำหรับตรำสำรอนพุนัธ์ที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยง
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมีสินทรัพย์อนุพนัธ์ จ ำนวน 700 ล้ำนบำท และ 1,008 ล้ำนบำท และ
หนีส้นิอนพุนัธ์ จ ำนวน 1,127 ล้ำนบำท และ 511 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.7   เงินลงทนุสทุธิ 
6.7.1  เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 
 ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูคำ่ด้วย     
  รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     
    หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย         28,166 26,443 6,534 7,030 
    ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ     17,898 12,448 469 651 
            รวม 46,064 38,891 7,003 7,681 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
          ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (11) (7) (6) (4) 
            รวม 46,053 38,884 6,997 7,677 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูคำ่ด้วย     
  มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     
    หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย         447,572 458,728 447,572 458,728 
    ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 21,886 31,676 21,886 31,676 
    ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ     191,611 141,594 91,988 87,060 
    อ่ืน ๆ 6,404 7,440 6,404 7,440 
          รวม 667,473 639,438 567,850 584,904 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขีน้ 3,867 2,888 3,838 2,837 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วย     
  มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     
    ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด           
      ในประเทศ 63,888 51,677 62,212 49,546 
    ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด           
      ตำ่งประเทศ 18,176 20,649 18,176 20,649 
    อ่ืน ๆ 8,047 7,834 7,853 7,669 
          รวม 90,111 80,160 88,241 77,864 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 803,637 758,482 663,088 670,445 

 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 196

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน  
ที่ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนำคำรยงัคงถือไว้ ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 2,089 ล้ำนบำท และ 2,039 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 2,023 ล้ำนบำท และ 
1,899 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั      
 

ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเก่ียวกับกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถกูเพิกถอนของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตม่ีผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินเช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนที่
เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวน 37 บริษัท รำคำทุน 
จ ำนวน 846 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 224 ล้ำนบำท และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 33 บริษัท 
รำคำทนุ จ ำนวน 257 ล้ำนบำท และมลูคำ่ยตุิธรรม 1 ล้ำนบำท 
 

6.7.2  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในหุ้นของบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 
ขึน้ไปของทนุท่ีช ำระแล้วและไมเ่ข้ำขำ่ยเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนกเป็นกลุม่ ดงันี  ้

 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

อตุสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 291 1 291 1 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 1,672 939 1,672 939 
กำรสำธำรณปูโภคและบริกำร 22 21 22 21 
อ่ืน ๆ 2,231 2,327 2,231 2,327 
        รวม 4,216 3,288 4,216 3,288 
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6.8      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
           บริษัทร่วม                          
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 81 26 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 470 457 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 82 95 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 12.55     14.26 12 13 382 333 
PT Sahabat Finansial Keluarga ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 28.79        - 314 - 314 - 
   รวม     721 508 1,329 911 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (172) (2) - - 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     549 506 1,329 911 

 
 

           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   2564 2563 2564 2563 
           บริษัทย่อย                       
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 100.00 100.00 2 2 
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากดั บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,500 1,500 
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ธนาคาร หุ้นสามญั 98.71 98.71 105,010 105,010 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 99.91 99.91 4,772 4,772 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั     90.00     90.00 1,365 1,365 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 75.00 75.00 183 183 
           บริษัทร่วม       
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 12.55     14.26 12 13 
  รวม     144,585 144,686 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (268) (97) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,317 144,589 
                                                 
  ธนาคารมีเพียงอ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
   ถือหุ้นโดยธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค โดยในเดือนธันวาคม 2564 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม 
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6.8      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
           บริษัทร่วม                          
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 81 26 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 470 457 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 82 95 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 12.55     14.26 12 13 382 333 
PT Sahabat Finansial Keluarga ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 28.79        - 314 - 314 - 
   รวม     721 508 1,329 911 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (172) (2) - - 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     549 506 1,329 911 

 
 

           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   2564 2563 2564 2563 
           บริษัทย่อย                       
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 100.00 100.00 2 2 
บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากดั บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,500 1,500 
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ธนาคาร หุ้นสามญั 98.71 98.71 105,010 105,010 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 99.91 99.91 4,772 4,772 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั     90.00     90.00 1,365 1,365 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 75.00 75.00 183 183 
           บริษัทร่วม       
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 12.55     14.26 12 13 
  รวม     144,585 144,686 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (268) (97) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,317 144,589 
                                                 
  ธนาคารมีเพียงอ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
   ถือหุ้นโดยธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค โดยในเดือนธันวาคม 2564 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม 

  
 

- 75 - 
 

 

6.8      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
           บริษัทร่วม                          
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 81 26 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 470 457 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 82 95 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 12.55     14.26 12 13 382 333 
PT Sahabat Finansial Keluarga ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 28.79        - 314 - 314 - 
   รวม     721 508 1,329 911 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (172) (2) - - 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     549 506 1,329 911 

 
 

           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           
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บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,500 1,500 
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ธนาคาร หุ้นสามญั 98.71 98.71 105,010 105,010 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 99.91 99.91 4,772 4,772 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั     90.00     90.00 1,365 1,365 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 75.00 75.00 183 183 
           บริษัทร่วม       
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 33.33     69.08 262 362 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00     30.00 15 15 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17     22.17 118 118 
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หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (268) (97) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,317 144,589 
                                                 
  ธนาคารมีเพียงอ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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กำรซือ้ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) 
เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 ธนำคำรได้เข้ำซือ้ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์มำตำ”)   
จำก Standard Chartered Bank (“สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่ำ”) คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มำตำ (“ธุรกรรม”) ที่รำคำ 1,346.97 รูเปียตอ่หุ้น 
(เทียบเท่ำกบั 2.95 บำท หรือ 0.09 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น โดยประมำณ) มูลค่ำธุรกรรมส ำหรับกำรเข้ำซือ้หุ้นจ ำนวน
ร้อยละ 89.12 อยูท่ี่ 33,662,797 ล้ำนรูเปีย (เทียบเทำ่กบั 73,722 ล้ำนบำท หรือ 2,282 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยประมำณ)   
 

หลงัจำกนัน้ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนำคำรต้องท ำค ำเสนอซือ้เพื่อเสนอซือ้หุ้นของเพอร์มำตำ
ในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มำตำจำกผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 
(Mandatory Tender Offer) ("MTO")  ซึ่งธนำคำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำ MTO เสร็จสิน้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีกำร
ช ำระเงินเมื่อวนัที่ 7 ตุลำคม 2563 สง่ผลให้ธนำคำรได้รับหุ้นของเพอร์มำตำเพิ่มขึน้จ ำนวน 2,970,419,446 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 10.59 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มำตำ กำรท ำ MTO ถือเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวเนื่องกนักบั
กำรเข้ำซือ้ธุรกิจจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงถือเป็นกำรรวมธุรกิจรำยกำรเดียวกัน โดยท ำกำรบนัทึกเสมือนว่ำธนำคำร
ซือ้สว่นได้เสยีทัง้หมดในเพอร์มำตำตัง้แต่วนัซือ้ธุรกิจ และตำมที่ธนำคำรจดัท ำ MTO เสร็จสิน้แล้ว จึงท ำกำรปรับปรุงให้
เป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นจริงที่ซือ้ได้ทัง้หมด    
 

นอกจำกนี ้ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีหุ้นอยูใ่นตลำด
หลกัทรัพย์อินโดนีเซียจะต้องมีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่มีสญัชำติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 
ธนำคำรจึงต้องท ำกำรขำยหุ้ นของเพอร์มำตำจ ำนวน 280,427,394 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 1 ให้แก่นิติบุคคลสัญชำติ
อินโดนีเซีย ซึง่ธนำคำรได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและได้รับช ำระเงินเมื่อวนัท่ี 6 ตลุำคม 2563  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรถือหุ้นในเพอร์มำตำทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 27,681,421,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.71 
ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มำตำ 
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ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมูลค่ำยตุิธรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว 
โดยได้มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำรในงวดก่อนรวมถึงคำ่ควำมนิยม มีรำยละเอียดดงันี ้
 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท  
           มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์  
เงินสด 4,640 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 69,227 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,617 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 1,020 
เงินลงทนุสทุธิ 43,733 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 227,260 
ทรัพย์สินรอกำรขำยสทุธิ 799 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 6,205 
อ่ืน ๆ 21,252 

         รวมสินทรัพย์ 375,753 
 หนีสิ้น  

เงินรับฝำก 299,893 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 4,348 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 733 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 403 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3,469 
อ่ืน ๆ 5,125 

         รวมหนีสิ้น 313,971 
สินทรัพย์ที่ได้มำที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิ 61,782 
หกั สว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ (796) 
บวก คำ่ควำมนิยม 20,595 
เงินสดจำ่ยสทุธิ 81,581 

 

ในกำรนีซ้ึ่งเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร หน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจกำรเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas 
Jasa Keuangan - OJK) ได้อนมุตัิให้ท ำกำรควบรวมสำขำของธนำคำรในประเทศอินโดนีเซียเข้ำกบัเครือข่ำยสำขำของ
เพอร์มำตำ โดยเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 สำขำของธนำคำรในประเทศอินโดนีเซียได้โอนสนิทรัพย์และหนีส้นิของสำขำ
ภำยใต้เกณฑ์ทำงกำรอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงสว่นที่นบัเป็นเงินกองทนุได้ ไปยงัเพอร์มำตำ สง่ผลให้สินทรัพย์ หนีส้ิน และ
สว่นทนุของเพอร์มำตำเพิ่มขึน้ 
 

ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 เพอร์มำตำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 8,138,620,315 หุ้น มูลค่ำ 
1,017,328 ล้ำนรูเปีย และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จ ำนวน 9,945,394 ล้ำนรูเปีย โดยแปลงจำกส่วนทุนเป็นทุนจดทะเบียน
และเรียกช ำระเพิ่มจำกรำยย่อย ณ วันที่  31 ธันวำคม  2564 ธนำคำรถือหุ้ นในเพอร์มำตำทัง้สิน้ เป็นจ ำนวน 
35,715,192,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.71 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มำตำ 
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กำรเข้ำลงทนุเพิ่มในบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั 
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 ธนำคำรได้ด ำเนินกำรซือ้หุ้ นสำมัญในบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด เพิ่มเติม จ ำนวน 
541,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.12 ด้วยจ ำนวนเงิน 1,165 ล้ำนบำท สง่ผลให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 90 และบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  มลูค่ำสินทรัพย์
ที่ได้มำที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิ และสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ ที่รับรู้ในงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ  
มีมลูคำ่ 2,152 ล้ำนบำท และ 215 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

กำรขำยหุ้นในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 ธนำคำรขำยหุ้นในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวร์ิก จ ำกดั จ ำนวน 1,000,324 หุ้น มลูค่ำ 16 ล้ำนบำท 
คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 
2,620,000 หุ้น มูลค่ำ 262 ล้ำนบำท ขำยให้ผู้ ร่วมลงทนุรำยใหม่ ณ วนัที่ 31ธันวำคม 2564 สดัสว่นกำรถือหุ้นของธนำคำร
คงเหลอืคิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

ข้อมลูทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทัง้หมดที่แตล่ะรำยไมม่ีสำระส ำคญั มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 
ก ำไรสทุธิ 1,046 556 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,046 556 
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6.9   เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 
6.9.1  จ ำแนกตำมประเภทสนิเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชี 103,294 105,064 83,482 85,394 
เงินให้กู้ยืม 2,055,431 1,869,431 1,719,132 1,592,004 
ตัว๋เงิน 417,906 384,482 407,900 375,349 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ 4,067 4,000 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 934 1,013 - - 
อ่ืน ๆ 6,707 4,248 1,408 1,866 
       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,588,339 2,368,238 2,211,922 2,054,613 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 7,489 6,431 6,306 5,126 
       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 2,595,828 2,374,669 2,218,228 2,059,739 
หกั   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (219,801) (185,567) (192,557) (163,534) 
        รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ                                  2,376,027 2,189,102 2,025,671 1,896,205 

 

6.9.2  จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือ 
 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรที่ไมมี่กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต  3,289,055 2,781,073 2,755,752 2,337,689 
รำยกำรที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต 101,103 104,401 82,820 91,978 
    รวม 3,390,158 2,885,474 2,838,572 2,429,667 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้ว จ ำนวน  49,940 ล้ำนบำท และ 38,837 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้ว จ ำนวน  48,254 ล้ำนบำท และ 43,074 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  
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6.9.3 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สนิเช่ือที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต โดยรวม
รำยกำรเงินให้กู้ยืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินแตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้ำงรับ ดงันี ้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต     
  ก่อนหกัคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
  ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 101,103 104,401 82,820 91,978 
อตัรำสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิตตอ่เงินให้สินเชื่อรวม 3.22 3.91 3.05 4.00 
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต     
  หลงัหกัคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
  ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 29,456 34,560 25,250 31,173 
อตัรำสว่นเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิตสทุธิตอ่เงินให้สินเชื่อรวมสทุธิ 0.96 1.39 0.95 1.46 

 

6.9.4  จ ำแนกตำมถ่ินท่ีอยูข่องลกูหนี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

ในประเทศ 1,726,308 1,644,613 1,717,683 1,635,042 
ตำ่งประเทศ 862,031 723,625 494,239 419,571 
        รวม  2,588,339 2,368,238 2,211,922 2,054,613 

 

6.9.5  จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 101,487 78,175 71,424 52,766 
อตุสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 839,469 791,828 701,226 663,820 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 211,647 211,510 171,405 178,453 
กำรสำธำรณปูโภคและบริกำร 574,485 539,151 505,681 495,571 
สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่ำศยั 324,546 302,142 267,106 259,977 
อ่ืน ๆ 536,705 445,432 495,080 404,026 
        รวม                       2,588,339 2,368,238 2,211,922 2,054,613 
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6.9.6 จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดชัน้และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 และ 2563 

 
                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2564 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไมมี่กำรเพิ่มขึน้     
  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 2,355,774 79,989 2,015,762 72,267 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึน้     
  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 136,348 65,387 117,235 60,013 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิต 103,706 74,425 85,231 60,277 

          รวม 2,595,828 219,801 2,218,228 192,557 
 
 

                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 2563 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไมมี่กำรเพิ่มขึน้     
  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 2,128,431 51,013 1,852,036 44,064 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึน้     
  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 139,983 62,750 114,010 56,765 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิต 106,255 71,804 93,693 62,705 

          รวม 2,374,669 185,567 2,059,739 163,534 
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6.10 ทรัพย์สนิรอกำรขำยสทุธิ 
ทรัพย์สนิรอกำรขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย อื่น ๆ ยอดปลายงวด 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้      

อสงัหำริมทรัพย์ 17,247 1,982 (1,964) 143 17,408 
สงัหำริมทรัพย์ 78 24 (1) (25) 76 
        รวม 17,325 2,006 (1,965) 118 17,484 

    อ่ืน ๆ 21 71 (88) - 4 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,346 2,077 (2,053) 118 17,488 
    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (7,592) (844) 99 345 (7,992) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,754 1,233 (1,954) 463 9,496 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

 ยอดต้นปี ยอดต้นปีของ
บริษัทย่อย         

ณ วันที่ซือ้ธุรกิจ 

เพิ่มขึน้ จ าหน่าย อื่น ๆ ยอดปลายปี 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย       
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้       

อสงัหำริมทรัพย์ 15,910 996 1,407 (1,041) (25) 17,247 
สงัหำริมทรัพย์ 69 45 228 (263) (1) 78 
        รวม 15,979 1,041 1,635 (1,304) (26) 17,325 

    อ่ืน ๆ - 6 26 (11) - 21 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 15,979 1,047 1,661 (1,315) (26) 17,346 
    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (6,616) (242) (1,136) 396 6 (7,592) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,363 805 525 (919) (20) 9,754 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน  17,408 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน  11,733 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 5,675 ล้ำนบำท  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 17,247 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 11,643 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 5,604 ล้ำนบำท  
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้     

อสงัหำริมทรัพย์ 13,106 1,849 (882) 14,073 
สงัหำริมทรัพย์ 30 - - 30 
        รวม 13,136 1,849 (882) 14,103 

    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (5,382) (311) 89 (5,604) 
   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                7,754 1,538 (793) 8,499 

 
 

                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้     

อสงัหำริมทรัพย์ 12,831 1,229 (954) 13,106 
สงัหำริมทรัพย์ 69 22 (61) 30 
        รวม 12,900 1,251 (1,015) 13,136 

    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (4,532) (1,061) 211 (5,382) 
   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                8,368 190 (804) 7,754 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 14,073 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,830 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 5,243 ล้ำนบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 13,106 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,023 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 5,083 ล้ำนบำท  
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ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมประกำศ  ธปท. เร่ือง ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรบนัทึกบญัชีของสถำบนักำรเงิน 
หมวดกำรบญัชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีรำยกำรดงักลำ่ว ดงันี ้
 

                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2564 2563 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 5 - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 526 (19) - 423 (53) 

 
 

                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2564 2563 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 5 - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 404 (7) - 383 (23) 
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6.11  ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  

   ยอดต้นปี เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน            
    รำคำทนุเดิม 8,938 - (589) 207 8,556 - - - - - 8,556 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 31,869 7 (405) 711 32,182 - - - - - 32,182 
    สว่นท่ีตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (494) - - (19) (513) - - - - - (513) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 1,115 - 89 1,204 - - - - - 1,204 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 2,689 239 (73) 138 2,993 403 209 (252) 130 490 2,503 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 13,847 - (651) 160 13,356 1,175 1,285 (346) 38 2,152 11,204 
    สว่นท่ีตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (169) - - (6) (175) (6) (9) - - (15) (160) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 537 - 19 556 - 3 - - 3 553 
อุปกรณ์ 24,474 1,705 (989) 195 25,385 20,452 1,812 (795) 132 21,601 3,784 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,389 704 (785) 702 8,010 2,578 1,907 (1,551) 129 3,063 4,947 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,323 29 (138) 237 3,451 2,971 106 (134) 269 3,212 239 
อ่ืน ๆ 757 366 (645) 3 481 - - - - - 481 
        รวม 92,623 4,702 (4,275) 2,436 95,486 27,573 5,313 (3,078) 698 30,506 64,980 
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6.11  ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  

   ยอดต้นปี เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน            
    รำคำทนุเดิม 8,938 - (589) 207 8,556 - - - - - 8,556 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 31,869 7 (405) 711 32,182 - - - - - 32,182 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (494) - - (19) (513) - - - - - (513) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 1,115 - 89 1,204 - - - - - 1,204 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 2,689 239 (73) 138 2,993 403 209 (252) 130 490 2,503 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 13,847 - (651) 160 13,356 1,175 1,285 (346) 38 2,152 11,204 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (169) - - (6) (175) (6) (9) - - (15) (160) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 537 - 19 556 - 3 - - 3 553 
อุปกรณ์ 24,474 1,705 (989) 195 25,385 20,452 1,812 (795) 132 21,601 3,784 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,389 704 (785) 702 8,010 2,578 1,907 (1,551) 129 3,063 4,947 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,323 29 (138) 237 3,451 2,971 106 (134) 269 3,212 239 
อื่น ๆ 757 366 (645) 3 481 - - - - - 481 
        รวม 92,623 4,702 (4,275) 2,436 95,486 27,573 5,313 (3,078) 698 30,506 64,980 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด    

ต้นปี 
ยอด   

ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

รายการ
ปรับปรุง
ต้นงวด 

เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ
ค่าเสื่อม
ราคา
สะสม 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

โอน
ออกไป
สุทธิกับ
ราคาทุน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 

ที่ดิน                 
    รำคำทนุเดิม 7,505 793 - 554 (5) - 91 8,938 - - - - - - - 8,938 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 20,661 3,492 - 7,845 (70) - (59) 31,869 - - - - - - - 31,869 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (676) - - (4) 218 - (32) (494) - - - - - - - (494) 
อาคาร                 
    รำคำทนุเดิม 3,257 413 - 203 (591) (649) 56 2,689 948 184 218 (364) (649) 66 403 2,286 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 12,274 607 - 1,210 (251) - 7 13,847 5,395 323 1,250 (5,791) - (2) 1,175 12,672 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (207) - - (36) 86 - (12) (169) (59) - (11) 69 - (5) (6) (163) 
อุปกรณ์ 22,525 2,224 - 930 (1,214) - 9 24,474 18,946 1,064 1,550 (1,115) - 7 20,452 4,022 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 2,129 4,733 824 (378) - 81 7,389 - 1,215 1,655 (263) - (29) 2,578 4,811 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 149 655 - 2,811 (265) - (27) 3,323 123 528 173 2,163 - (16) 2,971 352 
อื่น ๆ 619 40 - 387 (287) - (2) 757 - - - - - - - 757 
        รวม 66,107 10,353 4,733 14,724 (2,757) (649) 112 92,623 25,353 3,314 4,835 (5,301) (649) 21 27,573 65,050 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด       
ต้นปี 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน            
    รำคำทนุเดิม 7,605 - - 130 7,735 - - - - - 7,735 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 28,190 - - 387 28,577 - - - - - 28,577 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (493) - - (20) (513) - - - - - (513) 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 1,458 96 - 40 1,594 175 106 - 2 283 1,311 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 12,916 - - 75 12,991 836 1,247 - 3 2,086 10,905 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (168) - - (6) (174) (5) (9) - - (14) (160) 
อุปกรณ์ 21,354 899 (364) 84 21,973 18,676 1,350 (357) 74 19,743 2,230 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,571 507 (435) 273 4,916 1,178 1,233 (1,129) 7 1,289 3,627 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,507 6 (62) 182 2,633 2,343 46 (56) 175 2,508 125 
อื่น ๆ 723 245 (623) - 345 - - - - - 345 
        รวม 78,663 1,753 (1,484) 1,145 80,077 23,203 3,973 (1,542) 261 25,895 54,182 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด     

ต้นปี 
รายการ
ปรับปรุง
ต้นปี 

เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ  
ค่าเสื่อม

ราคาสะสม 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด       
ต้นปี 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

โอนออกไป
สุทธิกับ
ราคาทุน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน               
    รำคำทนุเดิม 7,499 - - (5) - 111 7,605 - - - - - - 7,605 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 20,608 - 7,573 (18) - 27 28,190 - - - - - - 28,190 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (676) - (3) 219 - (33) (493) - - - - - - (493) 
อาคาร               
    รำคำทนุเดิม 2,214 - 141 (444) (502) 49 1,458 773 107 (218) (502) 15 175 1,283 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 12,230 - 914 (251) - 23 12,916 5,374 1,225 (5,769) - 6 836 12,080 
    สว่นที่ตรีำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (207) - (35) 86 - (12) (168) (59) (10) 69 - (5) (5) (163) 
อุปกรณ์ 21,537 - 727 (923) - 13 21,354 18,197 1,389 (919) - 9 18,676 2,678 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 4,152 313 (7) - 113 4,571 - 1,184 (6) - - 1,178 3,393 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - - 2,740 (223) - (10) 2,507 - 58 2,288 - (3) 2,343 164 
อื่น ๆ 585 - 381 (242) - (1) 723 - - - - - - 723 
        รวม 63,790 4,152 12,751 (1,808) (502) 280 78,663 24,285 3,953 (4,555) (502) 22 23,203 55,460 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่  รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจดัอยู่ในระดบั 3 ของกำรประเมิน
มลูค่ำยตุิธรรม (กำรก ำหนดระดบัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตขุ้อ 4.5) 
 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีอปุกรณ์ที่คิดคำ่เสือ่มรำคำทัง้จ ำนวนแล้ว แตย่งัคงใช้งำนอยูซ่ึง่มีรำคำทนุ จ ำนวน 18,185 ล้ำนบำท และ 
17,001 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีอปุกรณ์ท่ีคิดค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทนุ จ ำนวน  16,340 ล้ำนบำท และ 
15,187 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.12 คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นสทุธิ 
คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 
คำ่ควำมนิยม 29,805 - (10,061) 2,143 21,887 - - - - - - 21,887 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน             
   จำกกำรรวมธุรกิจ -    13,288 - 1,098 14,386 - 1,453 842 - 130 2,425 11,961 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,700 1,038 (293) 123 5,568 3,591 870 - (266) 51 4,246 1,322 
อ่ืน ๆ 1,611 281 (48) (189) 1,655 217 17 - (218) - 16 1,639 
        รวม 36,116 14,607 (10,402) 3,175 43,496 3,808 2,340 842 (484) 181 6,687 36,809 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

 ยอด      
ต้นปี 

ยอด 
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย     

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,852 1,389 598 (635) (504) 4,700 2,868 497 667 (436) (5) 3,591 1,109 
คำ่ควำมนิยม - - 31,662 - (1,857) 29,805 - - - - - - 29,805 
อ่ืน ๆ 776 466 136 - 233 1,611 - 217 - - - 217 1,394 
        รวม 4,628 1,855 32,396 (635) (2,128) 36,116 2,868 714 667 (436) (5) 3,808 32,308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว โดยได้มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำร

ในงวดก่อนของคำ่ควำมนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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6.12 คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นสทุธิ 
คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 
คำ่ควำมนิยม 29,805 - (10,061) 2,143 21,887 - - - - - - 21,887 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน             
   จำกกำรรวมธุรกิจ -    13,288 - 1,098 14,386 - 1,453 842 - 130 2,425 11,961 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,700 1,038 (293) 123 5,568 3,591 870 - (266) 51 4,246 1,322 
อ่ืน ๆ 1,611 281 (48) (189) 1,655 217 17 - (218) - 16 1,639 
        รวม 36,116 14,607 (10,402) 3,175 43,496 3,808 2,340 842 (484) 181 6,687 36,809 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

 ยอด      
ต้นปี 

ยอด 
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย     

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,852 1,389 598 (635) (504) 4,700 2,868 497 667 (436) (5) 3,591 1,109 
คำ่ควำมนิยม - - 31,662 - (1,857) 29,805 - - - - - - 29,805 
อ่ืน ๆ 776 466 136 - 233 1,611 - 217 - - - 217 1,394 
        รวม 4,628 1,855 32,396 (635) (2,128) 36,116 2,868 714 667 (436) (5) 3,808 32,308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว โดยได้มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำร

ในงวดก่อนของคำ่ควำมนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,449 536 (33) 11 3,963 2,910 612 (16) 7 3,513 450 
อ่ืน ๆ 912 281 (48) 1 1,146 - 17 - - 17 1,129 
        รวม 4,361 817 (81) 12 5,109 2,910 629 (16) 7 3,530 1,579 

 
 
       หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี เพิ่มขึน้/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,520 335 (406) - 3,449 2,623 499 (212) - 2,910 539 
อ่ืน ๆ 776 136 - - 912 - - - - - 912 
        รวม 4,296 471 (406) - 4,361 2,623 499 (212) - 2,910 1,451 
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6.13   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
ประกอบด้วย  

 
        หน่วย : ล้านบาท 

  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 6,336 7,940 2,533 2,083 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1,358 2,448 984 2,589 
        สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 4,978 5,492 1,549 (506) 

 

รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวำ่งปี มีดงันี ้
 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 

 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 6,405 (135) 151 765 7,186 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,109 (117) 113 - 1,105 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 6,526 1,204 - 683 8,413 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,490 74 - - 1,564 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 426 (67) (103) (64) 192 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,305 76 (176) 30 5,235 
    อ่ืน ๆ 13,558 (2,737) (118) 198 10,901 
            รวม 34,819 (1,702) (133) 1,612 34,596 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 10,488 1,293 475 10 12,266 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 203 (57) - - 146 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 8,274 (266) - 44 8,052 
    อ่ืน ๆ 10,362 (3,919) - 2,711 9,154 
              รวม 29,327 (2,949) 475 2,765 29,618 
      
             สุทธิ 5,492 1,247 (608) (1,153) 4,978 
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                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

 ยอดต้นปี การวัดมูลค่า
ใหม่ ตาม 
TFRS 9 

ยอดต้นปี  
ณ วันที่        

1 มกราคม 
2563 

ยอดต้นปี
ของบริษัท
ย่อย ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

รายการที่
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

รายการที่
รับรู้ในก าไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้         
  รอการตัดบัญชี         
เงินลงทนุ 3,766 (1,598) 2,168 - 862 410 2,965 6,405 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดั         
  มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
  ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - 618 618 - 134 (192) 549 1,109 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้         
  และดอกเบีย้ค้ำงรับ 7,910 2,716 10,626 1,326 (2,502) (7) (2,917) 6,526 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,324 - 1,324 - 166 - - 1,490 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 267 - 267 251 (87) 5 (10) 426 
ประมำณกำรหนีส้ิน 3,782 - 3,782 24 1,416 (1,363) 1,446 5,305 
อ่ืน ๆ 7,452 - 7,452 2,274 3,659 224 (51) 13,558 
        รวม 24,501 1,736 26,237 3,875 3,648 (923) 1,982 34,819 
         

หนีสิ้นภาษีเงนิได้         
  รอการตัดบัญชี         
เงินลงทนุ 8,360 1 8,361 12 (842) (340) 3,297 10,488 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้         
  และดอกเบีย้ค้ำงรับ 170 (170) - 246 (43) - - 203 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 5,651 - 5,651 18 (256) 2,882 (21) 8,274 
อ่ืน ๆ 8,142 - 8,142 - 1,846 - 374 10,362 
        รวม 22,323 (169) 22,154 276 705 2,542 3,650 29,327 
         
        สุทธิ 2,178 1,905 4,083 3,599 2,943 (3,465) (1,668) 5,492 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 

 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 6,200 (73) 203 765 7,095 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,109 (117) 113 - 1,105 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 3,022 939 - 324 4,285 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,076 45 - - 1,121 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 218 (4) - (72) 142 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,171 38 (165) 17 5,061 
    อ่ืน ๆ 11,100 (1,965) (118) 5 9,022 
            รวม 27,896 (1,137) 33 1,039 27,831 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 9,897 1,156 540 - 11,593 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 8,148 (253) - 36 7,931 
    อ่ืน ๆ 10,357 (3,599) - - 6,758 
              รวม 28,402 (2,696) 540 36 26,282 
      
             สุทธิ (506) 1,559 (507) 1,003 1,549 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

- 94 - 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2563 

 ยอดต้นปี การวัดมูลค่า
ใหม่ ตาม 
TFRS 9 

ยอดต้นปี  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2563 

รายการที่รับรู้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้        
  รอการตัดบัญชี        
เงินลงทนุ 3,765 (1,661) 2,104 861 270 2,965 6,200 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดั        
  มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม        
  ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - 618 618 134 (192) 549 1,109 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ        
  ดอกเบีย้ค้ำงรับ 7,159 2,715 9,874 (2,184) (7) (4,661) 3,022 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 906 - 906 170 - - 1,076 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 267 - 267 (47) 5 (7) 218 
ประมำณกำรหนีส้ิน 3,728 - 3,728 1,391 (1,395) 1,447 5,171 
อ่ืน ๆ 7,390 - 7,390 3,476 225 9 11,100 
        รวม 23,215 1,672 24,887 3,801 (1,094) 302 27,896 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้        
  รอการตัดบัญชี        
เงินลงทนุ 8,084 - 8,084 (914) (580) 3,307 9,897 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ        
  ดอกเบีย้ค้ำงรับ 171 (171) - - - - - 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 5,621 - 5,621 (247) 2,795 (21) 8,148 
อ่ืน ๆ 8,137 - 8,137 2,031 - 189 10,357 
        รวม 22,013 (171) 21,842 870 2,215 3,475 28,402 
        
        สุทธิ 1,202 1,843 3,045 2,931 (3,309) (3,173) (506) 
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6.14 เงินรับฝำก 
6.14.1   จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  

 
                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

จำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 273,597 165,912 134,078 117,532 
ออมทรัพย์ 1,613,777 1,435,331 1,507,678 1,344,763 
จำ่ยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำ 1,268,227 1,205,884 1,023,352 1,020,310 
บตัรเงินฝำก 1,339 3,736 538 2,992 
        รวม  3,156,940 2,810,863 2,665,646 2,485,597 

 

6.14.2 จ ำแนกตำมสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผู้ฝำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 2,266,576 163,547 2,430,123 2,142,797 143,407 2,286,204 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 42,898 164,630 207,528 42,293 96,233 138,526 
เงินสกลุอ่ืน 23,015 496,274 519,289 20,666 365,467 386,133 
        รวม                  2,332,489 824,451 3,156,940 2,205,756 605,107 2,810,863 

  
 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 2,266,869 163,497 2,430,366 2,143,259 143,390 2,286,649 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 42,871 81,320 124,191 42,260 54,208 96,468 
เงินสกลุอ่ืน 14,449 96,640 111,089 13,174 89,306 102,480 
        รวม                  2,324,189 341,457 2,665,646 2,198,693 286,904 2,485,597 
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6.15   รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

ในประเทศ     
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟฯู 47,782 27,222 47,782 27,222 
ธนำคำรพำณิชย์ 79,862 9,742 75,897 5,895 
สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 14,543 17,355 14,543 17,355 
สถำบนักำรเงินอ่ืน 13,693 13,606 14,963 14,060 
        รวมในประเทศ 155,880 67,925 153,185 64,532 
ต่างประเทศ     
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 80,058 74,210 83,340 63,059 
เงินเยน 18,719 15,332 18,768 15,378 
เงินยโูร 2,331 2,518 2,331 2,537 
เงินสกลุอ่ืน 31,721 59,164 23,124 16,993 
       รวมตำ่งประเทศ 132,829 151,224 127,563 97,967 
        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                        288,709 219,149 280,748 162,499 

 

6.16 หนีส้นิทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เป็นหนีส้ิน
ทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ จ ำนวน 20,567 ล้ำนบำท โดยผลสะสมของ
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมที่เป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
จ ำนวน 2,354 ล้ำนบำท และสว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีและมลูค่ำตำมสญัญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด 
จ ำนวน 5,526 ล้ำนบำท 
 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีหนีส้นิทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ เป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินที่ก ำหนดให้วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ จ ำนวน 19,057 ล้ำนบำท โดยผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมที่เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จ ำนวน 1,786 ล้ำนบำท และสว่นต่ำงระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีและมลูค่ำตำมสญัญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด 
จ ำนวน 5,544 ล้ำนบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทนุ เป็นหนีส้นิทำงกำรเงินเพื่อค้ำ จ ำนวน 266 ล้ำนบำท และ 200 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.17 ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
6.17.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหลง่เงินกู้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ       
    ไมมี่หลกัประกนั - 83,594 83,594 - 75,100 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ     - 98,640 98,640 - 59,835 59,835 
ตัว๋แลกเงิน 516 - 516 814 - 814 
อ่ืน ๆ 549 - 549 507 - 507 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (60) (60) - (79) (79) 
        รวม                          1,065 182,174 183,239 1,321 134,856 136,177 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ        
    ไมมี่หลกัประกนั - 83,594 83,594 - 75,100 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - 98,640 98,640 - 58,578 58,578 
อ่ืน ๆ 205 - 205 365 - 365 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (60) (60) - (79) (79) 
        รวม                          205 182,174 182,379 365 133,599 133,964 

 

6.17.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วนัครบก ำหนดไถ่ถอน และอตัรำดอกเบีย้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563  

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 2564 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 83,594 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
73,562 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  - 5.00% 25,078 22,530 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    อินโดนีเซียรูเปีย 2564 11.75% - 1,257 
ตัว๋แลกเงิน บำท 2564 - 2565 1.65% - 1.95%  516 814 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% - 1.30% 549 507 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (60) (79) 

                   รวม    183,239 136,177 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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6.17 ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
6.17.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหลง่เงินกู้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ       
    ไมมี่หลกัประกนั - 83,594 83,594 - 75,100 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ     - 98,640 98,640 - 59,835 59,835 
ตัว๋แลกเงิน 516 - 516 814 - 814 
อ่ืน ๆ 549 - 549 507 - 507 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (60) (60) - (79) (79) 
        รวม                          1,065 182,174 183,239 1,321 134,856 136,177 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ        
    ไมมี่หลกัประกนั - 83,594 83,594 - 75,100 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - 98,640 98,640 - 58,578 58,578 
อ่ืน ๆ 205 - 205 365 - 365 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (60) (60) - (79) (79) 
        รวม                          205 182,174 182,379 365 133,599 133,964 

 

6.17.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วนัครบก ำหนดไถ่ถอน และอตัรำดอกเบีย้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563  

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 2564 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 83,594 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
73,562 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  - 5.00% 25,078 22,530 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    อินโดนีเซียรูเปีย 2564 11.75% - 1,257 
ตัว๋แลกเงิน บำท 2564 - 2565 1.65% - 1.95%  516 814 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% - 1.30% 549 507 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (60) (79) 

                   รวม    183,239 136,177 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 2564 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 83,594 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
73,562 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ   - 5.00% 25,078 22,530 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% 205 365 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (60) (79) 

                  รวม    182,379 133,964 
 

6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื ่อทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในรำคำตลำดซึ่งต ่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บนัทกึบญัชีส ำหรับ
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกบั 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตดัจ ำหนำ่ยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีและมลูคำ่ที่ไถ่ถอนทกุเดือน จนถึงวนัครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
ประเภทไมม่ีหลกัประกนั  
 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 1,200 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำย ุ15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.733 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
เป็นจ ำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 
25 กนัยำยน 2562 
 

เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ของธนำคำร ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทนุสถำบนัในต่ำงประเทศตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน แตธ่นำคำรมีสทิธิ
ไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัท่ีธนำคำรสำมำรถ
ใช้สทิธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี  ทัง้นี ้ธนำคำร
ได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิ
ให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แต่วนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำร

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 2564 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 83,594 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
73,562 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ   - 5.00% 25,078 22,530 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% 205 365 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (60) (79) 

                  รวม    182,379 133,964 
 

6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื ่อทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในรำคำตลำดซึ่งต ่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บนัทกึบญัชีส ำหรับ
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกบั 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตดัจ ำหนำ่ยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีและมลูคำ่ที่ไถ่ถอนทกุเดือน จนถึงวนัครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
ประเภทไมม่ีหลกัประกนั  
 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 1,200 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำย ุ15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.733 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
เป็นจ ำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 
25 กนัยำยน 2562 
 

เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ของธนำคำร ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทนุสถำบนัในต่ำงประเทศตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน แตธ่นำคำรมีสทิธิ
ไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัท่ีธนำคำรสำมำรถ
ใช้สทิธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี  ทัง้นี ้ธนำคำร
ได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิ
ให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แต่วนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำร

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 2564 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 83,594 75,100 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
73,562 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ   - 5.00% 25,078 22,530 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% 205 365 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (60) (79) 

                  รวม    182,379 133,964 
 

6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื ่อทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในรำคำตลำดซึ่งต ่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บนัทกึบญัชีส ำหรับ
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกบั 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตดัจ ำหนำ่ยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีและมลูคำ่ที่ไถ่ถอนทกุเดือน จนถึงวนัครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
ประเภทไมม่ีหลกัประกนั  
 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 1,200 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำย ุ15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.733 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
เป็นจ ำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 
25 กนัยำยน 2562 
 

เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ของธนำคำร ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทนุสถำบนัในต่ำงประเทศตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน แตธ่นำคำรมีสทิธิ
ไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัท่ีธนำคำรสำมำรถ
ใช้สทิธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี  ทัง้นี ้ธนำคำร
ได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิ
ให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แต่วนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำร

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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แสดงรำยกำรดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงภำระผูกพนัตำมสญัญำ และสิทธิตำมกฎหมำยที่ระบุ
ไว้ในกำรเสนอขำย 
 

เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2564 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 20 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2556 จ ำนวน 1,000 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.466 ต่อปีจนถึงวนัที่ผู้ออกตรำสำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน
ตรำสำรก่อนก ำหนด จำกนัน้อตัรำดอกเบีย้จะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิ
จำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยำยน 2564 
 

6.19 หุ้นกู้  
เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2548  ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2547 ซึง่อนมุตัิเก่ียวกบั
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทัง้ประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ /หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมลูคำ่ที่เทียบเทำ่ในเงินสกลุอื่น เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในตำ่งประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไมเ่กิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมลูค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น 
โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อก ำหนด เง่ือนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 
(หมำยเหตขุ้อ 6.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

- 100 - 
 

 

เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมว่ำ่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุันธ์ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ำยทนุ
ที่ไม่สะสมดอกเบีย้จ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบีย้ในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้ ”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มลูค่ำเทียบเทำ่ในเงินสกุลอื่น เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ โดยในแตล่ะขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ ได้ภำยในวงเงินดงักลำ่วหกัด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ตำมวงเงินดงักลำ่วแต่ยงัไมไ่ด้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้ หลำยประเภทพร้อม
กนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อื่นได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ดงักล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบ
ก ำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ โดยมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัข้อก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัที่ 18 ตลุำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอำยุ  5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และต่อมำเมื่อวนัที่ 19 ตลุำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน อำย ุ5 ปี อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 3.25  ตอ่ปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และเมื่อวนัท่ี 19 ตลุำคม 2563 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ
และไมม่ีหลกัประกนั อำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.80  ตอ่ปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 27 กนัยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัอำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.75 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.875 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั อำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
2.75  ตอ่ปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมว่ำ่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ำยทนุที่ไม่สะสมดอกเบีย้จ่ำยและไมจ่่ำยดอกเบีย้ในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกวำ่ “หุ้นกู้”) 
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมลูค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือในตำ่งประเทศ 
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจ ำนวนหุ้ นกู้ ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อื่นได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลกิกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไมเ่กิน 
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดงักลำ่วอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนดก็ได้ 
และ/หรือ อำจมีกำรให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ พิจำรณำด ำเนินกำร
เก่ียวกบัข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในตำ่งประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14  เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.00 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวนัที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน อำยุ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
3.30  ตอ่ปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 19 กนัยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.05 ตอ่ปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
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6.20    กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  ทัง้ที่เป็นหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้  Medium Term Note Program  วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมลูค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทัง้นี ้อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรยงัไมไ่ด้มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดงักลำ่ว 
 

6.21 ประมำณกำรหนีส้นิ 
ประมำณกำรหนีส้นิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

ภำระผกูพนัจำกผลประโยชน์ของพนกังำน 14,472 14,640 13,645 13,988 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ของ     
   ภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนั     
   ทำงกำรเงิน 7,744 9,006 6,412 7,473 
อ่ืน ๆ 3,599 3,660 3,539 3,604 
        รวม 25,815 27,306 23,596 25,065 

 

รำยกำรเคลือ่นไหวของประมำณกำรหนีส้นิ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดต้นปี 27,306 18,702 25,065 18,428 
กำรวดัมลูคำ่ใหมต่ำม TFRS 9 - 5,782 - 5,315 
ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 292 - - 
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 4,999 7,054 4,414 5,421 
ตดัจ ำหน่ำย/ลดลงระหวำ่งปี (6,490) (4,524) (5,883) (4,099) 
ยอดปลายปี 25,815 27,306 23,596 25,065 
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6.22    ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน  
6.22.1   โครงกำรสมทบเงิน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม  จ ำนวน 1,577 ล้ำนบำท และ 1,411 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 1,150 ล้ำนบำท และ 1,160 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

6.22.2   โครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จดัตัง้
เป็นกองทนุแยกต่ำงหำก สว่นสำขำในต่ำงประเทศและบริษัทยอ่ยบำงแห่งมีกำรจดัตัง้เป็นกองทนุแยกต่ำงหำก 
ทัง้นีไ้ด้แสดงตำรำงกระทบยอดภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำนที่จดัตัง้เป็นกองทุนและไม่ได้จดัตัง้เป็น
กองทนุ ตลอดจนสนิทรัพย์โครงกำรและจ ำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดงันี ้

 
                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2564 2563 2564 2563 

มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
    ของพนกังำนที่ตัง้เป็นกองทนุ 2,812 2,503 935 806 
มลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์โครงกำร (2,137) (2,058) (705) (660) 
 675 445 230 146 
มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
    ของพนกังำนที่ไมไ่ด้ตัง้เป็นกองทนุ 13,797 14,151 13,415 13,799 
        หนีสิ้นสุทธิ  14,472 14,596 13,645 13,945 
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำน
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทัง้ที่จดัตัง้เป็นกองทนุและไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดต้นปี 16,654 13,875 14,605 13,602 
ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 1,575 - - 
ต้นทนุบริกำร 1,239 1,024 1,013 907 
ต้นทนุดอกเบีย้ 313 318 208 249 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยระหวำ่งปี (940) (636) (715) (484) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำม     
    หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของภำระผกูพนั     
        จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน     
            ทำงกำรเงิน  (371) 657 (351) 506 
        จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
ประชำกรศำสตร์  

    
            ด้ำนประชำกรศำสตร์ (18) 26 (17) 26 
         จำกประสบกำรณ์  (509) (237) (482) (230) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 241 52 89 29 
ยอดปลายปี 16,609 16,654 14,350 14,605 
 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงกำรกระทบยอดมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จดัตัง้เป็น
กองทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดต้นปี 2,058 611 660 611 
ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 1,454 - - 
ดอกเบีย้รับ 85 71 6 21 
เงินจำ่ยสมทบ 19 27 19 27 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยระหวำ่งปี (316) (165) (128) (35) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
คณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกสินทรัพย์โครงกำร 89 78 85 18 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 202 (18) 63 18 

ยอดปลายปี 2,137 2,058 705 660 
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สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญั ซึง่ใช้ในกำรค ำนวณหำภำระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนกังำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแตล่ะโครงกำร  และกำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญัแต่ละตวั ซึง่ท ำให้ภำระผกูพนัเพิ่มขึน้ 
หำกสมมติฐำนดงักลำ่วเปลีย่นแปลงไปร้อยละ 1 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มขึน้ 

 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด  0.20 - 5.75 0.20 - 7.40 13.28 13.57 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.37 12.71 
 
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มขึน้ 

 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด  0.20 - 3.76 0.20 - 7.40 14.35 14.56 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.62 13.00 
 

6.23 หนีส้นิอื่น                           
หนีส้นิอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      2564 2563 2564 2563 
           เงินมดัจ ำและเงินประกนั 34,332 30,918 4,000 4,539 
           เจ้ำหนีอ่ื้น 33,347 30,115 25,102 22,352 
           คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 19,602 17,798 14,085 13,868 
           เงินรับลว่งหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 287 443 287 443 
           หนีส้ินอ่ืน 15,850 13,855 13,837 12,590 
                 รวม  103,418 93,129 57,311 53,792 
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6.24 ทนุเรือนหุ้น                            
ทนุเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมญั 
- หุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของธนำคำร ข้อ 3 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีทนุจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั และหุ้นบริุมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

  จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 2564 2563 

ประเภท   
หุ้นสำมญั 3,998,345,000 3,998,345,000 
หุ้นบริุมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 
หุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 
        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรมีหุ้นสำมญัที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมญั
ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้ น และหุ้ นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ย ังไม่ได้ออก จ ำนวน 655,000 หุ้ น 
และหุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. ที่ยงัไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุ้นในสว่นที่ยงัไม่ออกของธนำคำร
จะเป็นไปตำมมติที่ประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2548 ซึง่มีรำยละเอียดกำรจดัสรร ดงันี ้
 

1. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดงันี ้
  1.1)            หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป รวมถึงจดัสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสำมญัซึง่ถือโดยผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลงึกนั 

  1.2) หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จัดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่ผู้ ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสำมญั ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

2. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ ซึง่ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์ทนุทวี (CAPS) 
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3. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ ซึง่ธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยตอ่ไปในอนำคต 

4. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั 
ซึง่ธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยตอ่ไปในอนำคต 

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ ำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/ห รือ 
ในประเทศ ซึง่อำจจะเสนอขำยพร้อมกบัหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ ำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ  
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ด้อย สิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 

  

ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
 

6.25 กำรจดัตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities  
เมื่อวนัท่ี 21 เมษำยน 2541   ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจดัตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทนุ 
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน 
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ ลงทนุประเภทสถำบนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทัง้หมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัตัง้ SPV 
 

ตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่วอำจเป็นตรำสำรชนิดไมม่ีอำยไุถ่ถอน ไมส่ะสมเงินปันผล อำจให้สทิธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน 
หรืออำจค ำ้ประกนัโดยธนำคำรก็ได้ ทัง้นี  ้เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่วอำจระบวุ่ำ  หำกมีเหตกุำรณ์
บำงประกำรเกิดขึน้ ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลีย่นกบัตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่ว 
 

ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทนุโดย SPV ดงักลำ่ว   ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลกัษณะด้อยสิทธิ  หรือมีหลกัประกนั  
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้  หรือมีลกัษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไมเ่กิน 1,100  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมลูค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรออกตรำสำรคล้ำยทนุ
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทัง้นี ้เง่ือนไขของตรำสำรคล้ำยทนุที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดังกล่ำว อำจจะมีควำมสมัพันธ์กับกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ของหลกัทรัพย์อื่น
ของธนำคำร 
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เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนมุตัิให้ธนำคำรสำมำรถจดัตัง้ หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้  ให้กบักองทนุรวม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรื อ 
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลกั รวมทัง้กำรเข้ำท ำสญัญำ Trust Agreement หรือสญัญำหลกัในกำรลงทนุระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตัง้ SPV 
เนื่องจำกยงัไมไ่ด้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทนุผำ่น SPV ตำมมติดงักลำ่ว 
 

6.26  ทนุส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 
6.26.1 ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั  ธนำคำรจะต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบงัคบัของธนำคำรก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ำรองไว้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนส ำรองนีจ้ะน ำมำ
จ่ำยปันผลไมไ่ด้ 

 

6.26.2   ธนำคำรได้จดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำงวดสว่นหนึ่งไว้เป็นส ำรองอื่น โดยถือเป็นส ำรองทัว่ไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใด
กำรหนึง่โดยเฉพำะ  

 

6.27 กำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล    
เมื่อวนัที่ 23 กมุภำพนัธ์ 2563 คณะกรรมกำรธนำคำร ได้มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 ดงันี ้ 

 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถนุำยน 2562 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทัว่ไป จ ำนวน 
5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562) และส ำหรับงวด
กรกฎำคม - ธนัวำคม 2562 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 7.00 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 13,266 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้ว ในอตัรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,722 ล้ำนบำท เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน 2562 
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยอีก ในอตัรำหุ้นละ 5.00 บำท เป็นจ ำนวน  9,544  ล้ำนบำท ในวนัที ่30 เมษำยน 2563 
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ทัง้นี  ้ตำมหนังสือของธปท.ท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563  เร่ือง กำรผ่อนผันกำรปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ผ่อนผนัให้ธนำคำรน ำก ำไรท่ีผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดสรรเข้ำเป็นเงินกองทุนได้และเมื่อธนำคำรสำมำรถจัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปีได้ ให้กำรนบัเงินกองทุน
เป็นไปตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วในวนัที่ 30 เมษำยน 2563 แล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 27 สงิหำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 9/2563 ได้มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรระหวำ่งกำล ดงันี ้
 

- จดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทัว่ไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2564 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 28 ได้มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2563 ดงันี ้ 

 

- จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทัว่ไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย
ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถนุำยน 2563 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทัว่ไป จ ำนวน 
5,000 ล้ำนบำท (ซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) และส ำหรับงวด
กรกฎำคม - ธนัวำคม 2563 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 2.50 บำท เป็นจ ำนวน 4,772 ล้ำนบำท ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 
 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วในวนัที่ 10 พฤษภำคม 2564 แล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 8/2564 ได้มีมติอนมุตัิกำรจัดสรรก ำไรระหว่ำงกำล 
ดงันี ้
 

- จดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทัว่ไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 1,908 ล้ำนบำท ในวันที่ 
23 กนัยำยน 2564 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วในวนัท่ี 23 กนัยำยน 2564 แล้ว 
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6.28    สนิทรัพย์ที่มีภำระผกูพนัและข้อจ ำกดั 
ธนำคำรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบำลและหลกัทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผกูพนัในกำรท ำธุรกรรมสญัญำซือ้คืน  และ
มีภำระผูกพนักับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชีสทุธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 61,996 ล้ำนบำท และ 2,120 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

6.29  หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
            กำรรับอำวลัตัว๋เงิน 5,685 6,187 5,685 6,187 

กำรค ำ้ประกนักำรกู้ยืม 48,626 34,445 36,510 23,165 
ภำระตำมตัว๋แลกเงินคำ่สินค้ำเข้ำที่ยงัไมค่รบก ำหนด 23,361 18,133 14,181 11,333 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 28,748 26,775 27,752 26,049 
ภำระผกูพนัอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ำยงัไมไ่ด้ถอน 166,583 171,843 165,850 171,053 
                 กำรค ำ้ประกนัอ่ืน 248,989 252,594 235,271 239,065 
                 อ่ืน ๆ 127,758 208,560 122,516 204,382 

     รวม  649,750 718,537 607,765 681,234 
 

6.30    คดีฟอ้งร้อง 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยถกูฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อนัเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทยอ่ย ซึง่ธนำคำรและบริษัทยอ่ยเช่ือวำ่ เมื่อคดีถึงที่สดุจะไมม่ีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทยอ่ย 

 

6.31    รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนักบัธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้บริหำรส ำคญั  ซึง่หมำยถึง กรรมกำร และพนกังำนชัน้บริหำรตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้บริหำรส ำคญั หรือกิจกำรท่ีผู้บริหำรส ำคญั และผู้ที่เก่ียวข้องมีอ ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญั  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนีส้ิน และภำระผูกพนักับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันที่มีนยัส ำคญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิฝาก                                                                                                             
        บริษัทยอ่ย     
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2,220 909 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 4 4 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 5 23 
                รวม 
 

- - 2,229 936 
เงนิลงทุน     
        บริษัทยอ่ย     
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 23,394 21,246 
                รวม 
 

- - 23,394 21,246 
เงนิให้สินเช่ือ     
        บริษัทยอ่ย     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 680 700 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 653 20 653 19 
                รวม 
 

653 20 1,333 719 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้     
        บริษัทยอ่ย     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 8 8 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 14 - 14 - 
                รวม 
 

14 - 22 8 
สินทรัพย์อื่น     
        บริษัทยอ่ย 
 

    
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 11 7 
                บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 392 343 
                บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 2 2 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 9 32 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 3 3 3 3 
                บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 28 17 28 17 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8 6 1 - 
                รวม 
 
 
 
 
 
 
 

39 26 446 404 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิรับฝาก     
         บริษัทยอ่ย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 817 733 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 134 139 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 17 4 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 84 84 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 741 161 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 59 141 
    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั - - 236 412 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั - - 264 273 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 72 13 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 41 47 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 171 99 171 99 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 135 105 135 105 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 1 32 1 32 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 48 48 48 48 
    PT Sahabat Finansial Keluarga 219 - - - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 7,761 9,100 7,761 9,100 
                รวม 8,335 9,384 10,581 11,391 
เงนิกู้ยืม     
         บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 134 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 2,842 1,954 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 2,005 - 

                รวม - - 4,981 1,954 
หนีสิ้นอื่น     
         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 328 328 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 74 64 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 6 4 6 4 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 22 16 22 16 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 3 - 3 - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 14 16 5 8 
                รวม 
 
 
 
 
 

45 36 439 421 
 
 
 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิรับฝาก     
         บริษัทยอ่ย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 817 733 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 134 139 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 17 4 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 84 84 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 741 161 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 59 141 
    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั - - 236 412 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั - - 264 273 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 72 13 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 41 47 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 171 99 171 99 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 135 105 135 105 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 1 32 1 32 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 48 48 48 48 
    PT Sahabat Finansial Keluarga 219 - - - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 7,761 9,100 7,761 9,100 
                รวม 8,335 9,384 10,581 11,391 
เงนิกู้ยืม     
         บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 134 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 2,842 1,954 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 2,005 - 

                รวม - - 4,981 1,954 
หนีสิ้นอื่น     
         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 328 328 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 74 64 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 6 4 6 4 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 22 16 22 16 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 3 - 3 - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 14 16 5 8 
                รวม 
 
 
 
 
 

45 36 439 421 
 
 
 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 218

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ
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                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพัน     
         บริษัทยอ่ย 
 
 

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1,891 - 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - - 155 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 659 2,549 

                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 399 - 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 32 4 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 1 1 1 1 
    PT Sahabat Finansial Keluarga 7 - - - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 4 3 4 3 
                รวม 12 4 2,986 2,712 

 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั 
 

รำยกำรเงินลงทนุในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 แสดงอยูใ่นหมำยเหตขุ้อ 6.8 
  

รำยกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัระหวำ่งธนำคำรกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บคุคลและกิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั มีกำรก ำหนดรำคำ
ซือ้ขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนัและเง่ือนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและเป็น
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพัน     
         บริษัทยอ่ย 
 
 

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1,891 - 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - - 155 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 659 2,549 

                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 399 - 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 32 4 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 1 1 1 1 
    PT Sahabat Finansial Keluarga 7 - - - 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 4 3 4 3 
                รวม 12 4 2,986 2,712 

 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั 
 

รำยกำรเงินลงทนุในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 แสดงอยูใ่นหมำยเหตขุ้อ 6.8 
  

รำยกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัระหวำ่งธนำคำรกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บคุคลและกิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั มีกำรก ำหนดรำคำ
ซือ้ขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนัและเง่ือนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและเป็น
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนยัส ำคญั  ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     
        บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 4 24 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - - 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 22 15 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 8 4 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - 5 - 5 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 15 1 15 1 
       รวม 15 6 49 50 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2 2 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 2,232 2,003 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 152 46 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 1 3 1 3 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 97 67 1 - 
      รวม 98 70 2,388 2,054 

เงนิปันผลรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 1,129 1,072 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 823 540 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 45 45 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 8 16 8 16 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 54 25 54 25 
      รวม 62 41 2,059 1,698 

รายได้อื่น     
      บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 1 1 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 4 4 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 167 124 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 2 6 2 6 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 10 10 10 10 
      รวม 12 16 184 145 

 

                                                 
  เม่ือวนัที่ 17 กันยำยน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนยัส ำคญั  ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     
        บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 4 24 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - - 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 22 15 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 8 4 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - 5 - 5 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 15 1 15 1 
       รวม 15 6 49 50 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2 2 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 2,232 2,003 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 152 46 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 1 3 1 3 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 97 67 1 - 
      รวม 98 70 2,388 2,054 

เงนิปันผลรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 1,129 1,072 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 823 540 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 45 45 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 8 16 8 16 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 54 25 54 25 
      รวม 62 41 2,059 1,698 

รายได้อื่น     
      บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 1 1 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 4 4 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 167 124 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 2 6 2 6 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 10 10 10 10 
      รวม 12 16 184 145 

 

                                                 
  เม่ือวนัที่ 17 กันยำยน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนยัส ำคญั  ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     
        บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 4 24 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - - 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 22 15 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 8 4 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - 5 - 5 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 15 1 15 1 
       รวม 15 6 49 50 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2 2 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 2,232 2,003 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 152 46 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 1 3 1 3 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 97 67 1 - 
      รวม 98 70 2,388 2,054 

เงนิปันผลรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 1,129 1,072 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 823 540 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 45 45 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 8 16 8 16 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 54 25 54 25 
      รวม 62 41 2,059 1,698 

รายได้อื่น     
      บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 1 1 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 4 4 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 167 124 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 2 6 2 6 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 10 10 10 10 
      รวม 12 16 184 145 

 

                                                 
  เม่ือวนัที่ 17 กันยำยน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร  
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบีย้จ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 1 7 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 1 1 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 2 5 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 5 4 

                บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั - - - 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 26 - 

       บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 1 1 1 1 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 24 43 24 43 
      รวม 25 44 60 62 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 27 - 
       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 63 56 - - 

      รวม 63 56 27 - 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 8 6 8 6 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 207 144 207 144 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 2 2 2 2 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2 2 2 2 

       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 124 142 112 129 
      รวม 343 296 331 283 

 

คำ่ตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังำน 2,673 2,504 1,482 1,546 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 127 95 87 84 
        รวม 2,800 2,599 1,569 1,630 
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6.32    ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร 
 ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตวัเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนกังำน

ชัน้บริหำรของธนำคำร  ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พงึจ่ำยตำมปกติ 
 

6.33    กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ 
ตำมข้อก ำหนดของ ธปท. ระบใุห้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึง่งบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสนิทรัพย์ทวี จ ำกดั มีดงันี  ้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
                 หน่วย : ล้านบาท 
 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  (111) 83 
รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน   

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 1 1 
(ก ำไร) ขำดทนุที่ยงัไมเ่กิดจำกกำรวดัมลูคำ่เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 2 (20) 
ก ำไรสทุธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (1) 
ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สินรอกำรขำย - (12) 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สินรอกำรขำย 156 - 
รำยได้เงินปันผล (39) (36) 
เงินสดรับจำกเงินปันผล 39 36 
เงินสดรับภำษีเงินได้ 12 - 
เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (5) (103) 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 55 (52) 
สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ (82) (38) 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 44 82 

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)          
เงินมดัจ ำรับ (3) 1 

       หนีส้ินอ่ืน - (2) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 14 (9) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจำ่ยในกำรซือ้อปุกรณ์ - (1) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมลงทนุ - (1) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
         เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ (1) - 
              เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (1) - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 13 (10) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 4 14 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 17 4 
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6.34 สว่นงำนด ำเนินงำน  
6.34.1 สว่นงำนด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนจัดท ำขึน้ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำยใน โดยจ ำนวนที่แสดง
ในแต่ละสว่นงำนด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนหลงัจำกกำรปันสว่นต้นทนุสว่นกลำงที่ระบไุด้  รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกนั 
(Transfer pricing) แล้ว 
 

รำยกำรระหวำ่งสว่นงำนด ำเนินงำนบนัทกึเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ท ำกบับคุคลภำยนอก และถกูตดัออก
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

ธนำคำรก ำหนดสว่นงำนด ำเนินงำนตำมผลติภณัฑ์และบริกำร ดงันี ้
 

กิจกำรธนำคำรในประเทศ  
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ด ำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริกำรที่ส ำคญั ได้แก่ กำรให้สินเช่ือ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนช ำระและ
แลกเปลีย่นเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบตัรเครดิต บริกำรบตัรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

กิจกำรธนำคำรตำ่งประเทศ  
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ส ำคญั ได้แก่ กำรให้สินเช่ือ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริกำรโอนเงินและช ำระเงินระหวำ่งประเทศ และบริกำรเก่ียวกบักำรสง่ออกและน ำเข้ำ  
 

กิจกำรกำรเงินธนกิจ  
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ด ำเนินกำรเก่ียวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคลอ่งของธนำคำร 
 

อื่น ๆ 
กิจกำรที ่นอกเหนือจำกกิจกำรธนำคำรและกำรเงินธนกิจ ด ำเนินธุรกิจหลกัทรัพย์จ ัดกำรกองทุนรวม  
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์  บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนีไ้ด้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ที่ยงัมิได้มีกำรปันสว่นให้กบัสว่นงำน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำนด ำเนินงำน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 68,889 34,847 15,043 15,767 (5) 134,541 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต (27,718) (16,399) (2,282) (20,872) 5 (67,266) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงนิได้ 41,171 18,448 12,761 (5,105) - 67,275 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 70,856 23,022 13,497 11,356 (3) 118,728 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต (30,589) (10,521) (1,730) (23,137) 3 (65,974) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงนิได้ 40,267 12,501 11,767 (11,781) - 52,754 

 

ฐำนะกำรเงินตำมสว่นงำนด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,809,302 1,270,815 1,357,531 481,952 (586,319) 4,333,281 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,697,604 1,091,071 1,278,707 245,140 (489,562) 3,822,960 
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6.34.2  สว่นงำนตำมภมูิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภมูิศำสตร์ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 99,239 35,302 134,541 94,042 24,686 118,728 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (74,892) (26,508) (101,400) (74,233) (22,937) (97,170) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 24,347 8,794 33,141 19,809 1,749 21,558 
ภำษีเงินได้ 4,818 1,371 6,189 2,816 1,198 4,014 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภมูิศำสตร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 69,802 31,987 101,789 80,092 17,266 97,358 
สินทรัพย์รวม 3,502,432 830,849 4,333,281 3,055,911 767,049 3,822,960 
 

6.35    รำยได้ดอกเบีย้ 
รำยได้ดอกเบีย้ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 6,223 5,273 2,933 3,697 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 459 1,543 122 161 
เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 10,674 9,555 6,534 8,619 
เงินให้สินเช่ือ 96,929 95,994 73,669 82,143 

            อ่ืน ๆ 27 158 27 75 
          รวมรายได้ดอกเบีย้ 114,312 112,523 83,285 94,695 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  รวมผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
   ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ คำ่ควำมนิยม และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 
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6.34.2  สว่นงำนตำมภมูิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภมูิศำสตร์ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 99,239 35,302 134,541 94,042 24,686 118,728 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (74,892) (26,508) (101,400) (74,233) (22,937) (97,170) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 24,347 8,794 33,141 19,809 1,749 21,558 
ภำษีเงินได้ 4,818 1,371 6,189 2,816 1,198 4,014 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภมูิศำสตร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 69,802 31,987 101,789 80,092 17,266 97,358 
สินทรัพย์รวม 3,502,432 830,849 4,333,281 3,055,911 767,049 3,822,960 
 

6.35    รำยได้ดอกเบีย้ 
รำยได้ดอกเบีย้ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 6,223 5,273 2,933 3,697 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 459 1,543 122 161 
เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 10,674 9,555 6,534 8,619 
เงินให้สินเช่ือ 96,929 95,994 73,669 82,143 

            อ่ืน ๆ 27 158 27 75 
          รวมรายได้ดอกเบีย้ 114,312 112,523 83,285 94,695 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  รวมผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
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ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
103,975 ล้ำนบำท และ 9,878 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 76,766 ล้ำนบำท 
และ 6,397 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
102,009 ล้ำนบำท และ 8,971 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 86,117 ล้ำนบำท 
และ 8,417 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

6.36    คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เงินรับฝำก 18,195 22,437 8,437 15,474 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 879 939 646 830 
เงินน ำสง่สถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 6,500 5,846 5,755 5,486 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 6,570 6,241 6,424 6,003 
เงินกู้ยืม - 1 - - 
อ่ืน ๆ 12 13 12 13 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 32,156 35,477 21,274 27,806 
 

6.37    รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ 
รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวลั และกำรค ำ้ประกนักำรกู้ยืม 371 675 334 640 
 บริกำรบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทำง     
        อิเล็กทรอนิกส์ 15,928 15,970 14,497 15,364 
 อ่ืน ๆ 22,828 17,523 12,573 10,791 

             รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 39,127 34,168 27,404 26,795 
คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 9,918 9,457 8,206 8,801 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 29,209 24,711 19,198 17,994 

 
 
 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   |   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 222

สารจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การประกอบ
ธุรกิจ

การกำากับดแูล
กิจการ

งบก�รเงนิ เอกสารแนบ



  
 

- 121 - 
 

 

6.38    ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ  
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ  ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต     
     เงินตรำตำ่งประเทศ     
 เงินตรำตำ่งประเทศและอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 4,975 10,405 4,506 10,286 
 อนพุนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 332 192 333 191 
 ตรำสำรหนี ้ 432 109 (67) 112 
 ตรำสำรทนุ 1,599 493 1,067 981 
 อ่ืน ๆ (311) (120) (300) (100) 
         รวม 7,027 11,079 5,539 11,470 
 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่     
     ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     

 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมสทุธิ 280 (868) 280 (868) 
 ดอกเบีย้จำ่ยสทุธิ (1,229) (1,338) (1,229) (1,338) 
        รวม (949) (2,206) (949) (2,206) 

 อ่ืน ๆ 11,790 2,185 11,059 387 
        รวมก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงนิ     
     ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 17,868 11,058 15,649 9,651 

 

6.39    ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไรจำกกำรตดัรำยกำร     
 เงินลงทนุที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร     
      ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพำะตรำสำรหนี)้ 950 2,512 372 2,177 
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 275 - 20 - 
      รวม 1,225 2,512 392 2,177 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่     
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (236) - 
      รวม - - (236) - 

          รวมก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 1,225 2,512 156 2,177 
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6.40    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 33,906 27,340 25,761 24,655 
อ่ืน ๆ  228 3,856 251 3,234 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 34,134 31,196 26,012 27,889 
 

6.41 ภำษีเงินได้     
6.41.1   ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจบุนั 7,436 6,957 6,391 6,349 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (1,247) (2,943) (1,559) (2,931) 
        รวมภาษีเงนิได้ 6,189 4,014 4,832 3,418 
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6.41.2   ภาษีที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ       
    ในตราสารหนีด้้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       
    ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,742) 1,570 (5,172) 2,965 (179) 2,786 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการป้องกนั       
    ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (506) 101 (405) 261 (52) 209 
ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน       
    จากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 20,196 - 20,196 4,115 - 4,115 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       
    ตีราคาสินทรัพย์ 643 (103) 540 14,524 (2,885) 11,639 
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       
    ที่ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่       
    ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 10,600 (2,113) 8,487 (6,067) 1,207 (4,860) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       
    ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       
    ผ่านก าไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       
    ความเสี่ยงด้านเครดิต (567) 113 (454) 959 (192) 767 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม       
    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ       
    โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 987 (177) 810 (429) (1,364) (1,793) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน       
    บริษัทร่วม (3) 1 (2) 2 - 2 
        รวม 24,608 (608) 24,000 16,330 (3,465) 12,865 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ       
    ในตราสารหนีด้้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       
    ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,609) 1,547 (5,062) 1,839 67 1,906 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการป้องกนั       
    ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (506) 101 (405) 261 (52) 209 
ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน       
    จากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 6,034 - 6,034 4,671 - 4,671 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       
    ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       
    ตีราคาสินทรัพย์ - - - 13,987 (2,797) 11,190 
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       
    ที่ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่       
    ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 10,539 (2,103) 8,436 (5,340) 1,060 (4,280) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       
    ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       
    ผ่านก าไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       
    ความเสี่ยงด้านเครดิต (567) 113 (454) 959 (192) 767 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม       
    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ       
    โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 935 (165) 770 (285) (1,395) (1,680) 
        รวม 9,826 (507) 9,319 16,092 (3,309) 12,783 
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6.41.3    การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 33,141  21,558  
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 6,628 20.00 4,312 20.00 
ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 833  1,263  
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (193)  (1,034)  
อ่ืน ๆ (1,079)  (527)  

        รวมภาษีเงนิได้ 6,189 18.68 4,014 18.62 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2564 2563 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 27,482  19,056  
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 5,496 20.00 3,811 20.00 
ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 765  1,244  
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (31)  (918)  
อ่ืน ๆ (1,398)  (719)  

        รวมภาษีเงนิได้ 4,832 17.58 3,418 17.94 
 

6.42    การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจน ามา
ซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

- 126 - 
 

 

ในด้านการจัดชัน้ ธนาคารยึดตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  โดยมีการให้ความช่วยเหลือลกูหนี ้
ดงักลา่ว ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยจดัชัน้หนีท้ี่ยงัไมด้่อยคา่ด้านเครดิตเป็นชัน้ท่ีไม่มี
การเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชัน้ที่ 1 Performing) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของ
ลกูหนีแ้ล้ว เห็นว่าลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ สว่นหนีท้ี่มีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว 
แต่ยงัมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ธนาคารจะจดัเป็นชัน้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(ชัน้ที่ 1 Performing) ได้ หากลกูหนีช้ าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 
3 งวดการช าระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  ทัง้นี  ้ธปท.ได้ขยายระยะเวลาการผ่อนปรน โดยหากให้
ความช่วยเหลือแก่ลกูหนีเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากการขยายระยะเวลาในการช าระหนี ้ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ให้จดัชัน้หนีไ้ด้ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีข้างต้นดงัเดิม 
 

สว่นเร่ืองการกนัส ารอง ธนาคารยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน
ที่ก าหนดให้ค านวณผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ
ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่ก าลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง สถานการณ์การระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การบริการ และ
อุตสาหกรรม ที่อาจจะน าไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้ (Economic Recession) ดงันัน้ ในการประมาณการ
ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ ธนาคารจึงได้มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตที่สะท้อน
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงได้พิจารณาใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการตัง้ส ารองสว่นเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) จากค่าที่ได้จากโมเดลไปอีกระดบัหนึ่ง
เพื่อให้ส ารองของธนาคารสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึน้ของการผิดนดัช าระหนีข้องลกูหนีส้ินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์นีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

6.43    การอนมุตัิงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินนี ้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียีดเกีี่�ยวกัี่บกี่รรมกี่าร ผู้้�บรหิาร ผู้้�ทีี่�ได�รบัมอีบหมายให�รบัผิู้ดชอีบสู้งสุูด  
ในสูายกี่ารบัญชแีละกี่ารเงนิ ผู้้�ทีี่�ได�รบัมอีบหมายให�รบัผิู้ดชอีบโดยตรงในกี่ารควบคุม  
ด้แลกี่ารที่ำาบัญช ีและเลขานุกี่ารบรษัิัที่

เอกสารแนบ 2 รายละเอียีดเกีี่�ยวกัี่บกี่รรมกี่ารขอีงบรษัิัที่ย่อีย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียีดเกีี่�ยวกัี่บหวัหน�างานตรวจสูอีบภายใน และหวัหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่ารปฏิิบัติงาน
ขอีงบรษัิัที่ 

เอกสารแนบ 4 ที่รพัย์สิูนทีี่�ใช�ในกี่ารประกี่อีบธุุรกิี่จ และรายละเอียีดเกีี่�ยวกัี่บรายกี่ารประเมินราคาที่รพัย์สิูน

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุุรกิี่จ ฉบับเต็ม

เอกสารแนบ 6 รายงานขอีงคณะกี่รรมกี่ารชดุย่อีย  

เอกสารแนบ 7 ที่ำาเนียบสูาขา

 เอกสารแนบ
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