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ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ สํ า คั ญ ใ น ร อ บ ปี

ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญในรอบปี

      เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2555 2554 2553 2555/2554 2554/2553

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
(รวมบริษัทย่อย) เมื่อสิ้นปี : ล้านบาท
สินทรัพยของกิจการ                  2,418,838 2,106,912 1,949,688 + 14.8 + 8.1

เงินใหสินเช่ือ 1                             1,604,391 1,470,398 1,256,123 + 9.1 + 17.1

เงินใหสินเช่ือ (หักจํานวนกันไวเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 1                             1,516,803 1,385,661 1,183,670 + 9.5 + 17.1

เงินรับฝาก 2                           1,834,654 1,587,834 1,394,388 + 15.5 + 13.9

หน้ีสินรวม 2,145,224 1,862,226 1,718,340 + 15.2 + 8.4

สวนของเจาของ 3 273,543 243,815 230,572 + 12.2 + 5.7

รายไดดอกเบ้ีย 95,260 81,827 63,662 + 16.4 + 28.5

รายไดรวม 132,220 116,571 98,665 + 13.4 + 18.1

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได 4 47,550 46,175 43,880 + 3.0 + 5.2

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 4 40,302 34,148 36,313 + 18.0 - 6.0

กําไรสุทธิ 3 33,021 27,337 24,593 + 20.8 + 11.2

เทียบเป็นรายหุ้น : บาท

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 4                    21.11 17.89 19.02 + 18.0 - 5.9

กําไรสุทธิ 3                                17.30 14.32 12.88 + 20.8 + 11.2

มูลคาหุน 10.00 10.00 10.00 - -

มูลคาหุนตามบัญชี 4                         143.34 128.19 121.20 + 11.8 + 5.8

ชวงราคาสูงสุด - ตํ่าสุด 203.00 - 146.00 184.00 - 123.50 162.00 - 105.00 - -

ราคาปด                                 195.50 153.50 147.00 + 27.4 + 4.4

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย 3             1.46 1.36 1.34 + 0.10 + 0.02

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉล่ีย 3          12.84 11.57 11.50 + 1.27 + 0.07

กําไรสุทธิตอรายไดรวม 3 24.98 23.45 24.93 + 1.53 - 1.48

เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (ไมรวมบริษัทยอย) 16.21 15.35 16.09 + 0.86 - 0.74

หมายเหตุ  1. ไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และหักรายไดรอตัดบัญชี
 2. ไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
 3. ไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 4. รวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

1ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555
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มุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ลมุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ล 

ท่ อ ง เ อ เ ชี ยท่ อ ง เ อ เ ชี ย
เ ป็ น ส ะ พ า น เ ชื่ อ ม โ ย ง คุ ณ สู่ ต ล า ด ใ น ภู มิ ภ า ค      ด้ ว ย เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ค ว า ม รู้ เ ชิ ง ลึ กเ ป็ น ส ะ พ า น เ ชื่ อ ม โ ย ง คุ ณ สู่ ต ล า ด ใ น ภู มิ ภ า ค      ด้ ว ย เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ค ว า ม รู้ เ ชิ ง ลึ ก

มุ่งมั่น ก้าวไกล2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่งมั่น ก้าวไกล 3ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ลมุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ล 

เ ปิดเ ปิด
ประสบการณ์ ใ ห ม่ประสบการณ์ ใ ห ม่
คื อ เ พื่ อ น ที่ คุ ณ ไ ว้ ใ จ       พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น คุ ณ ต ล อ ด เ ส้ น ท า ง ข อ ง ชี วิ ตคื อ เ พื่ อ น ที่ คุ ณ ไ ว้ ใ จ       พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น คุ ณ ต ล อ ด เ ส้ น ท า ง ข อ ง ชี วิ ต

มุ่งมั่น ก้าวไกล4 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



5มุ่งมั่น ก้าวไกลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่งมั่น ก้าวไกล6 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ลมุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ล 

จากรุ่น...สู่รุ่นจากรุ่น...สู่รุ่น
ช่ ว ย คุ ณ ส่ ง ม อ บ ค ว า ม รู้  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร บ ริ ห า ร วิ ส า ห กิ จ ค ร อ บ ค รั ว จ า ก รุ่ น สู่ รุ่ นช่ ว ย คุ ณ ส่ ง ม อ บ ค ว า ม รู้  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร บ ริ ห า ร วิ ส า ห กิ จ ค ร อ บ ค รั ว จ า ก รุ่ น สู่ รุ่ น

7มุ่งมั่น ก้าวไกลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ลมุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ล 

เคียงข้าง เคียงข้าง 
ทุกย่างก้าวทุกย่างก้าว
เ พิ่ ม เ ว ล า ใ ห้ คุ ณ มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร ใ  ช้  ชี  วิ  ต  ต า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ ว ย บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร บ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ           เ พิ่ ม เ ว ล า ใ ห้ คุ ณ มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร ใ  ช้  ชี  วิ  ต  ต า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ ว ย บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร บ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ           

มุ่งมั่น ก้าวไกล8 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



9มุ่งมั่น ก้าวไกลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่งมั่น ก้าวไกล10 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



มุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ลมุ่ ง มั่ น   ก้ า ว ไ ก ล 

สู่อนาคตที่สดใสสู่อนาคตท่ีสดใส
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ย า ว ช น มี โ อ ก า ส พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ย า ว ช น มี โ อ ก า ส พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ

11มุ่งมั่น ก้าวไกลธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555



12 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

ป 2555 นับเปนอีกปหน่ึงที่ธนาคารกรุงเทพประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานอยางนาพอใจ โดยนอกจากสามารถรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจทีค่อนขางทาทาย ทัง้ในประเทศและตางประเทศ
ไดเปนอยางดแีลว ยังมผีลประกอบการทีด่ ีซึง่กอใหเกิดประโยชน
กับธนาคาร ลูกคา และผูถือหุน

ในรอบปทีผ่านมา สนิเช่ือของธนาคารเพ่ิมขึน้ในอตัรารอยละ 9.1 
ขณะท่ีเงินฝากเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.5 และมีกําไรสุทธิจํานวน 
33,021 ลานบาท ซ่ึงสูงสุดเปนประวัติการณเปนปท่ีสามติดตอกัน 
คิดเปนกําไรตอหุน 17.30 บาท และหากนับรวมกําไรสุทธิใน   
งวดครึ่งหลังของป 2555 เขาเปนเงินกองทุน ธนาคารจะมี         
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในระดับรอยละ 17.2 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยอัตราสวน              
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ตอสนิทรัพยเส่ียงอยูทีร่ะดับสงูถึงรอยละ 12.8

ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดม่ันในเจตนารมณ ‘เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน’ 
เสมอมา ธนาคารจึงใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ประชาชนในทุกภาคสวน ผานกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในดาน  
การสงเสริมการศกึษา การเผยแพรศลิปวฒันธรรม และการรกัษา
สิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากในชวงตนปที่ธนาคารไดมีสวน      
ชวยเหลือฟนฟูโรงเรยีนและชุมชน ทีป่ระสบอทุกภัยคร้ังใหญเมือ่
ปลายป 2554 ซึ่งมีทั้งการชวยบูรณะทรัพยสินท่ีเสียหาย และ   
การสนับสนุนดานการเงิน

ในดานตางประเทศ ธนาคารไดขยายเครือขายสาขาเพ่ิมขึ้น         
โดยเปดสาขาท่ีเมืองสรุาบายา อนัเปนสาขาแหงท่ีสองในประเทศ
อินโดนีเซีย และไดเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของสํานักงาน
ตัวแทนในประเทศเมียนมารเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
จะขยายตัวอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกล ณ สิน้ป 2555 ธนาคาร
มีสาขาในตางประเทศรวม 25 แหง และสํานักงานตัวแทนอีก   
1 แหง ใน 13 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญ พรอมใหการสนับสนุน
นักธุรกิจไทย และนักลงทุนตางชาติ ที่กําลังแสวงหาลูทางและ       
โอกาสใหมๆ จากการหลอมรวมกันในทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

โดยเฉพาะการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เครือขาย
สาขาตางประเทศท่ีกวางขวางและมีศกัยภาพความพรอมดงักลาว 
สะทอนใหเห็นวิสัยทัศนของธนาคารท่ีริเร่ิมจัดตั้งเครือขายสาขา
ในตางประเทศเม่ือกวา 50 ปกอนนั้นเปนประโยชนแกลูกคาของ
ธนาคารอยางแทจริง ธนาคารจึงมุงมั่นท่ีจะขยายการดําเนินงาน
ในตางประเทศอยางตอเน่ืองตอไป

ในปที่ผานมา ธนาคารประสบความสําเร็จในการจําหนายหุนกู 
ไมดอยสิทธิ อายุ 5.5 ป และ 10 ป ในตลาดตางประเทศ โดย
สามารถระดมทุนไดถึง 1,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ สะทอนถึง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนแนวโนมของเศรษฐกิจไทย 
นอกจากน้ี ธนาคารยังไดออกหุนกูดอยสิทธิ อายุ 10 ป วงเงิน 
20,000 ลานบาท จําหนายแกนักลงทุนในประเทศ เพ่ือเพ่ิมเงิน
กองทุนของธนาคาร อันเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการ
สนับสนุนสินเช่ือแกภาคธุรกิจไทย เพ่ือรองรับการเติบโตอยาง
ตอเน่ืองในป 2556 และปตอๆไป

นอกจากการเตรียมความพรอมเพ่ือรับกับโอกาสใหมๆ ที่จะ         
มาถึงแลว ธนาคารกรุงเทพยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจ   
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือรักษารากฐานทางธุรกิจ
ของธนาคารใหมั่นคงอยูเสมอ ดวยเหตุนี้ ธนาคารจึงไดศึกษา  
และเรงเตรียมการเพ่ือรองรับการบังคับใชหลักเกณฑ Basel III 
ซึ่งครอบคลุมการดํารงเงินกองทุน การบริหารความเส่ียงดาน      
สภาพคลอง และการเพ่ิมมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินท่ีมี
ความสําคัญตอระบบการเงินโลก ท้ังน้ี ธนาคารมีความพรอมท่ีจะ
ดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III ไดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร

สารจากประธานกรรมการธนาคาร



13ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

“ปี 2555 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่       
ธนาคารกรุงเทพประสบความสําเร็จใน    
การดําเนินงานอย่างน่าพอใจ โดย
นอกจากสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ค่อนข้างท้าทาย ทั้งในประเทศและ   
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมี    
ผลประกอบการที่ดี”

ทายสุดนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรธุรกิจ         
ที่ไดใหการสนับสนุนธนาคารกรุงเทพดวยดีตลอดมา สงผลให
ธนาคารประสบความสําเร็จอยางงดงามในป 2555 พรอมทั้ง     
ขอขอบคุณเพ่ือนพนักงานและผูบริหารทุกทาน สําหรับความ
ทุมเทและความอุตสาหะในปท่ีผานมา ผมและคณะกรรมการ 
ธนาคารกรุงเทพเช่ือมั่นวา ดวยสถานภาพอันมั่นคงของธนาคาร           
ความไววางใจของผูถือหุน และความพรอมเพรียงมุงมั่นใน       
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารกรุงเทพจะ
สามารถเติบโตกาวหนาตอไป และนําความสําเร็จมาสูลูกคา 
ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

 ชาตรี โสภณพนิช
 ประธานกรรมการธนาคาร

สารจากประธานกรรมการธนาคาร
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ในป 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วเปนท่ี  
นาพอใจภายหลังจากเหตุการณนํ้าทวมครั้งใหญในชวงปลายป 
2554 ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบสวนใหญสามารถกลับมาดําเนิน
กิจการไดเปนปกติภายในเวลาเพียง 6 เดือน ในขณะท่ีการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวไดอยางแขง็แกรง และความเชือ่มัน่ตลอดจน
การใชจายของผูบริโภคก็ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล

การสงออกในป 2555 ขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงมาก สืบเน่ือง 
จากวิกฤติหน้ีในยุโรปที่ยังไมคล่ีคลาย ในขณะท่ีอุปสงคใน     
ตลาดหลักอื่นๆ อาทิ สหรัฐฯ และจีน ชะลอตัวลง อยางไรก็ดี 
ปจจัยลบเหลาน้ีถูกชดเชยโดยปริมาณการคาในภูมิภาคเอเชีย     
ที่ขยายตัวไดตอเน่ือง โดยเฉพาะการคาระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน ดังน้ัน เมื่อสรุปรวมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
ปจจัยภายในประเทศขางตนแลว ทําใหผลิตภัณฑมวลรวม  
ภายในประเทศของไทยในป 2555 สามารถเติบโตไดในอัตรา   
รอยละ 6.4

สาํหรับป 2556 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราท่ีลดลง
เล็กนอยคือประมาณรอยละ 5 ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม           
การเติบโตระยะยาวของไทยท่ีคาดวาจะอยู ในระดับนี้ การ    
ขยายตัวในป 2556 คาดวาจะมาจากปจจัยสนับสนุนหลาย

“ธนาคารกรุงเทพยังคงมุ่งม่ันท่ีจะเป็น
ธนาคารท่ีใกล้ชิดกับลูกค้าในฐานะ
เพ่ือนคู่คิดในทางสร้างสรรค์ ด้วยเครือข่าย
ท่ีครอบคลุมกระจายอยู่ท้ังภายในประเทศ
และท่ัวภูมิภาคเอเชีย”

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
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ประการ อาทิ โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการขยายตัวของการคาและการลงทุน
ภายในภูมิภาคท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เพ่ือเตรียมรับ   
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ        
การขยายความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับประเทศจีน 
ญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซึ่งจะมี     
สวนชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในอนาคต
ตอไปดวย

สําหรับการคาระหวางไทยกับ ‘กลุมอาเซียนใหม’ ไดแก กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ไดเพ่ิมขึ้นอยางนาสังเกตใน        
ชวงไมก่ีปทีผ่านมา ปจจบุนัมลูคาสงออกของไทยไป 4 ประเทศน้ี
สูงถึงรอยละ 75 ของมูลคาสงออกของไทยไปสหรัฐฯ ทั้งหมด    
อีกท้ังยังขยายตัวสูงถึงรอยละ 12 ในป 2555 และมีผลสําคัญใน
การสนับสนุนใหภาคการสงออกโดยรวมของประเทศในป 2555 
ยังคงมีอัตราการขยายตัวเปนบวกเล็กนอย

ในภาวะท่ีมกีารคาดการณวาเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะยังคงขยาย
ตัวไมสูงนักในป 2556 การหลอมรวมทางเศรษฐกิจภายใน
ภูมิภาคเอเชียจึงถือไดวาเปนโจทยสําคัญสําหรับการปรับตัวของ
ประเทศไทย โดยจะเปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต

เพ่ือชวยเหลือลูกคาในการปรับตัวเพ่ือรองรับความทาทายและ   
โอกาสใหมๆ ธนาคารกรุงเทพไดดําเนินการรวมมือกับลูกคาใน
หลายดาน เชน การนํานักธุรกิจเดินทางสํารวจลูทางการลงทุน   
ในตลาดใหมที่มีศักยภาพ การสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําแก
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม การจัดงานสัมมนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอความรู ในการปรับตัวแก            
ผูประกอบการ เปนตน นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนนุการพัฒนา
ภาคการเกษตรซึ่งเปนสาขาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีความ      
เขมแข็งอยางตอเน่ือง โดยสงเสริมการนําผลการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรมาประยุกตใชอยางเปนรปูธรรม เพ่ือเพ่ิมมลูคา
ของผลผลิตและสนับสนุนการเสริมสรางเครือขายเกษตรกรให  
เขมแข็งขึ้น เปนตน

ในชวงเวลาหลายปขางหนา นกัลงทุนจากญ่ีปุน จนี สหรัฐฯ ยุโรป 
และภูมิภาคตางๆ จะยังคงแสวงหาโอกาสเพ่ือยายฐานการผลิต
มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งโดยพ้ืนฐานแลว 
ประเทศไทยนับวาเปนศูนยรวมหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม   
และการบริการท่ีสาํคัญของภูมภิาคประเทศหน่ึง ดงัน้ัน การลงทุน
ตลอดจนการทองเท่ียวจากตางประเทศจึงยังคงเปนปจจัย         
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิที่สําคัญของประเทศตอไปในอนาคต

เพ่ือรองรับการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะ      
มีผลอยางสมบูรณภายในส้ินป 2558 ธุรกิจขนาดกลางและ    
ขนาดใหญของไทยไดเร่ิมขยายกิจการไปตางประเทศอยางจริงจงั
แลวในรอบ 2 - 3 ปที่ผานมา โดยท่ีธนาคารกรุงเทพมีเครือขาย
สาขาท่ีตัง้มาเปนเวลานานท่ัวภูมภิาค และมบีคุลากรท่ีเชีย่วชาญ
และมปีระสบการณในประเทศนัน้มาอยางยาวนาน ธนาคารจงึมี
ความพรอมทีจ่ะสนบัสนนุธุรกิจของลกูคาในเครือขายของธนาคาร
ใหสามารถแสวงหาโอกาสใหมๆ นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ธนาคารกรุงเทพยังคงมุงมั่นท่ีจะเปนธนาคารท่ีใกลชิดกับลูกคา
ในฐานะเพ่ือนคูคิดในทางสรางสรรค ดวยเครือขายท่ีครอบคลุม
กระจายอยูทั้งภายในประเทศและท่ัวภูมิภาคเอเชีย และดวย
เจตนารมณอนัแนวแนทีจ่ะเปน ‘เพ่ือนคูคดิ มติรคูบาน’ ของลกูคา
อยางมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการบริหาร

 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 ประธานกรรมการบริหาร
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ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร

รายงานผลการประกอบการ

 ภาพรวม
ในป 2555 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอยูในเกณฑดี ในอัตรา
รอยละ 6.4 สวนหน่ึงเปนผลมาจากการใชจายของภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือซอมแซมและฟนฟูความเสียหายอันเกิดมาจากเหตุ
อทุกภัยในปกอนหนา การปรบัลดอตัราภาษเีงินไดนติบิคุคล การ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะในตางจังหวัด การใชจาย
บรโิภคของภาคครัวเรือน ทีไ่ดรบัแรงสนบัสนนุจากนโยบายตางๆ
ของรัฐบาล อาทิ การปรับขึ้นคาจางข้ันต่ํา การคืนภาษีรถยนต
คันแรก การรับจํานําขาวเปลือก เปนตน 

อยางไรก็ตาม ภาคการสงออกของไทยมีอตัราการขยายตัวต่ํากวา
ที่คาด เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก จากปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุมประเทศที่ใชเงินสกุล
ยูโร ประกอบกบัเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทียั่งคงฟนตวัชา  เศรษฐกจิจนี
ที่ขยายตัวในอัตราชะลอลง สวนเศรษฐกิจญ่ีปุนเริ่มเขาสูภาวะ
ถดถอยรอบใหม

ในชวงเวลาดังกลาว ธนาคารกรุงเทพไดยืนอยูเคียงขางลูกคา เพ่ือ
ชวยลูกคาใหสามารถฟนฟูธุรกิจทีไ่ดรบัผลกระทบจากเหตุอทุกภัย
กลบัสูภาวะปกติโดยเรว็ ผานการสนับสนนุสนิเชือ่ในการกอสราง 
บูรณะ หรือยายโรงงาน การสนับสนุนโครงการปองกันน้ําทวม 
รวมถึงการจัดสรรเงินกูดอกเบีย้ต่ําแกธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาด
กลาง ธุรกจิรายปลกี และลกูคาบคุคล ตลอดจนการใหความชวย
เหลือดานอ่ืนๆ เชน การยกเวนคาธรรมเนียม การปรบัเงือ่นไขการ
ชาํระหน้ี และการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย เปนตน นอกจากน้ี ยังได
ดแูลลกูคาในกลุมผูสงออก เพ่ือใหสามารถรับมอืกับการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกดังกลาว

ดวยเหตุนี้ ปที่ผานมาจึงเปนอีกปแหงความสําเร็จของธนาคาร
กรุงเทพ โดยธนาคารสามารถขยายธุรกิจในทุกกลุมลูกคา คือ 
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจรายปลีก ลูกคา
บคุคล และกิจการธนาคารตางประเทศ ไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี 
ธนาคารยังไดขยายเครือขายสาขาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง     
โดยปจจุบันมีสาขามากกวา 1,100 แหงทั่วประเทศ ผนวกกับ  
เครือขายสาขาตางประเทศ 25 แหง และสํานักงานตัวแทนอีก     
1 แหง ที่ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสําคัญ 13 แหง อันเปนจุดเดน

ของธนาคารท่ีจะชวยเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขัน ในขณะท่ี
เอเชียและเศรษฐกิจโลกกําลังหลอมรวมกันอยางใกลชิดมากข้ึน 
 
ผลการประกอบการ
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับความสําเร็จของ
ธนาคารในการขยายธุรกิจ สงผลใหสินเชื่อรวมของธนาคาร         
ในป 2555 เพ่ิมสงูขึน้จากปกอนหนารอยละ 9.1 เปน 1,604,391 
ลานบาท และเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหธนาคารมีกําไรสุทธิ   
เพ่ิมขึน้เปน 33,021 ลานบาท ซึง่มากกวาป 2554 จาํนวน 5,684 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.8 
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กําไรจากการจําหนายสินทรัพย ในขณะท่ีกําไรสทุธิจากเงินลงทุน
และรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ลดลง 

ในดานเงินฝาก ยังคงขยายตัวตอเน่ือง ซึ่งเปนผลมาจากการท่ี
ธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากตรงกับความตองการของลูกคา 
โดย ณ สิ้นป 2555 ธนาคารมีเงินฝากรวม 1,834,654 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 246,820 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
15.5 โดยมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากลดลงจากรอยละ 
92.6 ณ สิ้นป 2554 เปนรอยละ 87.4 ณ สิ้นป 2555

ในปที่ผานมา ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนรวมตอสินทรัพย
เส่ียงตามแนวทาง Basel II ที่ประกาศใชโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย ที่รอยละ 16.2 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอ
สินทรัพยเสี่ยงท่ีรอยละ 11.9 หากนับรวมกําไรสุทธิสําหรับงวด    
6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เขาเปนเงินกองทุน
ของธนาคาร อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงจะอยูใน   
ระดับรอยละ 17.2 ขณะท่ีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอ
สินทรัพยเส่ียง อยูในระดับรอยละ 12.8 สวนของเจาของจํานวน 
273,543 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.3 ของสินทรัพยรวม

ความสามารถในการแขงขัน
ภาคธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีการแขงขันกันสูงในทุกกลุม
ธุรกิจ ทัง้จากธนาคารพาณิชยไทย ธนาคารเฉพาะกิจของภาครฐั 
สาขาธนาคารตางประเทศ และสถาบันการเงินอื่นๆ ในภูมิภาค   
ทีเ่ขามาดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย ซึง่ธนาคารกรุงเทพไดเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขงขัน ดวยการเตรียมความพรอมดาน
ทกัษะของบคุลากร การเพ่ิมศกัยภาพดานเทคโนโลยี การปรบัปรงุ
ระบบการทํางาน การคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ธนาคารได้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะของบุคลากร เทคโนโลยี ระบบ    
การทํางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทั้งเครือข่ายทั้งในประเทศ   
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิ 54,952 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,256 
ลานบาท หรือรอยละ 4.3 แตมีสวนตางอัตราดอกเบ้ียสุทธิลดลง
จากรอยละ 2.76 ในป 2554 เปนรอยละ 2.55 ในป 2555        
โดยสาเหตุสวนหน่ึงมาจากตนทุนเงินฝากท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากการ
แขงขนัระดมเงนิฝากของธนาคารพาณิชยในชวงตลอดปทีผ่านมา 
รวมถงึการทีต่องนาํสงเงนิเขาสถาบันคุมครองเงนิฝากและกองทนุ
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น
 
ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 30,458 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 921 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.1 โดยสวนใหญมาจากการเพ่ิม
ขึน้ของรายไดคาธรรมเนยีมและบรกิารสทุธิ กําไรสทุธิจากการให
บริการการคาระหวางประเทศ และการปริวรรตเงินตรา รวมถึง

รายงานผลการประกอบการ
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ใหมๆ  รวมถงึการรวมมอืกบัธนาคารพันธมิตรในภูมภิาค และการ
เพ่ิมเครือขายสาขาเพ่ือขยายฐานการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเน่ือง

บริการสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่และการเงินธนกิจ
สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแก
บริษัทไทยขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ        
รวมทั้งบริษัทขามชาติที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย โดย
ธนาคารไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีที่เชี่ยวชาญในแตละภาค
อุตสาหกรรมเปนผูใหคําแนะนําลูกคาอยางรอบดาน รวมถึง      
การใหคําปรึกษาดานกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับธุรกิจ
ของลูกคา นอกจากน้ี สายลูกคาธุรกิจรายใหญยังมีการประสาน
งานรวมกับสายงานอื่นๆ เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาม
ความตองการของลูกคาเฉพาะราย เชน บริการจัดการเงินสด 
บริการชําระเงินและสินเช่ือเพ่ือการคาระหวางประเทศ เปนตน

ภาวะตลาด
ในป 2555 กลุมธุรกิจรายใหญในประเทศสามารถฟนตัวจาก     
เหตุอุทกภัยป 2554 ไดอยางรวดเร็ว ขณะท่ีอุปสงคภายใน
ประเทศท้ังการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชน    
ซึ่งไดรับแรงสนับสนุนจากนโยบายตางๆ ของรัฐบาลชวยบรรเทา
ผลกระทบของภาคการสงออกท่ีขยายตัวลดลง โดยการสงออกใน
ปที่ผานมาขยายตัวรอยละ 3.1 เทียบกับรอยละ 15.2 ในป 2554 
โดยกลุมอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวสูง ไดแก ยานยนต 
อเิล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา การขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนตในปที่ผานมา สงผลใหไทยสามารถผลิตรถยนตไดมาก
ถึง 2.45 ลานคัน และกาวข้ึนมาเปน 1 ใน 10 ประเทศผูผลิต
รถยนตรายใหญของโลก และเปน 1 ใน 7 ประเทศผูสงออก
รถยนตรายใหญของโลก สาํหรบัสนิคาเกษตร แมวาราคาน้ําตาล
และน้ํามันปาลมจะปรับตัวลดลง แตก็ยังคงอยูในระดับท่ีสูง

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ในป 2555 บริการสินเช่ือสําหรับบริษัทขนาดใหญขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง จากการท่ีธนาคารสามารถรักษาความสัมพันธที่มีกับ
ลกูคาอยางยาวนาน และการมบีคุลากรท่ีมคีวามรูความเชีย่วชาญ
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ในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงการที่ธนาคารมี  
เครือขายสาขาในตางประเทศซ่ึงสามารถชวยเช่ือมโยงลูกคากับ
โอกาสทางธุรกิจ และสอดรับกับแนวโนมการขยายธุรกิจใน      
ตางประเทศขององคกรธุรกิจขนาดใหญของไทย

สําหรับในสวนของธุรกิจวานิชธนกิจของธนาคาร ในปที่ผานมา
ประสบความสาํเร็จเปนท่ีนาพอใจ โดยธนาคารไดรบัความไววางใจ
ใหเปนผูจดัการการจาํหนายหุนกูของบรษิทัขนาดใหญหลายแหง 
เช น  บมจ .ปตท  บมจ .ไออาร  พีซี  บมจ .บางจาก  และ                       
บมจ.ไทยโอริกซ ลีสลิ่ง เปนตน คิดเปนมูลคารวม 57,702        
ลานบาท โดยในจํานวนน้ีเปนการจัดจาํหนายหุนกูแตเพียงผูเดียว
เปนมูลคารวม 17,150 ลานบาท ซึ่งผลงานดังกลาวน้ีทําให
ธนาคารเปนผูจัดจําหนายหุนกูที่มีมูลคารวมสูงสุด 1 ใน 3 ของ
ประเทศ และไดรบัรางวลั Best Bond House 2012 จากนติยสาร 
อัลฟา เซาทอีสตเอเชีย 

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
(สบน.) ในการพัฒนาตลาดทุนไทย ทั้งในสวนของการเพ่ิม        
ชองทางในการระดมทุนในรูปแบบใหมสําหรับรัฐวิสาหกิจ และ
การสนับสนุนการจําหนายพันธบัตรทยอยคืนเงินตนคร้ังแรกใน
ประเทศไทย

กลยุทธ
ธนาคารคาดวาความตองการสินเชื่อขององคกรธุรกิจขนาดใหญ
จะขยายตัวมากข้ึน จากปจจยัผลกัดันหลายประการ เชน การลงทุน 
ของรัฐบาลในโครงการบริหารจัดการน้ํา โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การขยายโครงขายถนนและการขนสงระบบ
รางเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมระหวางไทยกับประเทศ    
เพ่ือนบาน รวมถึงการเตรียมความพรอมของธุรกิจไทยเพ่ือกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมือ่โครงการลงทนุภาครัฐเหลาน้ีเริม่ขึน้ ลกูคาธุรกจิรายใหญของ
ธนาคารจะไดรบัประโยชน ขณะท่ีธนาคารพรอมใหการสนับสนนุ
ดานเงินทุนและสภาพคลองที่เหมาะสม การใหคําแนะนําโดย   
เจาหนาท่ีธนาคารท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญ รวมท้ังการท่ี
ธนาคารมีฐานลูกคาจํานวนมากและมีความสัมพันธกับลูกคาท่ี
ยาวนาน จงึสามารถชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางลูกคาท่ีมธุีรกิจ
เก่ียวเน่ืองกันไดเปนอยางดี 

กอนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะเร่ิมอยางเปนทางการในส้ินป 
2558 ธนาคารพรอมทีจ่ะสนบัสนุนแผนขยายการลงทนุของลกูคา
ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการคาระหวางไทยและกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่จะเพ่ิมขึ้น ธุรกิจไทยมีแนวโนมที่จะออก
ไปจดัตัง้ฐานการผลิตใหมในประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว กัมพูชา 

เมยีนมาร เวียดนาม และอนิโดนเีซีย ซึง่เปนโอกาสทางธุรกิจใหม
ที่เปดกวางสําหรับลูกคาและธนาคาร

การท่ีธนาคารไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย        
บัวหลวงจากรอยละ 56.3 เปนรอยละ 99.8 ธนาคารจึงสามารถ
ขยายขอบเขตงานดานวานิชธนกิจ ใหครอบคลุมผลิตภัณฑดาน
ตลาดทุน การใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนทาง
ดานตราสารทุน การนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการใหบริการท่ีปรึกษา
ทางการเงินในการจดัโครงสรางทางการเงิน เพ่ือรองรบัการเตบิโต
ของธุรกิจไทยจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อกีท้ัง
ยังทาํใหธนาคารสามารถเพ่ิมบรกิารดานการวิเคราะหหลักทรัพย 
บรกิารการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย รวมถึงเสนอผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินท่ีครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ธนาคารมุงมัน่ในการใหบรกิารแกลกูคาดวยการทํางานท่ีประสาน
สอดคลองกัน ระหวางหนวยงานตางๆของธนาคาร และในตาง
ประเทศ เพ่ือใหลกูคาท้ังในประเทศและตางประเทศไดรบับรกิาร
ที่ดีที่สุดเสมอ

บริการสําหรับธุรกจิขนาดกลาง
สายลูกคาธุรกิจรายกลางของธนาคารใหบริการแกลูกคาธุรกิจ
ขนาดกลาง รวมทัง้บรษิทัทีม่ขีนาดกลางคอนขางใหญ โดยลกูคา
ของธนาคารในกลุมนีส้วนใหญอยูในอตุสาหกรรมการผลติ ธุรกิจ
คาสงและคาปลีก ธุรกิจการเกษตรและแปรรูปอาหาร และธุรกิจ
บริการ ซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ลูกคาจะไดรับ
การบริการจากผูจัดการและเจาหนาท่ีธุรกิจสัมพันธของสํานัก
ธุรกิจมากกวา 230 แหง ทั่วประเทศ 

ภาวะตลาด
การท่ีภาคธุรกิจขนาดใหญในประเทศสามารถฟนตัวและขยายตัว
ไดดี ทําใหธุรกิจรายกลางไดรับประโยชนจากการเปนผูผลิตใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง โดยสามารถขยายตัวตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม การปรับเพ่ิมคาจางข้ันต่ําเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
2555 สงผลใหแรงงานตางถ่ินท่ีเขามาทํางานในกรุงเทพฯ กลับ
ไปทํางานในทองถ่ินของตนมากข้ึน ทําใหธุรกิจมีความตองการ
ลงทุนในเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ     
ลดผลกระทบจากการขึ้นคาแรงและการขาดแคลนแรงงาน      
รวมถึงมีความตองการสินเช่ือเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
ธุรกิจจากการที่รายจายดานคาจางสูงขึ้น รวมไปถึงการมองหา
ลูทางการขยายกิจการไปยังประเทศเพ่ือนบาน

รายงานผลการประกอบการ
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ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
กลุมลูกคาธุรกิจรายกลางมีความสนใจท่ีจะขยายธุรกิจไป       
ตางประเทศมากข้ึน ธนาคารจึงใหคําปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะ
ผลิตภัณฑและบริการตางๆ เชน การขยายการใหบริการทาง    
การเงินแกธุรกิจที่อยู ในเครือขายการผลิตระหวางประเทศ 
(Supply Chain Financing) แกผูคาในจีนและประเทศอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ธนาคารยังไดรวมกับเว็บไซต ThaiTrade.com ซึง่เปน
โครงการริเร่ิมของกระทรวงพาณิชยในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือชวยใหผูดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ
สามารถเขาถึงตลาดโลกได

เพ่ือใหลกูคาสามารถปรับตัวเพ่ือรบัโอกาสและความทาทายจาก
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ธนาคารจึงไดจดั
สมัมนาในหลายโอกาส ตามแนวคิดการเรียนรูรวมกัน เพ่ือแลกเปล่ียน 
องคความรู ตลอดจนจัดกิจกรรมท่ีเนนการใหความรูแกลกูคาเร่ือง
การดําเนินธุรกิจในประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เชน 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน 

ธนาคารไดดําเนินโครงการ ‘เพ่ือนคูคิด วิสาหกิจครอบครัว’ 
(Bualuang SMART Family Enterprise) ตอเนื่องเปนปที่ 3 
กิจกรรมที่มีความสําคัญและโดดเดนคือ การสัมมนาในหัวขอ   
‘นักบริหารและเจาของ 2 ประสาน เพ่ือธุรกิจเติบโตอยางย่ังยืน’  
ซึง่ไดรบัความสนใจจากลกูคาเปนอยางมาก งานสมัมนาดงักลาว
มุงใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิสาหกิจครอบครัวอยางย่ังยืน    
อีกท้ังธนาคารยังเปนผูสนับสนุนหลักของ ‘การประชุมสุดยอดวา
ดวยการสงมอบวิสาหกิจครอบครัวจากรุ นสู รุ นระดับเอเชีย-
แปซิฟก’ (Successful Trans-generational Entrepreneurship 
Practices Asia-Pacific Summit) ซึง่จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และ Babson College ของสหรัฐอเมริกา เ พ่ือแบงป น
ประสบการณความสําเร็จของการบริหารวิสาหกิจครอบครัวใน
ภูมิภาค นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดทําหนังสือและเอกสารทาง
วิชาการ เพ่ือเปนแหลงความรูเก่ียวกับวิสาหกจิครอบครวัสาํหรบั
ลูกคาดวย

กลยุทธ
ธนาคารใหความสําคัญเรงดวนกับการเตรียมพรอมรับการ        
รวมกลุมทางเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคและการสนับสนนุวิสาหกิจ
ครอบครวั ซึง่ลูกคาธุรกิจรายกลางจํานวนมากไดจดัตัง้ฐานธุรกิจ
ในตางประเทศ และธนาคารไดสนับสนุนผานเครือขายของ
ธนาคารท่ีอยูในประเทศตางๆ โดยเฉพาะการใหความรูเชิงลึก
เก่ียวกับภาวะตลาดในภูมิภาคน้ัน

ในขณะเดียวกันการท่ีเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยกําลังขยายตัว อันเปนผลจากปจจัยหลายประการ เชน การ

ยายฐานโรงงานอุตสาหกรรมมาอยูใกลกับตลาดแรงงานใน
ประเทศเพ่ือนบาน ปริมาณการคาตามแนวชายแดนท่ีเพ่ิมขึ้น 
และแนวโนมราคาสินคาเกษตรท่ีสูงขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมให
ธนาคารสามารถขยายสินเช่ือในตางจังหวัดไดตอไปในอนาคต 
ธนาคารจึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับจังหวัดและเมืองใน
ภูมิภาคท่ีกําลังขยายตัว โดยจะขยายเครือขายของธนาคารใน
ภูมิภาคเหลาน้ีใหเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากน้ี ธนาคารจะสนับสนนุวิสาหกิจครอบครวัท่ีเปนเสาหลัก
ของภาคธุรกิจของประเทศอยางตอเน่ือง พรอมกบัเพ่ิมความถ่ีใน
การจัดอบรมดานการประกอบธุรกิจสําหรับลูกคา

บริการสําหรับธุรกิจรายปลีก
ธนาคารกรุงเทพไดใหการสนับสนุนลูกคาธุรกิจรายปลีกมา        
โดยตลอด ทั้งกิจการท่ีมีเจาของคนเดียว ธุรกิจครอบครัว และ   
หางหุนสวนขนาดเล็ก โดยธนาคารไดมสีวนสนบัสนนุธุรกิจจาํนวน
มากท่ีเร่ิมตนมาจากกิจการเล็กๆ จนเจรญิเติบโตเปนองคกรธุรกิจ
ขนาดใหญและมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคในปจจุบัน 
ธนาคารไดจัดตั้งสายลูกคาธุรกิจรายปลีกข้ึนเพ่ือสนับสนุนลูกคา
กลุมนี้เปนการเฉพาะ โดยมีบริการท่ีสําคัญ เชน การจัดกิจกรรม
ใหความรู การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงอาชีพ รวมทั้งการให     
คําแนะนําแกลูกคาและประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับโอกาสทาง      
ธุรกิจใหมๆ และการสนับสนุนสินเช่ือ 

ภาวะตลาด
ในปท่ีผานมา ภาคธุรกิจในจังหวัดท่ีสําคัญของไทยและพ้ืนท่ี     
ใกลเคียงมีอตัราการเติบโตสงู โดยมีปจจยัท่ีสาํคัญจากมาตรการ
กระตุนการใชจายของรฐับาล โครงการรบัจาํนําขาว รวมทัง้โอกาส
ทางการตลาดจากการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศเพ่ือนบานอยาง
กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม

สําหรับเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีที่ไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวม และ   
เขตเมืองท่ีกําลังลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานใหมๆ ก็มีการเติบโต
อยางชดัเจนเชนเดียวกัน เชน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือของประเทศ ไมวาจะเปน นครราชสมีา ปราจีนบรุ ีและ
สระแกว รวมถึง พัทยา และภูเก็ต ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ 

สวนการปรบัขึน้คาจางขัน้ตํา่ไดสงผลกระทบตอธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมบางสวน โดยธุรกิจที่มีผลประกอบการดีสามารถ
ปรบัตวัได ขณะท่ีธุรกิจทีม่สีวนตางกําไรคอนขางต่ําอยูในสภาวะ
ที่ตองเผชิญกับความทาทายเพ่ิมขึ้น
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ธนาคารไดรวมกับ ‘ชมรมบวัหลวงเอสเอ็มอ’ี จดักิจกรรมใหความ
รูแกลูกคาของธนาคาร เชน การอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจ 
การพัฒนาเว็บไซตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการเดิน
ทางเย่ียมชมธุรกิจในประเทศลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย

กลยุทธ
การมีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุมการใหบริการท่ัวประเทศ และ
การมีฐานลูกคาในทุกกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในพ้ืนท่ี
สําคัญ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธนาคารสามารถรักษาสถานะ
ความเปนผูนาํตลาดในกลุมลกูคาธุรกิจรายปลีก การทํางานท่ีใกล
ชิดกับลูกคาทําใหธนาคารสามารถใหคําแนะนําบริการทางการ
เงินท่ีตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอกิจการของลูกคา
มากที่สุด เชน การจัดทําแผนการเงิน การเลือกใชผลิตภัณฑ
ทางการเงินท่ีเหมาะสม  รวมไปถึงเคร่ืองมือทางการเงินออนไลน 
ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ  

ในชวงหลายปที่ผานมา ธนาคารไดดําเนินการในหลายดานเพ่ือ
ปรบัปรงุประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ซึง่สงผลใหธนาคารสามารถ
พัฒนาคุณภาพของการบริการลูกคาไดดีย่ิงขึ้น สามารถลด
ขั้นตอนและเวลาในการทําธุรกรรมและอนุมัติไดรวดเร็วข้ึน

ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับศูนยกลางธุรกิจในจังหวัดและ
เมอืงใหญทัว่ประเทศ ซึง่ไดรบัอานิสงสจากโครงการพยุงราคาพืช
ผลการเกษตรของรัฐบาล และการคาในภูมภิาคท่ีจะขยายตัวมาก
ขึ้นจากการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

บริการสําหรับลูกค้าบุคคล
ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกคาจาํนวนมาก อกีท้ังยังมสีาขามากกวา 
1,100 แหงทั่วประเทศ ธนาคารมีเครือขายธนาคารอัตโนมัติ        
ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองเอทีเอ็มกวา 7,500 เคร่ือง และเคร่ือง       
รับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 1,100 เคร่ือง นอกจากน้ี ธนาคารยัง
ใหบรกิารออนไลนและบรกิารทางโทรศพัท พรอมกบัมผีลติภณัฑ
และบรกิารท่ีหลากหลายสําหรับลกูคาบคุคล เชน บรกิารธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ต บัญชีเงินฝาก บริการโอนเงินและชําระเงิน 
กองทุนรวม บริการประกันภัยผานธนาคาร (แบงกแอสชัวรันส) 
บัตรเครดิต สินเช่ือที่อยูอาศัย และอื่นๆ นอกจากน้ี ธนาคารยังมี
บริการใหคําแนะนําเก่ียวกับการประกันภัยและการลงทุน โดย
ลกูคาสามารถใชบรกิารไดทีส่าขาของธนาคารหรือสาํนักงานของ
บริษัทในเครือ

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการรวมกลุมเปนประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนเร่ิมมผีลกระทบอยางมนียัสาํคญัในหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน และไดสรางโอกาสทางการคา
กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และธุรกิจขนาดใหญ ทําให
เกิดกิจกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาตางๆเพ่ิมมากขึ้นในหลาย
จงัหวัด โดยการลงทุนและการคาตามแนวชายแดนมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้นอีกในอนาคต 

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
การดําเนินงานของธนาคารในตลาดธุรกิจรายปลีกในปที่ผานมา
มกีารขยายตัวในอัตราท่ีด ีจากการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน
รูปแบบใหมที่สามารถสนับสนุนธุรกิจลูกคากลุมนี้ไดมากขึ้น      
เชน สินเช่ือสําหรับธุรกิจรายใหม และสินเช่ือธุรกิจแบบไมมีหลัก
ประกนัเพ่ือผูประกอบการรายยอย ทาํใหธนาคารขยายฐานลกูคา
ไดกวางข้ึน  

นอกจากน้ี ธนาคารยังไดใหบรกิารคุมครองสนิเช่ือแกลกูคาธุรกิจ 
และบริการประกันภัยผานธนาคาร (แบงกแอสชัวรันส) แก
พนักงาน ซึ่งชวยคุมครองและสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับ
พนักงานเหลาน้ันดวย

เน่ืองจากลูกคาของธนาคารกรุงเทพจํานวนมากเปนผูประกอบ
ธุรกิจขนาดยอม ธนาคารจึงไดจัดสัมมนาเพ่ือเสริมทักษะทาง
อาชพีและเพ่ิมศกัยภาพในการทําธุรกจิ เชน การจดักิจกรรมดงูาน
เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการทําเกษตรกรรมที่ใหผลผลิตและ     
ผลตอบแทนท่ีดทีีส่ดุ และโครงการ ‘ทายาทธุรกิจ’ ซึง่จดัข้ึนอยาง
ตอเน่ืองสาํหรับผูบรหิารรุนใหมทีร่บัชวงดูแลกิจการของครอบครัว
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ภาวะตลาด
ความเช่ือมัน่และการใชจายของผูบรโิภคฟนตัวข้ึนอยางชดัเจนใน
ชวงปที่ผานมา โดยดัชนีผูบริโภคท่ีสําคัญ เชน ยอดจําหนาย
รถยนตและการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้นมาก สะทอนถึง
ความแข็งแกรงและมุมมองเชิงบวกตอสถานการณในอนาคต

ภาวะการแขงขันในกลุมผูใหบริการสินเช่ือที่อยูอาศัย เงินฝาก 
กองทุนรวม และการใหบรกิารลูกคาท่ีมบีญัชีเงินเดือนกับธนาคาร
ยังคงอยูในระดับสูง ธนาคารจึงนําเสนอผลิตภัณฑและแนะนํา
บริการใหมที่สอดคลองกับความตองการที่เปล่ียนไปของลูกคา 
โดยจัดกิจกรรมทางการตลาดท่ีเจาะจงลูกคาในกลุมตางๆ     
พรอมใหขอเสนอท่ีดึงดูดใจ ทําใหลูกคามีทางเลือกในการใช
บริการทางการเงินมากข้ึน นอกจากน้ี ในชวงท่ีจังหวัดตางๆ ของ
ไทยกําลังขยายตัวเปนเมืองมากข้ึน การท่ีสาขาของธนาคารกวา 
2 ใน 3 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตางจังหวัดที่กําลังขยายตัวเหลาน้ี ทําให
ธนาคารสามารถตอบสนองความตองการที่เพ่ิมขึ้นของลูกคาได
เปนอยางดี  

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
การนําเสนอผลติภณัฑเงินฝากในชวงปทีผ่านมาไดรบัการตอบรบั
อยางดีจากลูกคา ทําใหเงินฝากของธนาคารขยายตัว โดยยอด
เงินฝากลูกคาบุคคล ณ สิ้นป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.5 จาก     
ปกอนหนา 

ตลอดปที่ผานมา ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ         
รปูแบบใหมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและเสนอ
บริการท่ีสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตประจําวันของลูกคา        
ได มากย่ิงข้ึน  ธนาคารได  เผยแพร โฆษณา  ‘ทุกความสุข                 
ย่ิงใหญเสมอ’ เพ่ือตอกยํา้ความสมัพนัธทีใ่กลชดิระหวางธนาคาร
กับลกูคาและกลุมสงัคมของลกูคา นอกจากน้ี ยังยกระดับบรกิาร
ธนาคารออนไลนใหทนัสมยัย่ิงขึน้ มกีารปรบัภาพลักษณเว็บไซต
ธนาคารใหมีเน้ือหาเขาใจงายและสะดวกตอการใชงาน รวมท้ัง
ไดใหบริการเว็บไซตธนาคารบนโทรศัพทมือถือ โดยมีเน้ือหาที่
ออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใหเหมาะกับการใชงานบนหนาจอสมารท
โฟนและแท็บเล็ต

ธนาคารตระหนกัวาการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยไดรบัความนยิม
เพ่ิมมากขึ้น จึงไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
บรษิทัหลักทรัพยบวัหลวงในการใหความรูแกนกัลงทุน โดยใหคาํ
แนะนําท่ีเปนประโยชนตอการลงทนุ เชน การใหพนักงานสามารถ
ทําหนาท่ีเปนผูแนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Introducing 
Agent) การสงเสริมชองทางการลงทุนผานสาขาและชองทาง
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ประจําป 2555 (Banker-to-
Broker & One for All 2012) เพ่ือใหลูกคาไดรับขอมูลที่เปน

ประโยชนในการลงทนุในหลกัทรพัย และอาํนวยความสะดวกใน
การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่สาขาของธนาคาร หรือผาน
ระบบธนาคารทางอินเทอรเน็ต 

ดานบัตรเครดติ ปรมิาณการใชจายผานบัตรของธนาคารกรงุเทพ
เพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง  โดยธนาคารไดใหการสนบัสนนุการจดังาน
และการสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรตางๆ เชน สนามกอลฟ 
โรงพยาบาลเอกชน รานอาหาร และสถานีบรกิารน้ํามนั ซึง่ประสบ
ความสําเร็จอยางมาก ทําใหในภาพรวมสามารถเพ่ิมปริมาณ
ธุรกรรมถึงรอยละ 40 ในชวงสองปที่ผานมา

ธนาคารไดรวมมอืกบัพันธมติรองคกรตางๆรเิร่ิมจดัทําบตัรเติมเงิน 
(Stored-value Card) และบัตรเดบิต เชน บตัรประจําตัวนักเรียน
อัจฉริยะ ซึ่งเปนบัตรเติมเงินที่สามารถใชเปนบัตรประจําตัว
นักเรียนหรือบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งสามารถใชเปนบัตรบันทึกเวลา
เขาเรียน บัตรหองสมุด และใชชําระคาสินคาท่ีจําหนายภายใน
โรงเรียนได

นอกจากน้ี เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสําหรับระบบทางดวน
ของประเทศ ธนาคารไดเสนอบริการเติมเงินคาธรรมเนียม
ทางดวนผานเคร่ืองเอทีเอ็มและบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต 
สําหรับลูกคาท่ีใชบริการชองทาง Easy Pass ที่ดานชําระเงิน
ทางดวน

ในป 2555 ธนาคารไดเปดสาขาใหมอีก 68 แหง ทําใหธนาคาร
มีจํานวนสาขาในประเทศเพ่ิมเปน 1,106 แหง สงผลใหเปน
ธนาคารพาณิชยทีม่เีครอืขายการใหบรกิารท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย โดยสาขาแหงใหมหลายแหงน้ัน    
ตั้งอยูในตางจังหวัดท่ีเศรษฐกิจกําลังขยายตัวสูง

กลยุทธ
ในภาวะท่ีตลาดมกีารแขงขนัสูงขึน้ ธนาคารมคีวามมุงมัน่ท่ีจะเพ่ิม
สัดสวนการตลาดในกลุมลูกคาบุคคลมากย่ิงขึ้น ตลอดจนเพิ่ม
ความหลากหลาย และปรับปรุงคุณภาพบริการใหดีย่ิงขึ้น

ธนาคารไดปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาบริการใหครอบคลุม      
มากข้ึน โดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาธุรกิจรายใหญ
ในการขยายตลาดบริการบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกคาบคุคล
ที่มีรายไดสูง การขยายบริการสําหรับลูกคาชาวตางชาติที่พํานัก
ในประเทศไทย การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ที่เชื่อม
โยงกัน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารได
มอบบริการท่ีเหมาะสมตอความตองการและความจําเปนของ
ลูกคาเปาหมาย
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ดานความพรอมของการใหบรกิาร ธนาคารยังคงขยายสาขาเพ่ิมขึน้ 
โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีเศรษฐกิจและชมุชนกําลังขยายตัวสูง รวม
ถึงการยกระดับคุณภาพบริการท่ีสาขา โดยการเพ่ิมสมรรถนะของ
ระบบขอมูลลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหธนาคารสามารถเขาถึง
และสนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ี รวมถึงการ
พัฒนาชองทางการใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต และบริการ
ธนาคารท่ีหลากหลายบนอุปกรณสือ่สารพกพาตางๆ ไมวาจะเปน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียน
ไปตามรูปแบบการดําเนินชีวิตสมัยใหม

ธนาคารยังคงดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา เพ่ือ
เนนย้ําถึงความใสใจในวิถีชีวิตของชุมชน และสงเสริมความ
สมัพนัธทีใ่กลชดิกับลกูคา อนัจะเปนพ้ืนฐานสาํคัญสาํหรบัการนํา
เสนอบริการใหมๆ และสอดคลองกับโอกาสท่ีเปดกวางข้ึนใน
อนาคต

กิจการธนาคารต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพนับเปนธนาคารแหงแรกของไทยท่ีริเร่ิมวาง
รากฐานธุรกิจในตางประเทศตั้งแตกวา 50 ปกอน จนปจจุบันมี
เครือขายสาขาในประเทศตางๆถึง 25 แหง และสํานักงานตัวแทน
อกี 1 แหง ในเขตเศรษฐกิจสาํคัญ 13 แหง ประกอบดวยธนาคาร
ทองถ่ินในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
ธนาคาร และสาขาในฮองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุน ลาว ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไตหวัน เวียดนาม รวมถึงในมหานครที่เปนศูนยกลาง
ทางการเงินของโลกอยางลอนดอนและนิวยอรก และยังมี
สํานักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร ดวยเครือขายท่ีกอตั้ง       
มายาวนาน พนักงานและเจาหนาท่ีของธนาคารในประเทศน้ันๆ     
จึงมีความเขาใจตลาดอยางลึกซึ้ง มีความรูความเชี่ยวชาญท่ีจะ
สนับสนุนลูกคา และนักลงทุน ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ซึ่งกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

ภาวะตลาด
วิกฤตหน้ียุโรป นอกจากทําใหการสงออกไปยุโรปของหลาย
ประเทศในเอเชียชะลอตัวลงแลว การสงออกภายในภูมิภาคก็มี
แนวโนมท่ีชะลอตัวดวยเชนกัน ซึง่เปนผลจากความเช่ือมโยงของ
เครือขายการผลิตภายในภูมิภาค 

อยางไรก็ตาม ประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยรวมมีพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่แข็งแกรง ไมวาจะเปนสถานะทางการคลัง ภาค      
การเงิน และทุนสํารองระหวางประเทศท่ีอยูในระดับสูง ทําใหยัง
มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึง่การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน
ในสิน้ป 2558 จะเปนปจจยัท่ีชวยดึงดดูใหเงินทุนจากนอกภูมภิาค
ไหลเขามาลงทุนในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
แมวาภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัไดสงผลกระทบตอการดาํเนิน
การของธนาคารกรุงเทพในตางประเทศในระดับหน่ึง แตลูกคา
ธนาคารยังคงดําเนินกิจกรรมหลากหลายท้ังในการขยายธุรกิจ
และการลงทุนในตลาดใหมๆอยางตอเน่ือง

ในป 2555 ธนาคารไดเปดสาขาแหงใหมที่เมืองสุราบายา 
ประเทศอนิโดนเีซยี เพ่ือรองรบัตลาดทีกํ่าลงัเติบโต อกีท้ัง ธนาคาร
ไดปรับปรุงสํานักงานตัวแทนประจําเมียนมารในกรุงยางกุงให   
ทันสมัย และไดขยายความรวมมือกับธนาคารเอกชนใน                
ตางประเทศหลายแหง เพ่ือใหสามารถสนับสนุนบริการทาง       
การเงินแกลูกคาไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ดวยความมุงมัน่ท่ีจะสนับสนนุลกูคาใหพรอมรบัการเปล่ียนแปลง
ทางภูมิรัฐศาสตร จากการรวมกลุมในภูมิภาคท่ีเพ่ิมขึ้นและ
ปรมิาณธุรกจิทัว่โลกทีจ่ะหลัง่ไหลสูภูมภิาคเอเชีย ธนาคารไดรเิริม่
และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือใหความรูแกลูกคาและสาธารณชน 
เชน ธนาคารไดจดัสัมมนา ‘โอกาสและความทาทายของนักลงทุน
ไทยในจีน’ ซึง่ไดรบัเกียรติจากวิทยากรผูมชีือ่เสียง มาแสดงทัศนะ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทีส่าํคัญในประเทศจีนในชวง
ที่ผานมา นอกจากน้ี ธนาคารไดรวมจัดการประชุมยูโรมันน่ีที่
กรงุเทพฯ ในหวัขอเก่ียวกับกลุมประเทศโครงการพฒันาความรวม
มือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และจัดสัมมนา      
‘กาวแรกสูการลงทุนในเมียนมาร’ ใหกับลูกคาของธนาคาร 
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กลยุทธ
ชวงท่ีประเทศในภมูภิาคเอเชยีและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตกําลงั
หลอมรวมกนัอยางใกลชดิขึน้ กลายเปนตลาดขนาดใหญและเปน
ฐานการผลิตที่มีทรัพยากรหลากหลาย เก้ือกูลกันไดเปนอยางดี 
จึงเปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนจากภายนอกภูมิภาคยายฐาน        
การผลิตเขามาอยางตอเนือ่ง และเปดโอกาสใหมๆ  ในทางการคา
และการลงทุนสําหรับลูกคาและธนาคาร 

ดวยความรูและประสบการณที่สาขาตางประเทศไดสั่งสมมา
อยางยาวนานหลายทศวรรษ ธนาคารจึงสามารถใหขอมูลเก่ียว
กับการคา กระบวนการจัดต้ังกิจการ ภาษี อุปสรรค โอกาสและ
ความทาทายทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจ ที่เปน
ประโยชนแกลูกคาผู สนใจทําการคาหรือจัดต้ังบริษัทขึ้นใน         
ประเทศน้ันๆ อนัจะชวยลูกคาในการเตรียมการสําหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึง 

ในอนาคต ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางทางภูมศิาสตรของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
ตลาดท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งการเปดประเทศของ  
เมียนมาร และการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมใน
ภูมิภาค เชน เข่ือน ถนน ทางรถไฟ สายสงกระแสไฟฟา และ    
ทอสงกาซ จะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
เพ่ิมโอกาสในการลงทุนที่สําคัญในชวงหลายปขางหนา ทั้งน้ี 
ธนาคารจะรวมมือกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
สนับสนุนการลงทุนเหลาน้ี อันจะนําไปสูการรวมกลุมที่ใกลชิด   
ย่ิงข้ึนในภูมภิาค และเพ่ือใหลกูคาของธนาคารสามารถใชโอกาส
ที่เปดกวางน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกรุงเทพไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการทางการเงินอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
ซึง่นอกจากจะมีสวนสําคัญในการเสริมสรางเสถียรภาพและความ
มั่นคงใหแกระบบการเงินและการธนาคารของประเทศแลว          
ยังเปนกลไกที่ชวยในการขับเคลื่อนและสนับสนุนระบบการ
ทํางานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังสรางความ
มั่นใจใหลูกคา ชวยใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได
อยางปลอดภัยและสะดวกสบาย ในทุกสถานท่ี เวลา และรปูแบบ
ที่ลูกคาตองการ 

บริการใหม
หัวใจสําคัญของกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคารคือ การพัฒนาบรกิารและชองทางการใหบรกิารท่ีสะดวก
สบาย สอดคลองกับความตองการของลูกคา ในปที่ผานมา
ธนาคารไดเปดตัวแอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใชงานใหมๆ 

สําหรับลูกคาท่ีใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต เชน ระบบการ
ซื้อขายหลักทรัพย  ลูกคาท่ีใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต
สามารถลงทะเบียนออนไลนได นอกจากน้ี การเติบโตของปริมาณ
การใช โทรศัพท มือถือที่สามารถเช่ือมตออินเทอร  เน็ตใน
ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นมาก ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาชองทางบริการน้ี โดยเปดตัวบริการธนาคารบนโทรศัพท
มือถือคือ โมบายเว็บไซต และแอพพลิเคชั่นท่ีใชงานกับระบบ
ปฏิบัติการวินโดว 8 เพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลดาน
ผลิตภัณฑและบริการผานทางเว็บไซตของธนาคาร บริการทาง
มือถือนี้ยังสามารถระบุที่ตั้งสาขาธนาคารและเคร่ืองเอทีเอ็มได
อีกดวย 

ระบบงานธุรกิจ
ธนาคารไดัพัฒนาระบบงานธุรกิจและกระบวนการทํางานอยาง
สมํา่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินงาน โดยในป 2555 
ธนาคารไดเร่ิมนําระบบงาน Image-enabled Workflow มาชวย
เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของสํานักธุรกิจ ศนูยปฏบิตักิาร และ
หนวยงานสนับสนนุอืน่ๆ ชวยลดระยะเวลาในการจัดการธุรกรรม
ของลกูคา และสามารถตดิตามสถานะคาํขอทาํธุรกรรมของลกูคา 
ตั้งแตจุดเร่ิมใหบริการลูกคาถึงหนวยงานสนับสนุนภายในได     
เปนอยางดี โครงการน้ีจึงเปนการวางโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี ที่เพ่ิมศักยภาพและความสามารถการแขงขันของ
ธนาคารในระยะยาว  

ธนาคารไดดําเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสงผลดีตอ
การดําเนินธุรกิจในระยะยาวหลายโครงการ โดยโครงการเหลาน้ี
จะชวยสนับสนุนการใหบริการลูกคา ระบบการวิเคราะหขอมูล 
และการบริหารลูกคาสัมพันธ นอกจากน้ี ยังพัฒนาและปรับปรุง
อปุกรณเคร่ืองใชในสํานักงานและโปรแกรมสําเร็จรปูตางๆ อยาง
ตอเน่ือง พรอมกบัตดิตัง้ระบบการส่ือสารภายในองคกรแบบใหม
ที่ทันสมัย ซึ่งชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีมปีระสทิธิภาพ จงึดาํเนินการพัฒนาปรับปรงุนโยบาย 
เคร่ืองมือ และกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง         
รวมถึงมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ 
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) 
ที่ชวยใหธนาคารสามารถประเมินความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงไดอยางครอบคลมุ และ
ดํารงเงินกองทุนท่ีเหมาะสมภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
เ พ่ือให ธนาคารสามารถเติบโตได อย าง ย่ังยืนและสร าง           
ผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน

รายงานผลการประกอบการ
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นอกจากน้ัน ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision) ของธนาคารแหงประเทศไทย       
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยธนาคารกําหนดนโยบายการ
ทําธุรกรรมและการบริหารความเส่ียงภายในกลุมของธนาคาร 
เพ่ือดูแลใหแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแตละบริษัท
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของธนาคาร และธนาคารดํารงเงิน
กองทุนเพ่ือรองรบัความเส่ียงตามเกณฑ Basel II ในระดับกลุมธรุกิจ
ทางการเงินของธนาคารต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2553 เปนตนมา 

ในป 2555 ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงดานเครดิต ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการพิจารณาและการอนุมัติคําขอ        
สินเช่ือ การอํานวยสินเช่ือ การติดตามความเส่ียงดานเครดิต      
การสอบทานความเส่ียงดานเครดิต รวมถึงการปรับปรงุและแกไข
หน้ีมีปญหา เพ่ือกํากับดูแลใหการอํานวยสินเช่ือสอดคลองกับ
นโยบายสินเช่ือของธนาคาร รวมถึงมกีารกระจายตัวอยางเหมาะสม 
โดยในป 2555 คณุภาพเงินใหสนิเช่ือของธนาคารยังอยูในเกณฑ
ที่ดี โดยไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปเพียงเล็กนอย 
ขณะท่ีลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยป 2554 สามารถ
ฟนตัวไดเปนอยางดี สวนอัตราการเกิดหนี้เสียรายใหมนั้นอยูใน
ระดับตํ่า   

ในสวนของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง ธนาคารมีการ
จัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวดวยการออกและเสนอขายหุนกู        
ไมดอยสิทธิและไมมหีลักประกันในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และ
หุนกูดอยสิทธิสกุลเงินบาทในป 2555 เพ่ือรองรบัการขยายตัวของ
ธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตไดดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
และบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองระยะปานกลางและระยะยาว 
ของธนาคาร

สําหรับการบริหารความเส่ียงดานตลาด ธนาคารยังคงติดตาม
สถานการณและประเมนิผลกระทบของวกิฤติหน้ีสาธารณะยุโรป
และแนวโน มเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ  โดยเฉพาะ
สหรฐัอเมรกิา จนี และประเทศในภูมภิาคเอเชียท่ีมตีอราคาตลาด
ตางๆ ซึง่อาจกระทบตอสถานะความเส่ียงและรายไดของธนาคาร 
และดําเนินมาตรการหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการคาและการ
ลงทุนเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบของความเส่ียง 

นอกจากน้ี ธนาคารไดศกึษาและเตรียมการเพ่ือรองรบัการบงัคบั
ใชหลักเกณฑ Basel III ซ่ึง Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) ไดปรับปรุง โดยครอบคลุมการดํารงเงิน
กองทุน การบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง และการเพ่ิม
มาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสําคัญตอระบบ     
การเงินโลก ธนาคารมีความพรอมทีจ่ะดาํรงเงินกองทุนตามเกณฑ 
Basel III ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ ธนาคารดูแลใหทุก   
หนวยงานท่ีเปนแกนหลกัของธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการและมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม 
พรอมทัง้ไดดาํเนินการพัฒนาและปรบัปรงุระบบการบรหิารความ
เส่ียง รวมทัง้เคร่ืองมอืสาํหรับระบคุวามเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
ติดตามและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑและ
บริการทางการเงินใหมๆ เพ่ือใหความเส่ียงท่ีสําคัญไดรับ          
การจัดการ ติดตามและควบคุมใหอยู ในระดับที่ยอมรับได 
นอกจากน้ี ธนาคารมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Plan) ใหพรอมสําหรับการจัดการ       
ความเส่ียงดานปฏิบัติการ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนเปน
ประจาํทุกปใหรองรบัความเสีย่งและสถานการณใหมๆ  ทีอ่าจเกิด
ขึ้น เพ่ือใหกิจกรรมทางธุรกิจหลักๆ ของธนาคารสามารถดําเนิน
ตอไปไดโดยราบรืน่ และธนาคารไดทดสอบความพรอมของหนวย
งานท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกป

ทรัพยากรบุคคล
ธนาคารไดตระหนักเสมอมาวา บคุลากรมสีวนอยางสาํคญัย่ิงใน
การขับเคล่ือนองคกรใหกาวรุดไปขางหนาอยางมั่นคง ใน
ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้นเปนลําดับ ธนาคารจึงคัดสรร
และจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงไดเขามารวมงานกับ
ธนาคาร ขณะเดียวกันก็พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมทกัษะ
ของบุคลากรทุกระดับใหเติบโตกาวหนาตามศักยภาพ รวมถึงให
ความสําคัญกับการจัดรบับคุลากรใหม เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจ
ที่จะเพ่ิมขึ้นมากในอนาคต

การขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจทําใหสภาพแวดลอม
ภายนอกเปล่ียนแปลงไปมาก ทัง้ระดับชมุชนทองถ่ิน จนถงึระดับ
ประเทศ และภูมิภาค นําไปสู การขยายตัวของเมือง ความ
กาวหนาของเทคโนโลยี รวมถึงความหลากหลายทางความคิด 
ธนาคารจึงมุ งเนนการพัฒนาทักษะของบุคลากรใหสามารถ
บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ไมวาจะเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคา การใหบริการท่ี
เหมาะสม และการเปนผูนําทางธุรกิจ นอกจากน้ี ธนาคารยัง
เตรียมความพรอมดวยการพัฒนาผูนํารุนใหมเพ่ือรับกับความ
ทาทายในอนาคต

รายงานผลการประกอบการ
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ก้าวรุดหน้าสู่อนาคต
ป 2556 จะเปนปที่โอกาสทางธุรกิจเปดกวางมากข้ึน ทั้งสําหรับ
ลูกคาและธนาคาร โดยจะมีการลงทุนของภาครัฐเพ่ือพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งจะมีการใชจายงบ
ประมาณมากกวา 2 ลานลานบาท ในชวง 7 ปขางหนา เชน 
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา
ใตดนิ ถนน ทาเรือ โครงการดานพลังงาน โครงการสาธารณูปโภค 
และการส่ือสาร รวมถึงการเบิกจายงบประมาณสําหรับโครงการ
บริหารจัดการนํ้าและกองทุนประกันพิบัติภัย จํานวน 3.5         
แสนลานบาท นอกจากน้ี การเตรียมตัวเพ่ือกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจ 
กระจายความเจริญออกไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ รวมทั้ง
สงผลใหเศรษฐกจิในตางจงัหวัดเติบโตอยางตอเน่ือง และมคีวาม
เปนเมืองมากข้ึนเปนลําดับ

สําหรับธนาคารกรุงเทพ ปจจัยตางๆ เหลาน้ี คือโอกาสทางธุรกิจ
อนัสาํคัญ ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว ในฐานะผูนาํในกลุมธุรกิจ
ลูกคารายใหญและรายกลาง ธนาคารพรอมที่จะเปนหุนสวน
ทางการเงินรายใหญของกลุมทุนตางๆ ที่จะพัฒนาโครงสราง      
พ้ืนฐานเหลาน้ี ซึ่งขณะเดียวกันจะเปนโอกาสของลูกคาในธุรกิจ
ที่เก่ียวเน่ืองอีกมากมายในทุกกลุมธุรกิจ ทั้งธุรกิจรายปลีกและ
ลูกคาบุคคล

นอกจากน้ี ธนาคารกรุงเทพยังมีเครือขายสาขาตางประเทศ         
25 แหง และสํานักงานตัวแทนอีก 1 แหง ที่ครอบคลุมเขต
เศรษฐกิจสําคัญในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งสงผลดีตอการดําเนินงาน
ของธนาคารเปนอยางมาก เน่ืองจากประเทศไทยเปนประตูสู
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนศูนยกลางการคาและ
การลงทุน โดยประเทศไทยมีโอกาสมากท่ีจะสนับสนุนพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนใหม 
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม

ในขณะท่ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูวัฏจักรการลงทุนรอบใหม 
และยุคใหมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารกรุงเทพจะ
ยืนหยัดอยูเคียงขาง มุงมัน่ กาวไกล ไปพรอมกับลกูคา ทัง้ภายใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปน ‘เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน’ ของ
ลูกคาในชวงเวลาแหงความทาทาย

รายงานผลการประกอบการ
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รางวัล

1. รางวัลเกียรติคุณ คณะกรรมการแหงป - ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553/2554 
 - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. รางวัลเกียรติคุณพิเศษ คณะกรรมการบริษัทท่ีมีผลงานดีตอเน่ือง ประจําป พ.ศ. 2553/2554 
 - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. รางวัลเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบแหงป ประจําป พ.ศ. 2553/2554 
 - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. ธนาคารแหงป 2555 
 – วารสารการเงินธนาคาร (6 ปติดตอกัน)

5. ธนาคารท่ีมีผลการดําเนินงานยอดเย่ียมดานการสงออกและนําเขา
 - วารสารดิเอเช่ียนแบงเกอร (3 ปติดตอกัน)

6. ธนาคารยอดเย่ียมดานบริการรับฝากหลักทรัพยในประเทศไทย ป 2555 
 - วารสารโกลเบิลไฟแนนซ (5 ปติดตอกัน)

7. สถาบันการเงินผูใหบริการดานตราสารหนี้ยอดเย่ียม 
 - วารสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย 

8. ธนาคารยอดเย่ียมดานบริการสงออกและนําเขา 
 - วารสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย (6 ปติดตอกัน)

9. รางวัลธนาคารยอดเย่ียมดานการสงคําสั่งโอนเงินระหวางสถาบันการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
 - ธนาคารเจพี มอรแกน เชส 

10. รางวัลธนาคารยอดเย่ียมดานการสงคําสั่งโอนเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
 - ธนาคารเจพี มอรแกน เชส 

11. รางวัลยอดเยี่ยมการจัดทําคําสั่งโอนเงินตางประเทศสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และยูโร ป 2554
 - ดอยชแบงก (6 ปติดตอกัน)

12. รางวัลยอดเยี่ยมดานการจัดทําคําสั่งโอนเงินขาออก 
 - คอมเมิรซแบงก 

13. รางวัลชนะเลิศในโครงการ Western Union & You Top Team Winner Awards 2011
 - เวสเทิรน ยูเน่ียน

14. ธนาคารผูนําแหงการรณรงคเพื่อพัฒนาผลงาน ป 2554 
 - ธนาคารชาติเวียดนาม (2 ปติดตอกัน)

รายงานผลการประกอบการ
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 ด้วยเจตนารมณ์ของ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ 
ธนาคารกรุงเทพมุ่งสร้างประโยชน์โดยตรง
และยั่งยืนให้แก่ประชาชนในวงกว้าง        
เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม      
ไม่เพียงยืนหยัดได้อย่างมั่นคง หากยัง
สามารถหยิบยื่นความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลส่งต่อ
ไปยังผู้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลือ       
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ          
มีความแข็งแรงและม่ันคงอย่างยั่งยืนในที่สุด

ธนาคารกรุงเทพมุงมั่นสรางสรรคสังคมดวยเจตนารมณของ 
‘เพ่ือนคู คิด มิตรคู บ าน’ ตลอดมา นอกจากการใหบริการ
ทางการเงินครบวงจรเพ่ือสนับสนุนลูกคาท้ังในชีวิตประจําวัน    
และการดําเนินธุรกิจแลว ธนาคารยังมีบทบาทสําคัญในการ    
เสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกสงัคมและประเทศชาตผิานกิจกรรม
หลากหลาย ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานส่ิงแวดลอม 
ดานสังคม และดานการดูแลพนักงาน

กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีธนาคารกรุงเทพดําเนินการและสนับสนุน 
ลวนมีเปาประสงคที่มุงสรางประโยชนโดยตรงและย่ังยืนใหแก
ประชาชนในวงกวาง เพ่ือสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคม      
ไมเพียงยืนหยัดไดอยางมัน่คง หากยังสามารถหยิบยืน่ความเอ้ือเฟอ 
เก้ือกลูตอไปใหผูทีกํ่าลงัตองการความชวยเหลือได ซึง่จะสงผลให
สังคมและประเทศชาติมีความแข็งแรงและม่ันคงอยางย่ังยืนใน
ที่สุด

1. ด้านสังคม
กิจกรรมสรางสรรคสังคมของธนาคารกรุงเทพครอบคลุมทั้ง       
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การทํานุบํารุงศาสนา การ
อนรุกัษศลิปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 
รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ทั้งน้ี เพราะ
ธนาคารเช่ือวา ความเขมแข็งของภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม
จะสนับสนุนซึง่กันและกันเปนวงจรตอเน่ืองอยางไมส้ินสุด อนัจะ
สงผลใหประเทศชาติโดยรวมมีความแข็งแรงและเจริญรุงเรือง
อยางย่ังยืน

1.1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 
ธนาคารกรุงเทพจัดโครงการบรรพชาสามเณรบุตรหลานของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 80 รูป เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ  

ภ า ร กิ จ ต่ อ สั ง ค ม

ภารกิจต่อสังคม

ถวายเปนพระราชกุศล ซึ่งมีบุตรหลานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพและญาติมิตร เขารับการบรรพชาเปนสามเณรจํานวน   
92 รปู โดยอยูศกึษาพระธรรมวินยัท่ีวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
กรุงเทพฯ และฝกวิปสสนากรรมฐานท่ีวัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากชอง 
จ.นครราชสมีา เปนเวลา 17 วัน ระหวางวันท่ี 2-18 เมษายน 2555 
อีกท้ังธนาคารยังจัดโตะหมู บูชาที่สํานักงานใหญ ถนนสีลม         
ใหประชาชนไดถวายบังคมตอพระบรมฉายาลักษณและ           
รวมลงนามถวายพระพรในชวงกอนและหลังวันท่ี 12 สิงหาคม 
2555 อีกดวย

เ พ่ือร วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว                   
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 
2554 และสมเด็จพระนางเจ าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ              
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 สงิหาคม 2555 
ธนาคารจัดงาน ‘เทิดไทมหาราชันย เทิดขวัญมหาราชินี’ เม่ือ       
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วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2555 โดยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา     
โสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จทรงเปนประธานเปดงาน 
ซึ่งมีการออกรานจําหนายผลิตภัณฑสินคาฝมือคุณภาพจาก             
รานจิตรลดา และมลูนธิิสงเสรมิศลิปาชพี ในพระบรมราชนิปูถมัภ 
โดยนํารายไดขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์            
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ และ     
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารจัดงาน ‘บัวหลวงรวมใจ
ถวายพระพร’ ที่ลานหนาอาคารสํานักงานใหญ ถนนสีลม          
โดยผูบริหารและพนักงานรวมทําบุญตักบาตรพระสงฆจํานวน        
100 รปู เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดทัง้ 2 พระองค และรวมกัน
รองเพลงถวายพระพรอยางพรอมเพรียง

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน          
ที่องคกรตางๆ จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัและพระบรมวงศานุวงศ เชน โครงการ ‘ผาตัดหัวใจ 
เฉลิมพระเกียรติ 225 ราย’ ของมูลนธิิ หัวใจแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ รายการโทรทัศน ‘Health Me Please’ ของ
มลูนธิิรามาธิบด ีในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนรายการท่ีนําเสนอสาระความรูเก่ียว
กับการดูแลสุขภาพเพ่ือกระตุนใหคนไทยใสใจการรักษาสุขภาพ
กอนทีจ่ะเจบ็ปวยและใหขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีการรกัษาโรค
ที่ทันสมัย และการจัดคอนเสิรตการกุศล  ‘Hollywood Stars & 
Divas’ ระดมทุนหารายไดบาํรุง ‘ศนูยสมเดจ็พระเทพรัตนฯ แกไข
ความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ’ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เน่ืองในปมหามงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
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1.2 การทํานุบํารุงศาสนา
ธนาคารกรุงเทพทํานุบํารุงศาสนาในประเทศไทยทุกศาสนา      
อันเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจและกลอมเกลาสังคมใหมี    
ความสงบสุข และภารกิจหนึ่งท่ีธนาคารถือปฏิบัติเปนประจํา      
ทุกปมาเปนเวลากวา 40 ป คือการอัญเชิญผาพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงท่ัวประเทศ        
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารไดอัญเชิญผาพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายท่ีวัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา         
โดยธนาคารไดบริจาคเงินรวมกับผูมีจิตศรัทธาสมทบกองกฐิน         
โดยเสด็จพระราชกุศลเปนจํานวน 4,439,422 บาท

ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 สงิหาคม 2555 
ธนาคารไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานอีกองคหน่ึงไป       
ทอดถวาย ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยในรัฐปนัง ประเทศ
มาเลเซยี ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 ในการถวายผาพระกฐิน
พระราชทานในวาระพิเศษดังกลาว ธนาคาร ลกูคาและประชาชน
ไดรวมกันบรจิาคปจจยัสมทบองคพระกฐินโดยเสดจ็พระราชกศุล
เพ่ือถวายใหวัดไชยมังคลาราม ใชในการบูรณะพระอาราม ซึ่ง  
กอตั้งเม่ือป 2388 เปนเงินรวม 3,518,780 บาท นอกจากน้ี 
ธนาคารยังไดบรจิาคเงินสมทบทุนเพ่ือทาํนุบาํรุงพระมหามณฑป 
ประดิษฐาน ‘พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร’ และศาสนสถาน
ภายในวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

กิจกรรมทางศาสนาที่ธนาคารถือปฏิบัติมาทุกปนับแตป 2517   
คือ ‘พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค’ แดภิกษุ
สามเณร ผูสาํเร็จการศกึษาปรญิญาบัณฑิตระดับเปรยีญธรรม 9 
ประโยค ซึ่งธนาคารจัดขึ้นเปนปที่ 39 ในป 2555 โดยมีพระภิกษุ
สําเร็จการศึกษา จํานวน 63 รูป รวมเปนจํานวนพระภิกษุและ
สามเณรท่ีไดรับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารไปแลวท้ังสิ้น 
1,317 รปู อกีท้ังธนาคารยังจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา 
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ประจําป 2555 ถวายเคร่ืองสักการะแดสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนกรรมการ
มหาเถรสมาคม และพระเถรานุเถระผูใหญ จํานวน 23 รูป

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนการเผยแพรธรรมะแกผูสนใจ     
ทัง้ภายในและภายนอกองคกร โดยสนับสนนุการจัดพิมพหนังสอื
ธรรมะเร่ือง ‘สุขกาย สุขใจ ’  ของมูลนิธิมายาโคตมี โดย                
พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก อีกท้ังยังสนับสนุนการจัดบรรยาย
ธรรมโดย ‘กลุมบัวหลวงบําเพ็ญประโยชน’ ซึ่งเปนการรวมกลุม
กันของพนักงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน โดย         
ในป 2555 ไดนิมนตพระสงฆที่มีชื่อเสียง อาทิ พระมหาวุฒิชัย    
วชิรเมธี สถาบันไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
วัดสรอยทอง กรุงเทพฯ และพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก           
วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี มาแสดงพระธรรมเทศนา        
ทุกไตรมาส ซึ่งไดรับความสนใจอยางดีย่ิงจากพนักงานและ         
ผูบริหารทุกคร้ัง

1.3 การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ดวยตระหนักว าศิลปะและวัฒนธรรมคือสิ่ ง ท่ีสะท อนถึง           
ความเจริญรุงเรืองและความเปนเอกราชของประเทศ ธนาคาร
กรุงเทพจึงมุ งมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและ        
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดมา โดยศูนยสังคีตศิลป 
ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ไดรบัการกอตัง้ขึน้ในป 2522 มบีทบาทสําคัญ
ทัง้เปนแหลงรวบรวมความรูในดานนาฏศิลปและดนตรไีทย และ

เปนเวทีใหศิลปนไดทําการแสดงเพ่ือใหประชาชนไดชมศิลปะ      
การแสดงของไทยท่ีนับวันจะหาชมไดยาก 

ในป 2555 ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ รวมกับสถาบัน
บณัฑิตพัฒนศลิป กระทรวงวัฒนธรรม และมลูนธิิศาลาเฉลิมกรงุ 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จัดงานที่ระลึกในวาระ
ครบรอบ 101 ป แหงการกอตั้ง ‘คณะละครวังสวนกุหลาบ’ ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ 
กรมหลวงนครราชสีมา เพ่ือใหผูที่สนใจและประชาชนท่ัวไปได    
รับรูถึงคุณูปการของคณะละครวังสวนกุหลาบท่ีมีตอการเรียน    
การสอนวิชานาฏศิลปไทยในปจจุบัน และภาคภูมิใจในมรดก   
ทางศลิปะและวัฒนธรรมทีส่บืทอดกนัมาจากรุนสูรุน งานน้ีจดัขึน้
ในวันท่ี 14-15 ธันวาคม 2555 ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ 
พระราชวังดุสิต ซึ่งประกอบดวยการจัดแสดงนิทรรศการ   
นาฏศิลปไทย การเสวนาเร่ือง ‘คณูุปการของละครวังสวนกุหลาบ
ท่ีมีตอวงการศึกษานาฏศิลปไทย’ โดยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
การศึกษาชั้นนํา และการแสดงละครใน เร่ือง ‘อุณรุท’ ตอน            
พระอุณรทุประพาสไพร-ครองรกั ซึง่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร      
ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2555 และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา      
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรในวันท่ี 
14 ธันวาคม 2555 ยังความปลาบปลื้มแกคณะผูจัดงาน และ    
ผูเขารวมงานอยางหาท่ีสุดมิได
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ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ รวมกับสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
(สท.) จัดประกวด ‘ประลองเพลง ประเลงมโหรี ’ ซึ่งเปน              
การประกวดดนตรีไทยประเภท ‘มโหรี’ ในระดับมัธยมศึกษา 
ราง วัลถ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือสงเสริมให    
เยาวชนไทยไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอยาง    
ถูกตองตามแบบแผน โดยการประกวดในปที่ผานมา ซึ่งเปน         
ปที่ 27 มีโรงเรียนท่ัวประเทศใหความสนใจสงวงมโหรีเยาวชน    
เขารวมการประกวดการบรรเลงเด่ียวเคร่ืองดนตรีและขับรอง 
เพลงไทย 45 โรงเรียนและประเภทวงมโหรี 9 โรงเรยีน

นอกจากน้ี ศูนยสังคีตศิลป ยังจัดงาน ‘เสนาะเสียงมโหรี              
ฟงดนตรีในสวน’ เปนกิจกรรมตอยอดจาก ‘ประลองเพลง ประเลง  
มโหรี’ โดยในป 2555 ไดจดัการแสดงมโหรขีองโรงเรยีนท่ีเขารอบ      
ชิงชนะเลิศการประกวดของป 2554 ในทองถ่ินของโรงเรียน     
เหลาน้ัน ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพ่ือใหครู             
ผูปกครองและประชาชนไดชื่นชมและภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของเยาวชน 

ศูนยสังคีตศิลปไดจัดการแสดง ‘สังคีตสราญรมย’ เปนปที่ 2       
ซึ่งเปนการแสดงนาฏศิลปไทยตามมาตรฐานของกรมศิลปากร 
เพ่ือใหศิลปนไดมีเวทีแสดงใหประชาชนไดชมการแสดง
นาฏศิลปและดนตรีไทย โดยจัดการแสดงรวม 12 ครั้งท่ีสถาบัน
คึกฤทธ์ิ และในสถานที่เดียวกันนี้ ศูนยสังคีตศิลปจัดการแสดง 
‘ลิเกบัวหลวง’ เพ่ือเปนจุดเช่ือมโยงระหวางศิลปนลิเกกับผูชม     
โดยจัดการแสดงสลับกับรายการสังคีตสราญรมย รวม 12 ครั้ง
เชนกัน อีกท้ังยังไดจัด ‘พิธีไหวครูนาฏศิลป-ดนตรีไทย’ ประจําป
ที่สํานักงานใหญ ถนนสีลม เพ่ือนอมคารวะและรําลึกถึงพระคุณ
ครูอาจารยทางดานนาฏศิลปและดนตรีไทย ตลอดจนเพ่ือเสริม
สิริมงคลและรักษาประเพณีอันดีงามของชาติใหคงอยูตอไป

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพยังสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท่ีองคกรอ่ืนดําเนินการดวย เชน การประกวด      
วงโยธวาทิตธนาคารกรุงเทพ-ยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานฯ ประจําป 2555 โดยธนาคารไดยกฐานะเปนผูรวม
จัดเปนปแรก และกําหนดใหใชเพลง ‘มารชเพ่ือนคูคิด’ เปน         
เพลงแขงขันประเภทสวนสนาม นอกจากน้ี ธนาคารยังยกฐานะ
เปนผูรวมจัด ‘การประกวดวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหง
อาเซยีน’ หรือรางวัลซีไรต (S.E.A. Write Awards) เปนปที่ 3     
หลังจากไดใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2527 โดย
ในป 2555 ธนาคารไดรบัเปนเจาภาพจัดงานเสวนา ‘พบนักเขียน
ซีไรต’  ณ หองประชุมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ 
ถนนสีลม เปนปที่ 3 ดวย
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การสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมของธนาคารในป 2555    
ที่ผานมา ประกอบดวย ‘โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ    
พ.ศ. 2554’ ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม     
การจัดพิมพ ‘หนังสือสถาปตยกรรมพระเมรุในสยาม’ จํานวน    
750 ชุด ซึ่งเปนหนังสือวิชาการดานการออกแบบกอสราง
สถาปตยกรรมพระเมรุมาศและพระเมรุที่หาไดยาก ‘โครงการ
ทศันศกึษาวิถีชวิีตประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม’ (Thai Festival) 
ณ ประเทศออสเตรียและประเทศเยอรมนี ของโรงเรียนอัสสมัชญั 
การเขารวมมหกรรมการประกวดขับรองประสานเสียงโลก    
‘World Choir Games 2012’ ที่สหรัฐอเมริกา ของคณะนักรอง
ประสานเสียงสวนพลู  และการจัดนิทรรศการ ‘L’art de Marsi’ 
แสดงภาพเขียนของหมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร เปนตน 

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ เพ่ือเปด
โอกาสใหศิลปนหนาใหมได แสดงผลงานตอสาธารณชน             
ในป 2555 นับเปนปที่ 34 มีศิลปน 124 ราย สงภาพจิตรกรรม
จํานวน 194 ภาพเขาประกวด ซึ่งผูชนะนอกจากไดรับเงินรางวัล 
เหรียญเชิดชเูกียรติและประกาศนียบัตรแลว ยังไดไปทศันศึกษา 
ดู งานด  าน ศิลปะ ท่ีประ เทศ รัส เ ซีย อีกด  วย  นอกจาก น้ี 
มูลนิธิฯ รวมกับหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ จัดการประกวด ‘ศิลปนดาวเดน บัวหลวง 101’
ตอเน่ืองเปนปที่ 5 ซึ่งเปนการประกวดผลงานจิตรกรรมระดับ

อุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะของศิลปนรุนเยาวชน       
โดยจัดการแขงขันวาดภาพพรอมถายทอดสดทางเว็บไซตให         
ผูชมรวมใหคะแนนดวย

ในป 2555 มลูนธิิธนาคารกรุงเทพริเร่ิมจดัการประกวด ‘หตัถศิลป
บัวหลวง’ ครั้งที่ 1 หัวขอ ‘งานสลักดุนภาชนะโลหะ’ เพ่ือรวม
อนุรักษและสืบสานศิลปะไทยดานงานฝมือชางศิลป โดยเปด
โอกาสใหชางศิลปไดสรางสรรคผลงานศิลปะอันทรงคุณคาใน      
รูปแบบหัตถศิลป เพ่ือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

1.4 กิจกรรมสาธารณประโยชนและการบรรเทาสาธารณภยั
ธนาคารกรุงเทพดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน รวมถึง   
การบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนกิจกรรมระดมเงินบริจาค
จากประชาชนขององคกรสาธารณกุศลตางๆ เชน การจําหนาย
ดอกไมประดิษฐ สินคาจากรานภูฟา สินคาตราธรรมชาติจาก
โครงการพัฒนาสวนพระองค รวมทั้งการจําหนายบัตรเดินการ
กุศลเพ่ือสุขภาพ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

กิจกรรมหนึ่งที่ธนาคารถือปฏิบัติเปนประจําทุกป มากวา 20 ป 
คือการไปเ ย่ียมให  กํา ลังใจทหารผ านศึก ท่ีโรงพยาบาล
ทหารผานศึก เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ในวันท่ี 2 เมษายน 
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โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดการแสดงดนตรีใหชม และมอบ      
เงินใหวีรบุรุษผูเสียสละเพ่ือชาติไวใชจายเพ่ือฟนฟูสุขภาพดวย 

กิจการสาธารณสุขเปนหน่ึงในภารกิจดานสาธารณประโยชน       
ที่ธนาคารกรุงเทพใหความสําคัญและสนับสนุนอยางจริงจัง  
ตลอดมา โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐ เน่ืองจากเปนประโยชน
อยางย่ังยืนสาํหรับประชาชน การสนับสนนุท่ีสาํคัญในปทีผ่านมา 
ไดแก โครงการจัดตั้ง “ศูนยสองกลองและผาตัดผานกลอง          
บัวหลวง” ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนศูนยใหบริการผาตัดแผล     
ขนาดเล็กโดยใช เทคโนโลยีล าสุดและเปนศูนยฝ กอบรม
ศลัยแพทยดานน้ี อกีท้ังสนบัสนนุโครงการขยายบรกิารหอผูปวย
พิเศษ อาคารกิตติวัฒนา ระยะท่ี 2 ของโรงพยาบาลดวย   
นอกจากน้ี ธนาคารไดจดันทิรรศการ ‘ใตรมพระบารม ีเพ่ือหวัใจไทย                       
วันหัวใจโลก’ รวมกับมลูนิธิหวัใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
บริเวณหนาสํานักงานใหญ ถนนสีลม เพ่ือใหความรูและกระตุน
เตือนประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพ
และปองกันโรคหัวใจ ซึง่นอกจากนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพของ
หวัใจแลว ยังมบีรกิารตรวจสขุภาพเพ่ือประเมนิภาวะเส่ียงตอการ
เกิดโรคหัวใจ การเสวนาเก่ียวกับสขุภาพหัวใจ และการสาธิตการ
ออกกําลังกาย อกีท้ังยังมผีลติภัณฑเพ่ือสขุภาพท่ีไดรบัการรับรอง
จากมูลนิธิ ใหใชตราสัญลักษณ ‘อาหารรักษหัวใจ’ ของบริษัท
ตางๆ จําหนายภายในงานดวย

                                  
นอกจากน้ี ธนาคารไดบริจาคเงินสมทบทุนสําหรับการกอสราง
อาคารผูปวยหลังใหม สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
ของมลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ในพระบรมราชปูถัมภฯ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน ทัง้ในดานโครงสรางพ้ืนฐานและอปุกรณทางการแพทย
ทีจ่าํเปน เพ่ือใหประชาชนไดรบับรกิารท่ีมคีณุภาพมากข้ึน อกีท้ัง
ยังสนับสนุนการจัดสราง ‘พระพุทธเมตตาเสนานาถ’ เพ่ือนํา      
รายไดจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลในสังกัด
กองทัพบก 37 แหงท่ัวประเทศ และสนับสนุนโครงการสราง      
‘ศูนยปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี’ ของมูลนิธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมทบทุนสรางอาคาร จัดซื้อเคร่ืองมือ
แพทยที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ   
ดานการปลูกถายอวัยวะสมบูรณแบบในระดบัสากล และธนาคาร
ไดสนับสนุน ‘กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
มหาราชินี’ เพ่ือสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มูลนิธิ      
โรงพยาบาลเด็ก

ธนาคารสนับสนุนโครงการ ‘1479 ปลุกพลังคนพิการ จาก     
บูรพาสูอีสาน’ ของมูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ       

ซึ่งจัดคาราวานคนพิการท่ีทั้งเดิน ว่ิง และปนวีลแชร จากเมือง
พัทยา สูจังหวัดหนองคาย ผาน 19 จังหวัด ใชเวลาเดินทาง        
49 วัน รวมระยะทาง 1,479 กิโลเมตร เพ่ือปลุกพลังคนพิการให
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยางเต็มศกัยภาพ 
และสนับสนนุโครงการ ‘วันสรางพลังความรักสูคนพิการ ครัง้ท่ี 8’ 
ของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เพ่ือชวยเหลือและพัฒนาคนพิการ
ใหดูแลตนเองได

จากวิกฤตการณนํ้าทวมใหญป 2554 ธนาคารไดรวมกับบริษัท  
ชั้นนําของประเทศอีก 11 แหง จัดตั้งโครงการ ‘พลังนํ้าใจไทย’ 
เพ่ือฟ นฟูบูรณะโรงเรียนท่ีไดรับความเสียหายรวม 84 แหง        
โดยธนาคารเปนเจาภาพรับดาํเนินการ 15 แหง อกีท้ังบรจิาคเงนิ
สวนหน่ึงจากคาธรรมเนียมบัตรเดบิตบีเฟสต ‘พลังน้ําใจไทย’      
ทีธ่นาคารออกเปนกรณีพิเศษเพ่ือใหลกูคาและประชาชนไดมสีวน
สนับสนุนโครงการ นอกเหนือจากการระดมเงินบริจาคจาก
ประชาชนโดยมอบเส้ือยืด ‘คนดีมีนํ้าใจ ยังไงก็ดูดี’ และสายรัด  
ขอมอื ‘พลังน้ําใจไทย’ เปนของสมนาคุณ ซึง่ธนาคารไดสมทบทนุ
เขาโครงการพลังนํ้าใจไทย ทั้งโดยการบูรณะโรงเรียน บริจาค      
คาธรรมเนียมสวนหน่ึงจากการออกบัตรเดบติบเีฟสต และสงมอบ
เงินท่ีประชาชนบริจาคเพ่ือรวมสนับสนุนโครงการ

2. ด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารรวมกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดการอบรมใหความรู   
ที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินธุรกิจแกผู ประกอบการใน
จงัหวัดสาํคัญท่ัวประเทศ และจดังานสัมมนา รวมทัง้งานสัมมนา
ใหญกลางปและประจําป ซึ่งมีผูประกอบการท้ังท่ีเปนลูกคาและ
ไมใชลูกคาของธนาคารจากทั่วประเทศ เขารับการอบรมและ
สัมมนาดังกลาวโดยไมเสียคาใชจายใดๆ นอกจากน้ี ธนาคาร      
ไดนาํผูประกอบการไปศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครัง้ ตางประเทศ 
2 ครั้ง คืออินโดนีเซียและเวียดนาม และยังจัดงาน ‘บัวหลวง          
เอสเอ็มอีแฟร’ ใหลูกคาผูประกอบการนําสินคาและบริการมา   
จดัแสดงและจาํหนายท่ีหนาสํานักงานใหญ ถนนสีลม ในวันท่ี 14 
ธันวาคม 2555 โดยมผีูสนใจเลอืกซือ้สนิคาและบรกิารอยางคับค่ัง

‘โครงการเกษตรกาวหนา’ เปนโครงการท่ีธนาคารดําเนินการ
มากวา 12 ป เพ่ือชวยผูประกอบการในการเสริมสรางความเขมแขง็
ใหภาคธุรกิจการเกษตรดวยความรูใหมๆ  การลงทุนในเทคโนโลยี 
การสรางเครือขายเกษตรกรในลักษณะหวงโซอุปทาน และการ
สนับสนุนดานเงินทุน ซึ่งชวยยกระดับความสามารถทางการ
แขงขนั และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการ ธนาคาร
ไดจัดงานสัมมนาเพื่อใหความรู แกผู ประกอบการในภาค
เกษตรกรรม โดยมีผูเขาฟงการสัมมนาเปนจํานวนมากทุกคร้ัง     
อีกท้ังยังจัดงาน ‘วันเกษตรกาวหนา’ ที่หนาสํานักงานใหญ 
ถนนสีลม ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 เพ่ือใหลูกคาท่ีเปน
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ผูประกอบการนาํผลติภณัฑทางการเกษตรมาจาํหนาย ซึง่ปรากฏ
วามีผูสนใจเลือกซื้อสินคาในงานแนนขนัดตลอดทั้งวัน

ธนาคารกรุงเทพรวมกับ Babson College ซึ่งเปนสถาบัน         
การศึกษาช้ันนําระดับโลกในดานการพัฒนาความเปนเจาของ
กิจการและธุรกิจครอบครัว และสถาบันพัฒนาผูประกอบการ     
เชงิสรางสรรค หรอื Creative Entrepreneurship Development 
Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินโครงการพัฒนา
วิสาหกิจครอบครัวดวยมุงหวังใหวิสาหกิจครอบครัวไทย ซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมาก สามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไดอยางย่ังยืน 
และพรอมสําหรับการสงมอบธุรกิจใหผูสืบทอดไดอยางราบรื่น    
โดยสรางหลักสูตร ‘เพ่ือนคูคิด วิสาหกิจครอบครัว จากรุนสูรุน’ 
เพ่ือชวยเตรียมความพรอมใหแกธุรกิจครอบครัวในการสงมอบ
กิจการใหทายาท 

นอกจากน้ี ธนาคารไดเปดตัวโครงการใหม ‘แลกเปล่ียน เรียนรู’ 
ที่มุ งเนนการสรางเครือขายธุรกิจเพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน        
ในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจและมี    
การเตรียมพรอมที่จะรับมือสภาวการณตางๆ ไดอยางมั่นคง ซึ่ง
ประเดิมดวยการจัดสัมมนาการฟนฟูธุรกิจกลวยไมหลังนํ้าทวม 
และยังไดจัดพิมพหนังสือชื่อ ‘10 คาถา รักษาธุรกิจครอบครัว’ 
เพ่ือใหความรูเร่ืองการบริหารความเส่ียงในธุรกิจโดยมอบเปน
อภินันทนาการแกผูประกอบการท่ีสนใจทั่วประเทศ

เพ่ือแสดงถึงความพรอมและศักยภาพของธนาคารในการ
สนบัสนนุธุรกิจไทยทีต่องการขยายกิจการออกไปยงัตางประเทศ

ธนาคารไดรวมออกบธูในงานมหกรรมแสดงสนิคาท่ีหอการคาไทย
จัดข้ึนในวาระครบรอบ 80 ป ภายใตแนวคิด ‘ที่สุดแหงสยาม’       
ที่ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี ในวันท่ี 16-23 
พฤศจิกายน 2555  นอกจากน้ี ธนาคารไดจดัสัมมนาทางวิชาการ
อีกมากมาย อาทิ ‘เถาแกเอสเอ็มอีกับนวัตกรรม’ เพ่ือกระตุนให
ลูกคาตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองคิดคนนวัตกรรม และเขาใจ
วานวัตกรรมไมใชเร่ืองยากเกินไป และยังมีการสัมมนาในหัวขอ
อื่นๆ ที่ไดรับความสนใจอยางมากจากลูกคาและผูประกอบการ 
อาทิ  ‘การเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทย-อาเซียน’  ‘วิกฤตเศรษฐกิจไทย’ 
‘เปดประตูสูการลงทุนจีน’ ‘ธุรกิจสรางสรรค คนพิการเขมแข็ง’  
และ ‘เศรษฐกิจและการลงทุน’ เปนตน

3. ด้านการศึกษา
ดวยตระหนักวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนา
ประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึงสนบัสนนุดานการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชน ใหมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามความสนใจและศักยภาพของแตละคน ผาน
โครงการตางๆ อาทิ โครงการ ‘เปดโลกการเรียนรูสูนองๆ’ ที่มอบ
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนท่ีขาดแคลน ซึ่งดําเนินการ        
ไปแลว 6 รุน และในป 2555 ที่ผานมา ธนาคารไดมอบเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและโปรแกรมเพื่อการศึกษา ใหแก
โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย รวม 4 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรยีนบานยาง โรงเรยีนบานสําโรง โรงเรยีนบานเมอืงแฝก และ
โรงเรียนบานโคกสูง นบัตัง้แตรเิร่ิมโครงการนีใ้นป 2552 ธนาคาร
ไดมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนท่ีขาดแคลนแลวใน       
ทุกภาคของประเทศ

ธนาคารมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองเปนเวลา 46 ปแลว โดยในป 
2555 ธนาคารมอบทุนการศึกษากวา 3,800,000 บาท แก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ นอกจากน้ี มูลนิธิ    
ชิน โสภณพนิช ยังไดมอบทุนการศึกษาแกนิสิต นักศึกษาท่ี       
เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ตอเน่ืองมา 34 ป โดยในป 2555 
ไดมอบทุนการศึกษา 538 ทุน รวม 16,588,000 บาท จนถึง
ปจจุบันมีผูรับทุนจากธนาคารไปแลวกวา 10,000 ทุน

โครงการ ‘ธนาคารคูบานคูเมือง’ หรือ Student Internship 
Program (SIP) เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตั้งแตชั้นปที่ 3 ไปจนถึงระดับปริญญาเอก ที่ผานการทดสอบ
คดัเลือก ไดเรียนรูธุรกิจการเงินการธนาคาร และมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน
ทีส่าํคัญของประเทศ โดยในป 2555 มนีกัศึกษาเขารวมโครงการ
ทัง้สิน้ 290 คน ซึง่เปนจาํนวนมากท่ีสดุนับตัง้แตเร่ิมจดัการอบรม
ในป 2527 เปนตนมา
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ในโอกาสวันเด็กแหงชาติป 2555 ธนาคารจัดทําสมุดมอบให    
แกโรงเรยีนและองคกรตางๆ ทีจ่ดักิจกรรมวนัเด็ก เชนท่ีเคยดําเนิน
การมาทุกป และยังไดสนับสนุนโครงการ ‘มอบอนาคตมอบ
หนังสือ 840 โรงเรียน’ ของกลุมนานมีบุคส โดยในป 2555 ได
มอบตูหนังสือพรอมหนังสือใหแกหองสมุดของโรงเรียนธนาคาร
กรุงเทพและโรงเรียนท่ีดอยโอกาสในตางจังหวัด ทั้งหมด 50 
โรงเรียน และสนับสนุน โครงการอมยิ้มกับนิทานสองภาษา 
‘เตรียมความพรอมเด็กไทย สูอาเซียน’ ของบริษัทสํานักพิมพ
ประพันธสาสน จํากัด โดยมอบใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา กรงุเทพมหานคร 437แหง และหองสมดุประชาชน 37 แหง 
อีกท้ังยังสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ ‘นิทานคุณธรรม’ โดย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือมอบให       
หองสมุดโรงเรียนชั้นประถม มัธยม และโรงพยาบาลของรัฐ       
ทั่วประเทศ

ธนาคารสนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย’ 
หรือ ‘Asia Venture Challenge’ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ติดตอกันเปนปที่ 8 เพ่ือเปดโอกาสและสนับสนุน    
ใหนกัศึกษาในระดับปรญิญาโททางธุรกิจไดเสนอแผนการดําเนิน
ธุรกิจของตนตอนักธุรกิจ และมีโอกาสไดดําเนินธุรกิจจริงตาม
แผนท่ีไดนําเสนอ เปนการสรางผูประกอบการรุนใหมเขาสู        
ภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ไดสนับสนุนโครงการ ‘JA Banks in 
Action’ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับบทบาทของธนาคารแกนกัเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยใชหลักสูตรของ Junior Achievement 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกรการกุศลท่ีเชี่ยวชาญใน       
การพัฒนาหลักสูตรดังกลาวตอเน่ืองเปนปที่ 2

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนโครงการเพ่ือการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในทุกระดับ อาทิ สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ
การศึกษาและงานวิจยัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
วิทยาเขตพระนครเหนือ การจัดทําหองเรียนและจัดหาอุปกรณ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสูโลกยุคใหมของโรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย การสรางอาคารเรียนโรงเรียนบานแมปอน 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม การบริจาคโรงอาหารและอุปกรณ         
การศึกษาใหแกโรงเรียนบานดอนตะลุมพุก อ.บางใหญ จ.นนทบุรี  
สนบัสนนุการดาํเนินงานของศนูยขอมลูอนิเดียแหงมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร และสนบัสนนุการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนอัสสมัชญัใหรองรบัระบบงานบัตรประจาํตัวนักเรียน 
(Smart Student Card) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่ออํานวย    
ความสะดวกแกนักเรียนและผูปกครองในการจัดการคาใชจาย
ภายในโรงเรียน
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นอกจากดานการศึกษาและวิชาการแลว ธนาคารยังสงเสริม     
การพัฒนาเยาวชนผานกิจกรรมทางดานกีฬา โดยสนับสนุน     
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 39 ‘สงขลา
นครินทร เกมส’ และสนับสนุนกิจกรรมการแขงขัน ‘ฟุตบอล
พลาสติกในชุดนักเรียน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด เลเจนดคัพ 
ครั้งท่ี 2 ประจําป 2555’ เปนตน

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารสนับสนุนการประกวด ‘การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน 
ตามแนวพระราชดําร ิครัง้ที ่6’ ของมลูนธิิอทุกพัฒน เพ่ือสนบัสนนุ
ชุมชนใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุโครงการ ‘รวมแรงไทย รกัษานํา้ใสทกุคูคลอง’ ของ
สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และกระทรวง
การคลัง เพ่ือสรางจิตสาํนึกของคนในชาติใหเกิดการมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาคูคลอง และเพ่ิมศักยภาพในการระบายน้ํา 
นอกจากนี ้ธนาคารยังเขารวมโครงการ ‘ปรบัภูมทิศันถนน 84 สาย 
ทัว่กรุง ฉลองปมหามงคล 84 พรรษา’ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยธนาคารเปนหน่ึงในหนวย
งานภาคเอกชนที่เขารวมโครงการดังกลาวในการปรับภูมิทัศน
ถนนสายหลักท่ัวกรุงเทพมหานคร เชน ถนนสีลม ถนนสาทร ถนน
สุขุมวิท เปนตน และยังรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับชุมชนในพื้นท่ี 
อ.ทายเหมือง จ.พังงา ปลกูปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ และกิจกรรม ‘รวมใจ
ปลูกปา จิตอาสาเพ่ือสังคม ’ ที่บ านทามะปราง เขาใหญ 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
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ธนาคารดําเนินโครงการ ‘ปฏิทินเกาของคุณมีคา อยาท้ิง’ โดย 
รวบรวมปฏิทินต้ังโตะเกาจํานวนกวา 10,000 ชุด จากเพ่ือน
พนักงานท่ัวประเทศ มอบใหโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพ่ือ
นําไปทําบัตรคํา หนังสืออักษรเบรลล และส่ือการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนผูพิการทางสายตา

ธนาคารกรุงเทพ รวมกับ บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) 
และโรงเรียน 1,000 แหงทั่วประเทศ จัดทําโครงการ ‘จิ๋วผูพิชิต 
ภารกิจกูโลก’ ใหเยาวชนเขารวมกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอมใน 4 จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศ พรอมทั้ง        
เขาเย่ียมชมสาขาของธนาคาร ในพ้ืนท่ีกิจกรรม เพ่ือรับฟง        
ความรูเก่ียวกับวิธีการออมเงินแบบงายๆ เปนการปลูกฝงให
เยาวชนคนรุนใหมมีจิตสํานึกในการดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และใชพลังงานอยางถูกตอง รวมทั้งมีวินัยดานการใชจาย รูจัก
การออม และการใชเงินอยางรูคุณคา ที่จะนําไปสูการบริหาร
จัดการดานการเงินท่ีดีของตนเอง ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ควบคูไปกบัการอนุรกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ซึง่เปนโครงการ
เ ก่ียวเ น่ืองกับภาพยนตร แอนิเมชั่นสามมิติ เ ร่ืองแรกของ
ประเทศไทย ‘เอคโค จิ๋วกองโลก’ ของบริษัท กันตนา กรุป จํากัด 
(มหาชน) ที่ธนาคารใหการสนับสนุน 

5. ด้านการดูแลพนักงาน
เพราะตระหนักวาบุคลากรคือกําลังสาํคัญท่ีขบัเคล่ือนความเจริญ
เติบโตทางธุรกิจและความสําเร็จขององคกรตลอดมา ธนาคาร
กรุงเทพจึงใสใจดูแลบุคลากรของธนาคารเสมือนเปนบุคคลใน
ครอบครัว โดยมีการดําเนินการครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ 
การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ การรักษาสุขภาพ และ
ดานสันทนาการ

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรใหสามารถทํางาน     
และมีความกาวหนาในองคกรไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล            
ในป 2555 ที่ผานมา ธนาคารจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ   
รวมกวา 17,000 ชั่วโมง เชน การเสริมสรางภาวะผูนํา การสราง
ความสัมพันธกับลูกคา และหลักสูตรตามตําแหนงงาน เปนตน 
ใหแกพนักงานท้ังสายธุรกิจและสายสนับสนุน จํานวน 550 รุน 
โดยมีผูเขารับอบรมจํานวน 25,730 คน นอกจากน้ี ยังขยาย      
ชองทางการเรยีนรูใหแกพนักงาน เชน หลกัสูตรการอบรมทางไกล
ผานดาวเทียมท่ีจดัโดย National Technological University หรอื 
NTU และโครงการอบรมพนักงานในภูมภิาค โดยรวมกับสถาบัน
การศึกษาช้ันนํา ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภารกิจต่อสังคม



39ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

ในดานการรักษาสุขภาพและอนามัยของพนักงาน ธนาคารคอย
ดแูลอาคารสถานท่ีใหเอ้ืออาํนวยตอการปฏิบตังิานท้ังดานสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตและความคิดสรางสรรค ดวยการจัดสถานท่ี
ทํางานใหเหมาะสม นอกจากน้ี ธนาคารยังมีหนวยงานบริการ
สุขภาพท่ีใหบริการตรวจรักษาโดยแพทยทั่วไปและแพทย             
ผู เช่ียวชาญสาขาตางๆ ประจําอยู ในอาคารสํานักงานใหญ      
สวนพนักงานท่ีไมสะดวกท่ีจะใชบรกิารท่ีสาํนักงานใหญ สามารถ
ใชบริการท้ังเพ่ือการตรวจรักษาเม่ือเจ็บปวยและตรวจรางกาย
ประจําปไดที่โรงพยาบาลที่สะดวก ทั้งของรัฐและของเอกชน       
โดยมสีทิธิเบกิคารกัษาพยาบาลไดในอตัราเทียบเทากับอตัราของ              
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยและอัตราบางรายการ
ทีธ่นาคารกําหนด นอกจากน้ีพนักงานท่ีเกษียณอายุและสมคัรเปน
สมาชิกชมรมบัวใหญยังสามารถมารับการตรวจรักษาท่ีบริการ
สุขภาพได ตลอดชีวิต

ในดานสันทนาการ ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนใหพนักงาน        
เลนกีฬาและออกกําลังกาย ซึ่งไดประโยชนทั้งการเสริมสราง
สุขภาพและกระชับความสัมพันธระหวางพนักงาน โดยพนักงาน
สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกสโมสรธนาคารกรุงเทพเพ่ือ

ภารกิจต่อสังคม

รับบริการตางๆ เชน สถานท่ีและเคร่ืองออกกําลังกายท่ีอาคาร
สํานักงานใหญ สีลม การฝกโยคะและการออกกําลังกายแบบ   
แอโรบิกท่ีสํานักงานใหญ สีลม อาคารพระราม 3 และสํานัก
พลับพลาไชย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานท่ีสโมสรบางนา 
อีกท้ังธนาคารยังไดเชาสนามเทนนิสและสนามแบดมินตัน          
ใหสมาชิกเลือกใชบริการในพ้ืนท่ีใกลบานท่ัวกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดการแขงขันกีฬาหลากหลายประเภท
ระหวางหนวยงานภายในธนาคาร โดยเชิญชวนพนักงานท่ีเปน
สมาชิกของสโมสรเขารวมการแขงขันตามอัธยาศัย
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ก า ร กํา กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร 

การกํากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี        
ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
จึงมุงสงเสริมใหการดําเนินกิจการของธนาคารเปนไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันจะเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโต
ที่ย่ังยืน

เพ่ือรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารใหมีความแข็งแกรง มี
ผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง และเสริมสรางชื่อเสียงอันดี
งามใหดาํรงไวอยางย่ังยืน  ธนาคารจึงมุงมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจดวย
ความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนนุการดําเนินการนํา
หลกัการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีมาปรบัใชใหครอบคลมุอยางรดักุม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสภาพการณของธนาคาร  
ตลอดจนมกีารติดตามผล  การปฏิบตัติามนโยบายการกํากับดแูล
กิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ   รวมทั้งการพิจารณา
ปรบัปรงุทบทวนหลกัปฏิบตัแิละแนวทางท่ีเก่ียวของใหเกิดความ
เหมาะสม

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
และจริยธรรมธุรกิจเพ่ือดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติดวยดี    
รวมทัง้ปฏบิตัติอผูถือหุนดวยความเปนธรรม ทัง้นี ้ธนาคารไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา และเสนอวาระการประชุม 
ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการ
ธนาคารได ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนดและแจงให      
ผูถือหุนทราบโดยท่ัวไปแลว ผูถือหุนสามารถดูขอมูลหลักเกณฑ
และแนวทางท่ีกําหนดไดจากเว็บไซตของธนาคาร   
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การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารไดใหความสาํคญักับการพิจารณาเรือ่งทีเ่กิดหรอือาจเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการระหวางกัน และมกีารดําเนินการตามหลักการกํากับดแูล
กิจการท่ีดี ตลอดจนขอกําหนดและหลักเกณฑของทางการ ทั้งน้ี 
ธนาคารกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงขอมูล      
การถือหุนในกิจการตางๆ และขอมูลอื่นๆ เก่ียวกับการมีสวนได
เสียของตน ซึ่งขอมูลดังกลาวธนาคารไดนําไปใชในการควบคุม
ดูแลการทําธุรกรรมระหวางธนาคารกับบุคคลท่ีกรรมการหรือ       
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ 
รวมทั้งการรายงานขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาวในแบบแสดง
รายการขอมลูประจาํป ในกรณทีีธ่นาคารตองพิจารณาเรือ่งทีเ่กิด
หรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน หรือรายการระหวางกัน กรรมการผูที่มีสวนเก่ียวของตอง
ไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการน้ัน นอกจากน้ี จะไมมี     
การกําหนดเง่ือนไขใดทีม่ลีกัษณะพิเศษไปจากปกตเิพ่ือกรรมการ
ผูที่มีสวนเก่ียวของ 

กรรมการและผูบรหิารระดับสงูตองรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหุนของธนาคารตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และแจงใหธนาคารทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหุน

นอกจากน้ี ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑในการดูแลเรื่องการใช
ขอมลูภายใน โดยไดเผยแพรใหพนักงาน ผูบรหิาร และกรรมการ
ธนาคารไดทราบและใหถือปฏบิตัเิปนการท่ัวไปแลว เชน ขอหาม
สาํหรับกรรมการ ผูบรหิาร และผูทีเ่ก่ียวของกับการจัดทํางบการเงิน  
ทําการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคล
อืน่ซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซ้ือหรอืเสนอขายหุนของธนาคารในชวง
เวลา 1 เดือนกอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 
3 วันหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสน้ัน เปนตน

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ จึงมุ่งส่งเสริม
ให้การดําเนินกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานของ
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ธนาคารสงเสริมและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกในการ
ใชสิทธิในเรื่องตางๆ ของผูถือหุน ไดแก การจัดสงหนังสือนัด
ประชมุพรอมเอกสารทีเ่ก่ียวของใหผูถือหุนลวงหนากอนวนัประชมุ 
การกําหนดวัน เวลาท่ีเหมาะสม และการกําหนดสถานท่ีในการจดั 
ประชุมผูถือหุนโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนท่ีจะเขา
ประชุม และการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากน้ี ธนาคาร
ใหความสาํคัญกับการเปดเผยขอมลูขาวสารท่ีถูกตองแกผูถือหุน 
และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีสาระสําคัญอยางสมํ่าเสมอ 
ทัง้น้ี เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมเีวลาศึกษาขอมลูประกอบการ
ประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร   
ผูถือหุนสามารถดูขอมูลหนังสือเชิญประชุม ขอมูลประกอบวาระ
การประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุนไดจากเว็บไซตของ
ธนาคาร   

ในป 2555 ธนาคารไดจดัประชุมสามญัผูถือหุนในวันท่ี 12 เมษายน 
2555 มกีรรมการธนาคารเขารวมประชมุทัง้หมด 15 ทาน ซึง่รวมถึง 
ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ     
ผูจดัการใหญ ธนาคารไดอาํนวยความสะดวกและสงเสริมการใช 
สิทธิสําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใน
การลงคะแนนเสียง มีการดําเนินการประชุมเปนไปตามลําดับ
ระเบียบวาระการประชุมโดยไมมกีารเพ่ิมวาระการประชุม มกีารใช 
บัตรลงคะแนนเสียง และแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระ นอกจากน้ี ในการลงคะแนนเสยีงแตงต้ังกรรมการ ธนาคาร
เปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล 
โดยประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและใหเวลาแกผูถือหุนใน
การสอบถามและแสดงความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ 
อยางเต็มที่ ผูถือหุนของธนาคารสามารถใชสิทธิในการลงมติ 
และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ
ตางๆ ไดอยางเปนอิสระ 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกจิการและหลักปฏิบตัิ
เก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพ่ือดูแลและปฏิบัติตอ
ผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอ้ืออาทรเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
อยางเหมาะสม 

ในการดําเนินกิจการ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสียตางๆ 
แจงเร่ืองรองเรยีนตางๆ มายังธนาคารโดยตรง และไดมอบหมาย
ใหหนวยงานกํากับดแูล ตดิตามและกํากับดแูลใหการดําเนินการ
เก่ียวกับขอรองเรียนตางๆ เปนไปอยางรัดกุมเหมาะสม และให
เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในการรับขอเสนอแนะหรือ
ขอคิดเห็นจากผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เชน ลูกคา เพ่ือ
เสนอใหคณะกรรมการและผูบริหารพิจารณา

ธนาคารเช่ือมั่นวา การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมี  
สวนไดเสียตามแนวทางที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
ยอมจะชวยเสริมความเจริญกาวหนาแกองคกร สรางงาน และ
สรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินท่ีมั่นคงอยางย่ังยืน ทั้งน้ี 
ธนาคารไดรวบรวมภารกิจตางๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ ตลอดจนบทบาทท่ีเก่ียวกับผูมีสวนไดเสียตางๆ 
ที่สําคัญไวในเว็บไซตของธนาคารและรายงานประจําปแลว

ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังน้ี

ผูถือหุน
ธนาคารตระหนักวา ผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และมีสิทธิใน
ความเปนเจาของซ่ึงธนาคารไดดแูลและดําเนินการตามหลักการ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีกลาวไวในเร่ืองสิทธิของผูถือหุน
และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

ลูกคา
ลูกคาเปนผูมีอุปการคุณอยางสูงตอความสําเร็จและการเจริญ
เติบโตของธนาคาร ธนาคารมุงมั่นท่ีจะตอบสนองความตองการ
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ดวยผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงินท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยมีสัมพันธภาพท่ีดี
กับลูกคาเสมือนเปนเพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน ดังน้ัน ธนาคารจึงได
พัฒนาระบบงานและนาํเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชอยางเหมาะสม  
จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเปนผูใหบริการ เพ่ือให

มั่นใจวาลูกคาจะไดรับบริการท่ีดีที่สุด ขยายเครือขายสาขาและ
สาํนักธุรกิจใหครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศอยางตอเน่ือง ดแูลรกัษา
ขอมลูของลกูคา ตลอดจนดแูลการรบัขอรองเรยีนและดาํเนินการ
แกไขตามความเหมาะสมโดยตระหนักถึงความรับผดิชอบทีพึ่งมี
ตอลูกคา

พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซึ่งเปน
ทรัพยากรท่ีมีคาย่ิงของธนาคาร ธนาคารมีหลักปฏิบัติเก่ียวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สาํหรับการดูแลและสงเสริมชวิีต
และความเปนอยูของพนักงานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธและ
ความรวมมือที่ดีระหวางกันเพ่ือสงเสริมความกาวหนาและเจริญ
เติบโตที่ย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ไดแก
 (1) เร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน
  ธนาคารจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดีใน

สวนของอาคารสถานท่ีโดยมีระบบและอุปกรณควบคุม
ความปลอดภัยท่ีมมีาตรฐาน การจัดใหมเีจาหนาท่ีรกัษา
ความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และการจัดสถานที่ทํางาน
ใหเหมาะสมและเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสุขอนามัย

 (2) เร่ืองคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
  ธนาคารจัดใหมีสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาล 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานและเจาหนาท่ี
บรหิาร เงินสงเคราะหบตุรของพนักงาน ทัง้น้ี ธนาคารมี
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึง่มี
อํานาจหนาท่ี นําเสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของธนาคาร รวมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือ
การพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
แกพนักงาน ไดแก การบริหารคาจาง คาตอบแทน และ
สวัสดิการของเจาหนาท่ีบริหารและพนักงาน

 (3) เร่ืองการพัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน
  ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี นําเสนอนโยบายเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเพ่ือการพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับ การพัฒนา
ความรู ศักยภาพของพนักงาน ไดแก การพัฒนา         
ฝกอบรม สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การเล่ือนชั้น เล่ือน
ตําแหนง การพัฒนาศักยภาพพนักงานท่ีมีขีดความ
สามารถสูง การสนับสนุนดานทุนการศึกษา และแผน
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังภาพรวมในแตละปและราย
บุคคล

  พนักงานจะไดรับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู
ความสามารถ โดยธนาคารไดจัดใหมีงบประมาณ
สาํหรับการฝกอบรมภายในและภายนอกในแขนงตางๆ 
ตลอดปมากกวา 100 หลักสูตร ซึ่งจะชวยเสริมสราง
ความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการ
บรหิาร ตลอดจนทกัษะทางเทคนิคอืน่ๆ ทัง้น้ี ธนาคารได
สรางหลกัสูตรหลักของธนาคารข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมอืหน่ึง
ของการพัฒนาความรูและทักษะสําคัญๆ ที่พนักงาน
สวนใหญของธนาคารหรือบางตําแหนงงานหลักของ
ธนาคารจะตองมเีพ่ือใชในการปฏบิตังิาน และหลกัสตูร
เพ่ือการพัฒนาทักษะตนเองอ่ืนๆ ตัวอยางหลักสูตรที่
ธนาคารจัดอบรม ไดแก

  (ก) หลักสูตรการพัฒนาท่ัวไป เชน เทคนิคการเปนหัวหนา 
งานอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ และเทคนิคการวิเคราะหและเขียน
รายงาน เปนตน

  (ข) หลักสูตรตามตําแหนงหนาท่ีงาน เชน เจาหนาท่ีอํานวย 
บริการ เจาหนาท่ีการตลาด ผูจัดการสาขา และเจาหนาท่ี 
สนิเชือ่ เปนตน ทัง้นี ้หลกัสตูรทีธ่นาคารจดัครอบคลุม
ความรูและทักษะสําคัญๆ เชน ทักษะการขาย    
สําหรับลูกคาบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธดานการขาย 
การบริหารผลิตภัณฑ การบริหารความเส่ียง ความเส่ียง
และจริยธรรมสินเช่ือ การติดตาม ดูแลสินเช่ือ การ
บรรเทาและควบคุมความเส่ียง/ การจัดโครงสราง
สินเช่ือ และการปรับปรุงโครงสรางหน้ี เปนตน

  นอกจากน้ี ธนาคารไดจัดใหมีทุนการศึกษาท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศแกพนักงานดวย

 (4) เร่ืองสิทธิมนุษยชน
  ธนาคารเช่ือและเคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมาย

กําหนด และสิทธิมนุษยชนท่ียอมรับโดยท่ัวไป นอกจากน้ี 
ธนาคารจะไมสนบัสนนุหรอืเก่ียวของกบัการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนใดๆ

คูคา
ธนาคารถือวาคูคาเปนผูที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาท่ี
มีตอคูคา ดวยความเขาใจและความรวมมือที่ดีระหวางกัน โดย

คํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หรือประเพณีที่ถือปฏิบัติใน
ตลาด รวมท้ังมาตรฐานตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารอันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

คูแขงขัน
ธนาคารปฏบิตัติอคูแขงขนั ดวยความเขาใจและความรวมมอืทีด่ี
ระหวางกัน ทัง้นี ้ธนาคารถือวาธนาคารพาณิชยอืน่ตางก็มหีนาท่ี
เปนผูใหบริการทางการเงินท่ีดีและมีคุณภาพแกลูกคา และ
ธนาคารจะดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกฎเกณฑ และการแขงขนัท่ี
เปนธรรมโดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแล

เจาหน้ี
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญและภาระความรับผิดชอบตาม
ขอตกลงท่ีมีกับผูฝากเงิน ผูถือหุนกู ผูซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคาร 
และเจาหน้ีการคาอ่ืนๆ ซึ่งถือเปนเจาหน้ีที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีการประกาศอัตรา
ดอกเบี้ย และเง่ือนไขที่เก่ียวของ และปฏิบัติตามพันธะและ
เง่ือนไขตางๆ เก่ียวกับการรบัฝากเงิน รวมทัง้เง่ือนไขการกูยืมและ
เง่ือนไขทางการคาท่ีมีกับเจาหน้ีโดยเครงครัด

สังคม และชุมชน
ธนาคารตระหนักและใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวทาง
และหลักความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอันเปนที่ยอมรับวา
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และภมูภิาค โดยจะสนับสนนุการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนตอ
สาธารณะ ชมุชนและสงัคมโดยรวม และใหการสนับสนนุกิจกรรม
ตางๆ ที่เก้ือกูลชุมชนและสังคมไทยอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เชน 
การสนับสนุนและสงเสริมในดานการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา 
กีฬา ศลิปวฒันธรรมไทย การประหยัดพลังงาน  และการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอื่นๆ เพ่ือสรางสรรคสังคม เปนตน

สิ่งแวดลอม
ธนาคารใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐาน      
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของธนาคาร และ
สนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติ ท่ีดี เ พ่ือการดูแลรักษา                
สิ่งแวดลอม  รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนรวมในการรณรงคหรือการสราง
ความรูความเขาใจในการอนุรักษพลังงาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมเพ่ือประโยชนอนัย่ังยืน ไดแก การใชอาคาร สถานท่ี และ
อุปกรณเพ่ือการประหยัดพลังงาน และการรณรงคใหพนักงาน
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รวมกันอนุรักษพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม นอกจากน้ี 
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการใหสินเช่ือแกโครงการท่ีเปนการ
ประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอม 

เรื่องอ่ืนๆ
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและ
หลกัปฏิบตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
โดยมีหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี ธนาคารจะ
ไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรอืสนบัสนนุกิจกรรมหรอืธุรกรรม
ใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย นอกจากน้ี ธนาคารเคารพและไม
สนับสนุนหรือเก่ียวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา
หรือลิขสิทธ์ิของผูอื่น

ธนาคารจะไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล 
หรือสิง่ตอบแทนอ่ืนใดจากลูกคาหรือบคุคลอืน่ เวนแตเปนการรับ
อนัเน่ืองจากการใหตามประเพณีนยิม นอกจากน้ี ธนาคารตอตาน
การทุจรติ และไมจายสินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ รวมทัง้จะให
ความรวมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการ   
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

ธนาคารจะสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารไมมีสวนเก่ียวของกับ       
การทุจริตคอรัปชั่น และธนาคารไดประกาศเจตนารมณเขารวม 
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) แลว
 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยสารสนเทศที่มี
สาระสําคญัตอการตดัสนิใจของผูถือหุนหรอื ผูลงทนุ โดยกําหนด
เปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพ่ือดูแลให   
การเปดเผยสารสนเทศดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน      
ทนัเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมลูไดงายและนาเช่ือถือ
เพ่ือใหผูถือหุนหรือผูลงทุนไดรับสารสนเทศอยางกวางขวาง

คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการทํา
รายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย และมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีดูแลใหรายงานทางการเงิน
ของธนาคารตรงตอความเปนจริง และเชื่อถือไดตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํา
รายงานแสดงความเห็นไวในรายงานประจําปแลว

ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของ
ธนาคาร รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมท้ัง
รายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือให     
ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของไดรับทราบผานชองทางและสื่อการ    
เผยแพรขอมูลตางๆ ไดแก การจัดสงขอมูลใหแกผูถือหุนทาง
ไปรษณีย การแถลงขาวหรือเผยแพรขาวสารผานส่ือมวลชน       
รวมทั้ง สื่อการเผยแพร ข อมูลของตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทย การพบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจน     
การเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดระบุถึง
วิธีการติดตอและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีทําหนาท่ีติดตอสื่อสาร
กับผูลงทุนไวในเว็บไซตดังกลาวแลว

ธนาคารไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการกําหนดคา
ตอบแทนของกรรมการและผูบริหารเพ่ือใหเหมาะสมกับหนาท่ี
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยไดคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ  ไดแก อตัราและจาํนวนผลตอบแทนของธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ชัน้นําของประเทศและของภูมภิาค อตัราและจาํนวนผลตอบแทน
ของบริษัทจดทะเบียนชั้นนําในประเทศ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคาร และคณะผูบริหารระดับสูง ผลประกอบการ
ของธนาคาร และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมถึงปจจยัอ่ืนท่ีอาจ
มีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

คาตอบแทนของกรรมการธนาคารในป 2555 เปนไปตาม        
หลักเกณฑดังกลาวขางตน โดยอยูในระดับและสัดสวนท่ี         
เทียบเคียงไดกับธนาคารพาณิชยอื่นในประเทศ โดยคํานึงถึง
ขนาดของสินทรัพยของธนาคาร ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ         
คาตอบแทนแลว นอกจากน้ี ธนาคารไดจัดใหมีรายงานของ    
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และแสดง         
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลแลว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ธนาคารท่ีมบีทบาทสาํคัญในการกํากับดแูลกิจการเพ่ือประโยชน
สูงสุดของธนาคาร โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และหลักปฏิบัติซึ่งทําใหเกิดความเช่ือมั่นวา คณะกรรมการ
ธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการของ
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ธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของ
ธนาคาร และมติที่ประชุมผูถือหุน 

ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคูกับเศรษฐกิจและสังคม
ไทยมาโดยตลอด โดยมปีจจยัแหงความสาํเร็จทีส่าํคัญ คอื ภาวะ
ผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลทีม่คีวามรู ทกัษะและ
ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูนําซึ่งเปนท่ียอมรับ 
กรรมการธนาคารมีความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการ  

วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาหลักท่ีมุงหวังของธนาคาร  
วิสัยทัศน (Vision)
มุงหมายท่ีจะเปนธนาคารท่ีใหบรกิารดานการเงินท่ีมคีณุภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา มีความพรอมดวยบุคลากรท่ี
มคีณุภาพ มเีทคโนโลยีและระบบงานท่ีทนัสมยั คงไวซึง่ความเปน
สากล ตลอดจนการเปนธนาคารช้ันนําแหงภูมิภาคเอเชีย

ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบดวย ภารกิจดานการเงิน ดาน
การตลาดและลูกคา ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดาน
ศักยภาพขีดความสามารถ ดังน้ี
 ดานการเงิน
 - ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมี  

เสถียรภาพ มั่นคง
 ดานการตลาดและลูกคา
 - เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการท่ีเปนเลิศ
 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
 -  มกีระบวนการปฏิบตังิานท่ีมปีระสิทธิภาพ และมวิีธีการใน

การตรวจสอบคุณภาพ
 - มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลจาก

กระบวนการปฏิบัติงานมาใชในการตัดสินใจสั่งการ
 ดานศักยภาพขีดความสามารถ
 - ใหพนักงานมศีกัยภาพพรอมทีจ่ะรองรบัแนวทางการขยาย

ธุรกิจของธนาคาร

คุณคาหลักท่ีมุงหวัง (Core Value)
คุณคาหลักท่ีทําใหธนาคารเปนธนาคารช้ันนําของประเทศมา
อยางตอเน่ือง เปนสิ่งท่ีทุกคนในธนาคารจะตองรวมรักษาไว      

โดยจะตองคํานึงถึงและนํามาใชในทุกกรณี  คือ “ใหบริการทาง    
การเงินท่ีสรางความพึงพอใจแกลูกคาตามแนวทาง เพ่ือนคูคิด 
มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังน้ี
 - ใหบริการท่ีเปนเลิศในทัศนะของลูกคา 
 - ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
 - ปฏบิตังิานในลักษณะของผูมจีรรยาบรรณ และเปนมอือาชพี
 - มุงมั่นท่ีจะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหน่ึง

ใจเดียวกัน
 - ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ    
จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารเช่ือมั่นวา การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลัก
ปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเปนพ้ืนฐานท่ี
สําคัญในการเสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ธนาคารจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลัก
ปฏบิตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ สาํหรับกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางไวแลว โดยถือเปนการประมวล
ความประพฤติในทางท่ีดีงาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
และชือ่เสียงอันดีของธนาคาร นโยบายการกํากับดแูลกจิการและ
หลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไว
เปนลายลกัษณอกัษรนี ้ไดรบัความเหน็ชอบและผานการทบทวน
ความเหมาะสมจากคณะกรรมการธนาคารแลว ทัง้น้ี ธนาคารได
เผยแพรนโยบายและหลักปฏิบัติดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร 
และพนกังานทราบและถือปฏบิตั ิอกีท้ังยังไดมกีารมอบหมายให
ผูบงัคบับญัชาทุกระดับชัน้มหีนาท่ีสอดสองดแูลและสงเสริมใหมี
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี นอกจากน้ี พนักงานธนาคารและบุคคลท่ัวไป 
สามารถดูนโยบายการกํากับดแูลกจิการและหลกัปฏบิตัเิก่ียวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารไดในเว็บไซตของ
ธนาคาร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ในการดําเนินธุรกิจบรกิารทางการเงินใหแกประชาชนและองคกร
นติบิคุคลทัว่ไป ธนาคารตระหนักดีถึงการปฏิบตังิานท่ีตองมรีะบบ
การควบคุมภายในและการกํากับดูแลอยางเพียงพอเหมาะสม 
เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางโปรงใส ถูกตอง
ครบถวน และเช่ือถือได ธนาคารจึงไดดําเนินมาตรการในดานตางๆ 
เพ่ือสรางมาตรฐานของระบบการควบคุม ใหเปนท่ียอมรับโดย
ทั่วไป ในการน้ี ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
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การควบคุมภายใน โดยคํานึงถึงองคประกอบการควบคุมภายใน 
5 ประการ ไดแก 1) องคกรและสภาพแวดลอม 2) การบริหาร
ความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบตังิานของฝายบริหาร 4) ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และ 5) ระบบการติดตาม

ธนาคารมีคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ทําหนาที่ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน   

การสอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและ     
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูก
ตองและเปดเผยอยางเพียงพอตามนโยบายการบัญชี และ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่สอดคลองกับธุรกิจของ
ธนาคาร

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีในการกําหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม เพ่ือเสนอตอคณะ
กรรมการธนาคาร ตลอดจนวางกลยุทธและทบทวนความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีกําหนด

- คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน มีหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงดาน
สภาพคลองและความเสี่ยงดานตลาด รวมทั้งติดตามและ
ควบคมุการบรหิารความเสีย่งดังกลาวใหเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีกําหนดไว เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ
เปนไปตามแผนและเปาหมายของธนาคารโดยมีความเส่ียง
อยูในระดับที่ยอมรับได

- สายตรวจสอบและควบคุม มีหนาท่ีตรวจสอบระบบงาน 
ขอมลูและการปฏิบตังิานของหนวยงานตางๆ ภายในธนาคาร 
ใหเปนไปตามกฎระเบียบของทางการและขอบังคับของ
ธนาคาร รวมทัง้ประเมนิความเพียงพอ และประสทิธิภาพของ
ระบบการควบคมุภายในของธนาคาร ทัง้นี ้ภายใตการกํากับ
ดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยธนาคารไดแตงตัง้นาย
นพินธ จนัทรเจรญิสขุ ซึง่เปนผูมปีระสบการณและคณุสมบตัิ
เหมาะสม ทําหนาท่ีเปนผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม

- หนวยงานกํากับดูแล มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑของทางการ ตลอดจนการให
คําแนะนําปรึกษา การประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ภายในธนาคาร เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบาย ขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ทั้งน้ี ธนาคารไดแตงต้ังนายปานศักด์ิ 
พฤกษากิจ ซึ่งเปนผูมีประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสม 
ทาํหนาท่ีเปนผูรบัผดิชอบกาํกับดแูล (Head of Compliance)

โครงสรางคณะกรรมการ
การรวม หรือแยกตําแหนง
ธนาคารกําหนดใหมีการแยกกันท้ังบทบาท หนาท่ีและบุคคล       
ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารกับบุคคลผูดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 
17 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 6 ทาน คือ พลเรือเอกประเจตน   
ศิริเดช  นายโกวิทย โปษยานนท  นายคนึง ฦๅไชย  หมอมเจา
มงคลเฉลมิ ยุคล  นางเกศิน ีวิฑูรชาต ิและนายพรเทพ พรประภา 
  
กรรมการอิสระของธนาคาร หมายถึง กรรมการธนาคารท่ีมี
คุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน            
ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนท่ีออกใหม ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

การดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงใน
บริษัทจํากัดอ่ืน
ธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย คือ 
กรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของธนาคารเปนประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางในบริษัทจํากัดอ่ืนไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ นอกจากน้ี 
ธนาคารมีขอกําหนดใหเจาหนาท่ีชั้นบริหารของธนาคารตองขอ
อนญุาตตอคณะกรรมการบรหิาร หากจะดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจํากัดอ่ืนหรือการเขาเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบ      
ในหางหุนสวน 

เลขานุการบริษัท
ธนาคารไดแตงตั้งใหนายอภิชาต รมยะรูป เปนเลขานุการบริษัท 
โดยธนาคารพิจารณาแลววาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มี
ประสบการณการทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification 
Program: DCP) ท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ ที่กําหนดไวในพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เลขานุการบริษัท 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน 4 เร่ือง  ดังน้ี 
 1. เร่ืองการประชุม เชน การจัดการประชุมคณะกรรมการและ

ผูถือหุน การจัดเตรียมหรือจัดทําวาระการประชุม  หนังสือ
เชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําป 
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และรายงานการประชุม รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตาม
มตทิีป่ระชมุผูถือหุน เชน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทาง
ทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย เปนตน

 2. เร่ืองทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดแก ทะเบียน
กรรมการ รายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
และผูบรหิาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน

 3. เร่ืองการใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติตามขอบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของ รวมท้ังหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 4. เร่ืองการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เปน
บุคคลติดตอ (Contact Person) กับสํานักงานคณะ
กรรมการ กํา กับหลักท รัพยและตลาดหลักท รัพย  
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
และหนวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเปนผูแจง
ขอมลูตางๆ ตอหนวยงานดังกลาว ตามทีก่ฎหมาย และกฎ
ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกําหนด 

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือติดตาม
และกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารอยางใกลชิด ตลอดจน
รายงานตอคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ ไดแก คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค 
เ พ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนา ท่ีที่ ไดรับมอบหมายจาก          
คณะกรรมการธนาคาร 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย
กรรมการธนาคารท่ีไดรบัการแตงต้ังใหทาํหนาท่ีกรรมการบรหิาร
รวม 6 ทาน ดังมีรายช่ือตอไปนี้
 1. นายโฆสิต ปนเปยมรษัฎ ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายเดชา ตุลานันท รองประธานกรรมการบริหาร
 3. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหาร
 4. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร
 5. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
 6. นายสุวรรณ แทนสถิตย กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการธนาคาร ซึง่รวมถึงการพิจารณาอนุมตักิารใหสนิเช่ือ  
การปรับปรุงโครงสรางหน้ี การลงทุนในหลักทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนการดําเนินงานตางๆ ของธนาคาร  
อนัเปนการประกอบธุรกิจปกติหรอืเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
ธุรกิจปกติของธนาคาร

2. พิจารณาเร่ืองตางๆ ซึง่ตองไดรบัการอนมุตัหิรอืความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู ถือหุน ตาม
กฎหมายหรือขอบังคับของธนาคาร เชน เปาหมาย นโยบาย 
แผนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ และการออกหลักทรัพย
ของธนาคาร เปนตน

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมกีารประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา
เรือ่งตางๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมายทุกสปัดาห โดยท่ัวไปสัปดาหละ 
2 ครัง้ โดยในป 2555 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 101 
ครั้ง

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร  

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการชวยแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการ
ธนาคารเก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือก
และการประสานงานกับผูสอบบัญชีของธนาคาร   

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการธนาคารจํานวน 
4 ทาน ทกุทานเปนกรรมการอิสระ ซึง่เปนผูทรงคุณวุฒจิากหลาย
ดาน ไดแก ดานการบัญชแีละการเงิน ดานกฎหมาย และดานการ
บรหิารองคกร ทัง้น้ี ประธานกรรมการตรวจสอบไมไดปฏบิตัหินาท่ี
อื่นใดในคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 2 ป 
และมีรายช่ือดังตอไปนี้
 1. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายคนึง  ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ
 3. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ
 4. นางเกศินี  วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ                    
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน

2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล โดยสอบทาน
รวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง          
ผูบริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ
เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และเสนอคา
ตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 
1 ครั้ง

4. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของสถาบันการเงิน

5. พิจารณาการเปดเผยขอมลูของธนาคาร ในกรณีทีเ่กิดรายการ
ที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. เรียกเอกสาร ขอมูล หรือเชิญฝายบริหารและหนวยงานท่ี
เก่ียวของของธนาคารมาใหคาํชีแ้จงในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม

8. จดัทาํรายงานการกํากับดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
โดยในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 17 ครัง้

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีรายงานการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของธนาคาร 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือตอ      
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 
กรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนด   
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 
กรรมการธนาคารจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 
ทาน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารง
ตําแหนงครั้งละ 2 ป และมีรายช่ือดังตอไปนี้
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการสรรหาและ
     กําหนดคาตอบแทน
 2. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการสรรหาและกําหนด
     คาตอบแทน
 3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและกําหนด
     คาตอบแทน              
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด             
คาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังน้ี

(1) นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ 
และผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป

 (2) นโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน รวมถึง 
จาํนวนคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ทีใ่หแกกรรมการ
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และผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป 
โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 

   ทัง้น้ี เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยได
เมื่อทวงถาม

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม เพ่ือดาํรง
ตาํแหนงตางๆ ดงัตอไปนี ้เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ 
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบ

หมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการธนาคาร 

(3) ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่

เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมกีารปรบัเปลีย่นใหสอดคลองกบั
สภาพแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไป  โดยคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ 
ในดานตางๆ

4. ดูแลใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง ต้ังแตผูชวยผูจัดการใหญ 
ขึ้นไปของธนาคาร ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ี
และความรบัผดิชอบทีต่นมตีอธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ดรบั
มอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไดรับคา
ตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายนั้น

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและ            
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป เพ่ือ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ รวมถึงใหความ
สําคัญกับการเพ่ิมมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย

6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําปของธนาคาร 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดใหมีการ
ประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางนอยปละ 2 ครัง้  โดยในป 2555 คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวม 11 ครั้ง

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีรายงาน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ตอคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานการกําหนด          
คาตอบแทน ทั้งน้ี โดยแสดงไวในรายงานประจําปของธนาคาร 

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเส่ียงใหเปน
ไปอยางมีระบบและตอเนือ่ง มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนไปตามแผนกลยุทธของธนาคารและ
นโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม

องคประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  มจีาํนวน 5 ทาน ประกอบดวย 
กรรมการธนาคาร 4 ทาน และผูบริหารของธนาคาร 1 ทาน ดังมี
รายช่ือตอไปนี้
 1. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
    ความเส่ียง
 2. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเส่ียง
 3. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหารความเส่ียง
 4. นายสุวรรณ แทนสถิตย กรรมการบริหารความเส่ียง
 5. นายอายุสม กฤษณามระ กรรมการบริหารความเส่ียง

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการของธนาคาร เพ่ือ

พิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่งตอง
ครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานเครดิต  
ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียง
ดานปฏบิตักิาร และความเสีย่งท่ีมผีลกระทบตอชือ่เสยีงของ
กิจการ เปนตน

2.  วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียง
ของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเส่ียง โดยรวมถึงความมปีระสทิธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด

4. ใหขอเสนอแนะในส่ิงท่ีตองดาํเนินการปรับปรงุแกไขตอคณะ
กรรมการธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่
คณะกรรมการธนาคารกําหนด
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การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดใหมีการประชุมรวมกัน
เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมายอยางนอย 3 เดือน
ตอครั้ง โดยในป 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการ
ประชุมรวม 12 ครั้ง

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาท่ีรายงานการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการธนาคาร

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชมุอยางสมํา่เสมอ โดยทัว่ไปจะ
กําหนดใหมีการจัดประชุมเปนประจําทุก 2 เดือน และอาจมีการ
เรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้ง 
ฝายจัดการจัดขอมูล เอกสารอางอิง และรายละเอียดเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาใหแกคณะกรรมการทุกทาน และใน
ระหวางการประชุม ประธานกรรมการธนาคารไดใหเวลาแก
กรรมการในการพิจารณาเร่ืองท่ีนาํเสนอแตละวาระอยางรอบคอบ 
รวมท้ังเปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสาํคัญ และซกัถาม 
ตลอดจนแสดงความคิดเหน็อยางอสิระ เพ่ือใหกรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มที่

สรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ของกรรมการธนาคารในป 2555 ดังน้ี 

หนวย : จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2555

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
ธนาคาร

ประชุมรวม 13 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมรวม 17 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

1. นายชาตรี โสภณพนิช 13

2. นายสถาพร  กวิตานนท* 1* 1*

3. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ 13

4. นายปติ สิทธิอํานวย 12

5. พลเรือเอกประเจตน   ศิริเดช 13 17

6. นายโกวิทย โปษยานนท 13 11

7. นายสิงห      ตังทัตสวัสดิ์ 11 11

8. นายคนึง ฦๅไชย 13 15

9. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล 12 15

10. นางเกศินี วิฑูรชาติ 13 17

11. นายพรเทพ พรประภา** 13 4**

12. นายชาญ โสภณพนิช 13 12

13. นายอมร จันทรสมบูรณ 13 11 12

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช 13

15. นายเดชา ตุลานันท 12

16. นายสุวรรณ แทนสถิตย 11 8

17. นายชาญศักด์ิ เฟองฟู 11

18. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย 12

หมายเหตุ * นายสถาพร กวิตานนท ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555
 **  นายพรเทพ พรประภา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555
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การประเมนิผลการปฏิบตัหินาทีข่องคณะกรรมการธนาคาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการธนาคารไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ     
คณะกรรมการธนาคารท้ังคณะเปนรายป และครอบคลุมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจน
การติดตามผลการดาํเนินการอยางสมํา่เสมอ รวมทัง้การพิจารณา
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ การประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการธนาคารดังกลาว มีขึ้นเพ่ือใหมี
การพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการธนาคาร  อนัจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับ
ดแูลกจิการ ทัง้นี ้ธนาคารไดจดัทาํแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกรรมการธนาคารแตละทานเปน   
ผูกรอกแบบประเมนิ และนาํผลการประเมนิทีไ่ดไปพจิารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

การสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทาํหนาท่ีคดัเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนง
ตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
และผูบริหารระดับสงูตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไปเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดมกีารช้ีแจงขอมลูทัว่ไปใหแกกรรมการท่ีไดรบัการแตงต้ัง 
เปนกรรมการธนาคารคร้ังแรก และจัดใหมคีูมอืกรรมการธนาคาร 
ตลอดจนสนับสนุนคาใชจายสําหรับกรรมการธนาคารท่ีประสงค
จะเขารับการอบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารไดสนับสนุน
โครงการการพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยาย
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนตน

กรรมการธนาคารทีผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย         
ไดแก นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร          
จันทรสมบูรณ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์      
พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล            
นายสุวรรณ แทนสถิตย นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายทวีลาภ 
ฤทธาภิรมย สําหรับกรรมการธนาคารท่ีไดรับการอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation  Program ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช 
นายคนึง ฦๅไชย นายโกวิทย โปษยานนท นายพรเทพ พรประภา 
และนายชาญศักด์ิ เฟองฟู 

การกํากับดูแลกิจการ
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ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง

ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเส่ียงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยไดมีการกําหนด

แนวทางในการบริหารความเส่ียงแตละดาน เพ่ือใหแนใจไดวา

ธนาคารมีกลไกกํากับดแูลการบรหิารความเส่ียงท่ีมปีระสทิธิภาพ   

ในชวงท่ีผานมา ธนาคารไดวิเคราะหถึงปจจยัความเส่ียงสําคัญท่ี

อาจมผีลกระทบตอการประกอบธรุกจิการเงนิ และนาํมาปรบัปรงุ

โครงสรางองคกร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดาน

ตางๆ อยางตอเนือ่ง เพ่ือเสรมิสรางใหระบบการบรหิารความเส่ียง

ของธนาคารมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล  

และรองรับการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของธนาคารแหง

ประเทศไทย ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ Basel II นอกจากน้ี 

ธนาคารยังไดศึกษาและเตรียมการเพ่ือรองรับหลักเกณฑ         

Basel III ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองการดํารงเงินกองทุน การบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และการเพ่ิมมาตรการกํากับดูแล

สถาบันการเงินท่ีมคีวามสาํคัญตอระบบการเงินโลก โดยธนาคาร

แหงประเทศไทยไดเร่ิมทยอยใชในสวนของการดํารงเงินกองทุน 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ        

ผูบริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการ

บรหิารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบ

การบริหารความเส่ียง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียง 

ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของธนาคารใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง

ของธนาคารท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับสูง 
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง 
กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบดวย การระบุ

ความเส่ียงสําคัญซ่ึงจะสงผลอยางมีนยัสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแตละประเภท การติดตาม

และควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสม และการ

รายงานความเส่ียงประเภทตางๆ ใหผูเก่ียวของรับทราบเพ่ือให

สามารถบริหารและ/หรือจัดการความเส่ียงไดทันตอเหตุการณ  

หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงต้ังอยูบนพ้ืนฐานที่ให

หนวยงานธุรกิจ ซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเส่ียง มีหนาท่ี      

ตองรบัผดิชอบตอการบรหิารความเส่ียงตางๆ อยางตอเน่ือง และ

ใหความเส่ียงอยูภายในขอบเขตท่ีไดรับการอนุมัติ ตลอดจน

สอดคลองกับนโยบายความเสีย่งโดยรวมของธนาคารทีไ่ดรบัการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเส่ียง

ทาํหนาท่ีตดิตามและควบคุมความเส่ียงอยางตอเน่ืองสมํา่เสมอ

สภาวะแวดลอมและความเสี่ยงสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการ

ความเส่ียงแตละดาน มีดังน้ี

1. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของหลายประเทศในกลุมสหภาพยุโรปไดเขาสูภาวะ

ถดถอย ตั้งแตชวงคร่ึงหลังของป 2555 เปนตนมา จากปญหา   
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หน้ีสาธารณะของกรีซ รวมถึงปญหาหน้ีมีปญหาของธนาคารใน

สเปน ขณะท่ีภาคธนาคารโดยรวมของประเทศในกลุมยูโรโซน        

มีการปรับลดขนาดของงบดุล (Deleveraging) อยางตอเนื่อง     

โดยเพ่ิมความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือ ทําใหภาคเอกชนตอง

ลดการลงทุน และการใชจายลงอยางตอเนื่อง สวนการปรับลด       

งบประมาณของรัฐบาลประเทศท่ีประสบปญหาหน้ีสาธารณะ 

อาจทําใหเกิดแรงตอตานจากประชาชน จนกระทบตอเสถียรภาพ

ทางการเมืองได ดวยเหตุนี้ นักลงทุนจึงขาดความเช่ือมั่นตอ

มาตรการแกไขปญหาของทางการ อันจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสง

ผลกระทบตอไปยังเศรษฐกิจของประเทศคูคาและเศรษฐกิจโลก 

อีกระยะหน่ึง

สําหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2555 มีสัญญาณฟนตัวอยาง       

ตอเน่ือง แตในอัตราท่ีตํ่า เน่ืองจากภาคธุรกิจยังคงชะลอการ

ลงทุนและการจางงาน ที่สงผลใหธนาคารกลางของสหรัฐฯ        

ตองดําเนินการผอนคลายนโยบายทางการเงินอยางตอเนื่อง        

จนกอใหเกิดความกังวลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ของสหรัฐฯ สวนในภาคการคลัง ปญหาการขาดดุลงบประมาณ

และแนวโนมหน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมขึ้น จนตองมีการเจรจาปรับ

เพดานการกอหน้ีอีกคร้ัง จะทําใหรัฐบาลอาจตองรัดเข็มขัด          

ตัดลดงบประมาณรายจายของรัฐบาลกลางลงบางสวน อันจะ     

สงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยและประเทศกําลังพัฒนา ยังไดรับ

ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการสงออก อันเปนผล            

มาจากความออนแอทางเศรษฐกจิของประเทศคูคาสําคัญ ทาํให

เศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไมสามารถพ่ึงพา 

การสงออกไดเหมือนในอดีต โดยเฉพาะจีน ซึ่งการสงออกชะลอ

ตัวลงมาก อยางไรก็ตาม อุปสงคภายในประเทศท่ียังขยายตัวดี

ในภาคสวนตางๆ ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและ        

การลงทุนของภาครัฐ จะชวยชดเชยการชะลอตัวของภาค           

การสงออกไดระดับหนึ่ง

ทั้งน้ี การดําเนินมาตรการผอนคลายทางการเงิน โดยเฉพาะ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีป่ระกาศใชมาตรการผอนคลายเชิงปรมิาณ 

รอบที ่3 (QE3) และรอบที ่4 (QE4) เพ่ิมเตมิ รวมถงึธนาคารกลาง

ยุโรป ที่ออกมาตรการ Outright Monetary Transaction (OMT) 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการชวยดูแลปญหาวิกฤติิิในยุโรปไมให

ลกุลามมากข้ึน จะทําใหเกิดสภาพคลองสวนเกินในระบบการเงิน

โลก สงผลใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนไปยังประเทศกําลังพัฒนา 

ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวา โดยเฉพาะประเทศในแถบ

เอเชียและไทย ซึ่งคาเงินของประเทศเหลาน้ีจะมีแนวโนมแข็งคา

ขึ้นอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังจะเกิดภาวะการเก็งกําไรในสินทรัพย

ตางๆ อันจะนําไปสูการสะสมความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจ 

และกลายเปนปญหาในระยะตอไปได

2. การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับการดําเนินงาน
หลักเกณฑ Basel III 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแล 

เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยใหมตามหลักเกณฑ Basel III 

ทีอ่อกโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 

ซึง่ครอบคลมุเรือ่งการดาํรงเงนิกองทนุและการบรหิารความเส่ียง

ดานสภาพคลอง 

ในสวนของการกํากับดแูลเงนิกองทนุนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนเพ่ิมขึ้นท้ังใน       

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใหเพียงพอท่ีจะรองรับความ     

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติิิ และ         

เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การปรับปรุง            

ที่สําคัญ ไดแก กําหนดอัตราสวนเงินกองทุนข้ันตํ่าข้ึนมาใหม  

และใหมีการเพ่ิมคุณภาพเงินกองทุนเพ่ือใหมีความเหมาะสม       

ย่ิงข้ึน ปรับปรุงการคํานวณสินทรัพยเส่ียงใหสะทอนความเส่ียง

ที่แทจริงและครอบคลุมธุรกรรมไดครบถวนย่ิงขึ้น รวมถึงเพ่ิม       

ขอกําหนดใหมีการทยอยดํารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม (Capital 

Conservation Buffer และ Countercyclical Buffer) โดยหลัก

เกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนดังกลาวไดเร่ิมมีผลตั้งแตวันท่ี      

1 มกราคม 2556 เปนตนไป

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑการกํากับดแูลเงนิกองทนุขางตนแลว 

ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดออกแนวทางการคํานวณอัตราสวน

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง



55ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

ทางการเงิน Leverage Ratio เพ่ิมเติมเพ่ือจํากัดการกอฐานะ

ความเส่ียง รวมท้ังไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยรายงานขอมูล

ความเส่ียงดานสภาพคลองตามหลักเกณฑ Basel III เพ่ือประกอบ

การพิจารณาออกหลักเกณฑที่เหมาะสมกับประเทศไทยตอไป

ธนาคารไดดําเนินการศึกษา เตรียมความพรอม และประเมิน        

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวอยางตอเน่ือง 

และพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับรองรับการ

ขยายธุรกิจของธนาคารตอไปในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหรือปรับปรุงใหม

งบการเงินของธนาคารจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard: 

TFRS) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่ง            

ที่ผานมาสภาวิชาชีพบัญชีไดทยอยปรับปรุงใหสอดคลองกับ

มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International 

Financial Reporting Standards: IFRS) และเร่ิมบังคับใช       

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ที่ผานมา สําหรับมาตรฐานการ

รายงานฉบับที่เก่ียวของกับธนาคารและจะมีผลบังคับใชใน           

ป 2556 ไดแก มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลจาก        

การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 เร่ืองสวนงานดําเนินงาน 

(Operating segments) 

ธนาคารไดเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

บัญชีดังกลาว โดยไดประเมินผลกระทบ เพ่ือบริหารจัดการ 

ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของ

3. ความเส่ียงด้านเครดิต
ความเส่ียงดานเครดิต หมายถึง ความเสีย่งท่ีลกูหน้ีหรอืคูสญัญา

ของธนาคารไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาท่ีเก่ียวของกับ      

การใหสินเช่ือ การลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหน้ี       

ไมสามารถชาํระเงินตนหรอืดอกเบีย้ตามทีต่กลงไวกับธนาคารได 

เปนตน

ปจจัยความเส่ียงดานเครดิต ไดแก ประเด็นความเส่ียงตางๆ ซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนอยางครบถวน

ของลกูหน้ี รวมถงึปจจยัอืน่อันอาจสงผลกระทบตอความสามารถ

ในการแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

เศรษฐกจิโลกในระยะตอไป ยังคงเผชญิกับความเส่ียงและความ

ผันผวน จากภาวะวิกฤติิเศรษฐกิจของกลุมประเทศพัฒนาแลว 

โดยเฉพาะประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ัน มาตรการทางการเงินของบางประเทศอาจกอใหเกิด

การเคล่ือนยายเงินทุนอยางรวดเร็วเขาสูประเทศกําลังพัฒนา       

จึงอาจเกิดภาวะฟองสบูจากการเก็งกําไรในสินทรัพย หรือภาวะ

เงินเฟอในบางประเทศ 

การดําเนินธุรกิจของธนาคาร จึงตองใหความสําคัญกับการ

ติดตามความเส่ียงของลูกหน้ีหรือคูสัญญาท่ีอาจจะไดรับ          

ผลกระทบจากปจจัยเส่ียงดังกลาวอยางใกลชิด เน่ืองจากลูกหน้ี

หรือคูสัญญาบางรายอาจไดรับผลกระทบ และมีความสามารถ

ในการชําระหน้ีลดลง 

ในการบริหารความเส่ียงดานเครดิต ธนาคารไดกําหนดกระบวนการ 

อํานวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเช่ือ        

การจัดระดับความเส่ียงดานสินเชื่อของลูกคา ตลอดจนกําหนด

เง่ือนไขและอาํนาจในการอนุมตัสินิเช่ือตามระดับตางๆ ขึน้อยูกับ

ประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เปนตน ในการพิจารณา

สินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงคในการ

ขอกู ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสด 

จากการดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถของ

ผูบริหาร ตลอดจนหลักทรัพยคํ้าประกัน และจัดใหมีการทบทวน

สินเชื่อ รวมถึงระดับความเส่ียงของสินเชื่อเปนประจํา โดย

ธนาคารไดจดัต้ังสายงานเพ่ือตดิตามดูแล และบริหารความเส่ียง

ที่เก่ียวของ ไดแก

สายบริหารความเส่ียง ทําหนาท่ีวิเคราะหและรายงานสถานะ

ความเส่ียงของธนาคารในดานตางๆ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ 

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายดานความเส่ียง     

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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โดยรวมของธนาคาร และเพ่ือรองรับกฎเกณฑใหมๆ รวมท้ัง

มาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงดานตางๆ 

ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

สายบริหารสินเชื่อ ทําหนาท่ีบริหารความเส่ียงดานเครดิต      

โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเช่ือใหเปนไปตาม

นโยบายสินเช่ือของธนาคาร สายงานน้ีประกอบดวย หนวยงาน

ตางๆ คือ หนวยงานนโยบายสินเช่ือ หนวยงานกล่ันกรองสินเช่ือ 

หนวยงานบริหาร Portfolio หนวยงานสอบทานสินทรัพยเส่ียง 

หนวยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ หนวยงานประนอมหน้ีและ

กฎหมาย และหนวยงานทรัพยสิน ซึ่งแตละหนวยงานมีหนาท่ี 

และความรับผิดชอบ สรุปไดดังตอไปนี้

• หนวยงานนโยบายสนิเชือ่ มหีนาท่ีดแูลโครงสรางนโยบาย

สนิเช่ือ ประสานงานในการปรับปรงุ เปลีย่นแปลง และเผยแพร 

นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชือ่ ตดิตามดแูลกรณี

ไมเขาเกณฑของนโยบายสินเช่ือ และรวบรวม ความคิดเห็น

ตางๆ เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ

• หนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหนาท่ีกล่ันกรองสินเช่ือที่      

นาํเสนอโดยสายธุรกิจตางๆ ดแูลใหการอํานวยสินเช่ือเปนไป

ตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ มโีครงสราง

สนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ทบทวนผลการจดัระดับความเส่ียงสินเชือ่

ของลูกคา รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสินเช่ือที่ดี และ

กระบวนการอํานวยสินเช่ือมีระบบและเช่ือถือได

• หนวยงานบรหิาร Portfolio มหีนาท่ีวิเคราะหและเสนอแนะ

การเปล่ียนแปลงโครงสรางของ Portfolio การกําหนดสัดสวน

ที่เหมาะสมของ Portfolio และการต้ังสํารองหน้ีสูญในระดับ 

Portfolio พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการ

บริหารความเส่ียงดานสินเชื่อ สรางฐานขอมูลดานสินเชื่อ 

ตลอดจนควบคุม ดูแลมาตรฐานการจัดการท่ีเก่ียวของ

• หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสี่ยง มีหนาท่ีสอบทาน

กระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเช่ือ ประเมิน  

ความเพียงพอของการต้ังสํารองหน้ีสูญ และประเมินผล       

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการ

พิจารณาสินเช่ือ

• หนวยงานบรหิารสนิเชือ่พิเศษ มหีนาท่ีดแูลบรหิารจดัการ

หน้ีดอยคุณภาพ กําหนดกลยุทธพรอมทั้งดําเนินการแกไข

และการปรับปรุงโครงสรางหน้ี

• หนวยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหนาท่ีดําเนินการ

ใหมีการฟองรองหรือประนีประนอมยอมความหรือยึดทรัพย

ขายทอดตลาด

• หนวยงานทรัพยสิน ทําหนาท่ีบริหารและขายทรัพยสิน        

รอการขายท่ีไดรับมาจากกระบวนการประนอมหน้ี และการ

ฟองรอง

 

สําหรับกระบวนการในการอํานวยสินเช่ือ สายสินเช่ือจะเปน        

ผูพิจารณานําเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และหนวยงานกล่ันกรอง    

สินเช่ือพิจารณาคําขอดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑการ

อํานวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณาความเส่ียงตามที่กําหนดไว เชน  

มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงดาน       

สินเชื่อ และการประเมินมูลคาหลักประกัน เปนตน เพ่ือเปน        

การปองกันความเส่ียงในการอํานวยสินเชื่อ ในสวนของสินเช่ือ

ดอยคุณภาพ ธนาคารมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงทําหนาท่ี

ในการติดตามแกไขหนีด้งักลาว นอกจากน้ี ธนาคารยังมหีนวยงาน

อิสระท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีในการสอบทานกระบวนการบริหาร      

สนิเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ประเมินความเพียงพอของการสํารอง

หน้ีสูญในกรณีที่เปนสินเช่ือดอยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณา      

สินเช่ือ โครงสราง Portfolio ที่เหมาะสม ความเพียงพอของ         

เงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติิ (Stress Testing)  

ตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทัง้น้ีการดําเนินการ

ดงักลาว หนวยงานท่ีเก่ียวของจะรายงานผลตอผูบรหิารระดับสงู 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยาง

สมํ่าเสมอ

ธนาคารมกีารกําหนดเพดานตางๆ สาํหรบัการควบคมุความเสีย่ง

ดานเครดิต เชน การกําหนดเพดานของผลรวมของจํานวนเงิน       

ที่ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะ

คลายการใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและผูเก่ียวของท้ังในลักษณะ        

กลุมลูกคา กลุมอุตสาหกรรม และระดับประเทศคูสัญญา เพ่ือ

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง
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เปนการจํากัดความสูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่ 

กลุมลูกคาท่ีเขาขายลักษณะดังกลาวไดรับผลกระทบในแงลบ 

จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากน้ี ธนาคารไดมีการติดตาม

การกระจุกตัวของกลุมสินเช่ือรายใหญ กลุมอุตสาหกรรม และ

ประเทศคูสัญญา และรายงานตอฝายจัดการ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอยาง

สมํา่เสมอ ซึง่การกําหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกลาว

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหธนาคารม่ันใจไดวาในภาวะวิกฤติิจะมี       

เงินกองทุนเพียงพอท่ีจะดําเนินธุรกิจไดอยางแข็งแกรงตอไป

นอกจากน้ี ธนาคารไดมกีารจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง

ในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุ มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ1 เพ่ือใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑการกํากับแบบ

รวมกลุมที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งนโยบายดังกลาว

ครอบคลุมถึงการกําหนดหลักเกณฑและขอจํากัดในการทํา

ธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ 

รวมถึงการบริหารความเส่ียงในการทําธุรกรรมระหวางกันภายใน

กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดยกําหนดใหกลุมธุรกิจ

ทางการเงินธนาคารกรุงเทพมกีารบรหิาร ควบคมุ ตดิตามปรมิาณ

ธุรกรรมใหอยูในเกณฑที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม) 

กําหนด และสอดคลองกับเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทย และ/

หรือหนวยงานกํากับดแูลอืน่ท่ีเก่ียวของกําหนด โดยบริษทัในกลุม

ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการจัดทํารายงานขอมูล      

การทําธุรกรรมระหวางกันตอคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของ

กลุมธุรกิจทางการเงินและคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือสามารถติดตามแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดกอนท่ีจะเกิด

ความเสียหายรายแรงข้ึน

อตัราสวนคุณภาพสินทรัพยของกลุมธรุกิจทางการเงินของธนาคาร 

ณ ธันวาคม 2555 และ ธันวาคม 2554 มีดังน้ี

ธ.ค. 55 ธ.ค. 54

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม * 5.4%  5.8%

อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม *  0.1%  0.1%

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ

 ตอสินเช่ือรวม **  2.3%  2.7%

อัตราสวนดอกเบ้ียคางรับตอสินเช่ือรวม* 0.3% 0.3%

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

 ตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ **  206.9%  199.0%

*  รวมดอกเบ้ียคางรับ
** ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

4. ความเสี่ยงด้านตลาด 
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจไดรับ

ความเสียหายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพย       

หน้ีสิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคล่ือนไหวของอัตรา

ดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปล่ียนและราคาสินคา

โภคภัณฑ

วัตถุประสงคหลกัในการบรหิารความเสีย่งดานตลาดของธนาคาร 

คือ การจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปจจัย

ตลาดใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับนโยบาย      

ความเส่ียงรวมของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริหาร

ความเส่ียงและมีการกําหนดมาตรวัดและเพดานความเส่ียง      

ดานตลาดใหเหมาะสมกับลกัษณะและความซับซอนของธรุกรรม

ทางการเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน สาย

บริหารการเงิน และหนวยงานบริหารความเส่ียงดานตลาด เปน 

ผูมีบทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง

ตามนโยบายท่ีกําหนด

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

1 กลุมธรุกจิทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบดวย 8 บรษิทัดงันี ้1) ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ในฐานะบรษิทัแม 2) บางกอกแบงค เบอรฮาด (BBB) 3) ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด (BBC) 4) บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาดัน) เบอรฮาด  และ 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด (BBL Cayman)
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• คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน มีหนาท่ี 

กําหนดแนวทางการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน ตลอดจน

ติดตามและควบคุมความเส่ียงดานตลาดและความเส่ียง 

ดานสภาพคลองของธนาคารใหอยูในระดับทีย่อมรบัได และ

สอดคลองกับนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

คณะกรรมการธนาคารกําหนด

• สายบริหารการเงิน มีหนาท่ีดําเนินกลยุทธทางการคา       

โดยการซ้ือขายผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เชน ซื้อขาย    

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซื้อขายตราสารหน้ีและ

ตราสารอนุพันธ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงดานอัตรา        

แลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย รวมถึงบริหารสภาพคลอง    

ของธนาคาร เพ่ือใหระดับความเส่ียงอยูภายใตเพดาน       

ความเส่ียงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย      

และหน้ีสินกําหนดและธนาคารยอมรับได

• หนวยงานความเสี่ยงดานตลาด สายบริหารความเสี่ยง 

เปนผูบงชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุม

ความเส่ียงใหอยูภายใตเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด โดย

รายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน          

เปนประจํา ตลอดจนนําเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด      

และเพดานความเส่ียงใหเหมาะสมกับสภาวการณ แผนธุรกิจ 

และความซับซอนของธุรกรรมที่เปล่ียนแปลงไป

ในการบริหารความเส่ียงดานตลาด ธนาคารอาจพิจารณาทํา

ธุรกรรมเก่ียวกับอนุพันธทางการเงินดานอัตราดอกเบ้ียและ/หรือ

สกุลเงิน เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากฐานะอัตราแลกเปลี่ยนและ

อัตราดอกเบ้ีย หรือเพ่ือเปนการใหบริการอนุพันธทางการเงินใน

ขอบเขตทีจ่าํกัดแกลกูคาธุรกจิและ/หรอืสถาบนัการเงินในประเทศ

และตางประเทศท่ีมีความรู ความเขาใจในเคร่ืองมือดังกลาว  

เคร่ืองมอือนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตนครอบคลุมถึงสัญญา

ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward) 

สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน (Cross Currency 

Swap) สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) 

เปนตน

ธนาคารแบงการบริหารความเส่ียงดานตลาดตามวัตถุประสงค

ของการทําธุรกรรม เปน 2 สวน คือ ความเส่ียงดานตลาดของ

ฐานะในบัญชีเพ่ือการคาและของฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคาร

ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการคา

ฐานะในบัญชีเพ่ือการคาคือฐานะของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี

ธนาคารถือครองไวในระยะส้ัน โดยมีเจตนาเพ่ือคา เพ่ือขายตอ 

เพ่ือหาประโยชนจากการเปล่ียนแปลงของราคา หรือเพ่ือหา      

กําไรจากความแตกตางของราคาในหลายตลาด (Arbitrage)     

รวมทั้งเพ่ือปองกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพ่ือการคา 

ความเส่ียงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพ่ือการคาท่ีสําคัญของ

ธนาคาร ไดแก ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียง 

ดานอัตราแลกเปล่ียน

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการคา เกิดจากการท่ี

ธนาคารถือครองธรุกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับอตัราดอกเบ้ีย

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคา ทํากําไรในระยะส้ัน หรือเพ่ือปองกัน

ความเสีย่งของฐานะในบญัชเีพ่ือการคา เชน ธุรกรรมตราสารหนี้ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และ สัญญาแลก

เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียหรือสกุลเงิน เปนตน การเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียสงผลกระทบตอมลูคายุตธิรรมของฐานะท่ีธนาคาร

ถือครองและอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบ้ียได

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน เกิดจากการท่ีธนาคารมีการ      

ทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิด

ฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  

เชน การทําธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสินเช่ือ       

การกูยืม การกอภาระผูกพัน รวมถึงการใชอนุพันธทางการเงิน     

ที่เก่ียวของกับเงินตราตางประเทศ เปนตน เมื่ออัตราแลกเปล่ียน

เปล่ียนแปลง จึงอาจกระทบตอผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา 

แลกเปล่ียนได

ปจจัยความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอฐานะในบัญชีเพ่ือการคาในป

ที่ผานมา และยังคงตองติดตาม ไดแก ความผันผวนของสภาวะ

ตลาดจากปจจยัตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ เชน ความไมแนนอน

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง
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ในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมรกิา วิกฤติิิหน้ีสาธารณะ

ของประเทศในกลุมยุโรป การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคาร

แหงประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญท่ัวโลก 

อตัราและปรมิาณการเคล่ือนยายของเงินทุนมายังประเทศในภูมภิาค

เอเชียท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มากกวาประเทศตะวันตก 

และสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ เปนตน

ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเส่ียงเพ่ือใชควบคุมความเส่ียง

ดานตลาดในบัญชเีพ่ือการคา ไดแก Value-at-Risk Limit, PV01 

Limit และ Maximum Loss Limit เปนตน โดยใหมีการติดตาม

และรายงานสถานะความเส่ียงตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา Value-at-Risk 

(VaR) เปนมาตรวัดที่ใชหลักการทางสถิติในการประเมินความ 

เสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยเส่ียง

และราคาตางๆ ภายใตระยะเวลาและระดับความเช่ือมัน่ท่ีกําหนด 

นอกจากการติดตามและควบคมุความเสีย่งขางตนแลว ธนาคาร

จัดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤติิ สําหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการคา

อยางนอยไตรมาสละครั้ง เพ่ือใชประเมินความเสียหายสูงสุด         

ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะท่ีตลาดมีความผันผวนมากกวาปกติหรือ          

มีวิกฤติิ เพ่ือใหธนาคารเขาใจฐานะความเสี่ยง จุดเปราะบาง 

ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการความเส่ียงดานตลาด       

ไดดีย่ิงขึ้น

สาํหรับฐานะในบัญชเีพ่ือการคาของธนาคารในป 2555 คาเฉล่ีย

ของ VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินดวยวิธี Historical 

Simulation ที่ความเช่ือมั่นรอยละ 99 เทากับ 58 ลานบาท ซึ่ง

หมายความวา ในจํานวนวันทําการท้ังหมด 100 วัน ธนาคารจะ

มโีอกาสเกิดความสูญเสียจากฐานะในบัญชเีพ่ือการคาตอวันรวม

ไมเกิน 58 ลานบาท เปนจํานวน 99 วัน

ความเสี่ยงดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

ธนาคารมีความเส่ียงดานตลาดจากฐานะในบัญชเีพ่ือการธนาคาร 

จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารทุน     

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

• ความเสีย่งดานอัตราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร หมายถึง 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอก

งบดุลที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับ

อัตราดอกเบ้ียหรือการครบกําหนดสัญญาไมตรงกัน หรือ เม่ือ

อัตราดอกเบ้ียอางอิงของสินทรัพยและหน้ีสินมีการเปล่ียนแปลง

โดยไมสอดคลองกัน และมีผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ 

และ/หรือมูลคาของผูถือหุน  

 ปจจยัความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกจิ

ตางๆ อัตราเงินเฟอ และการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคาร

แหงประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญท่ัวโลก       

ซึง่สงผลตอทศิทางและระดับของอตัราดอกเบีย้อยางมนียัสําคัญ 

นอกจากน้ัน การแขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดของธนาคาร

พาณิชยในดานเงินฝากและสินเช่ือ มีผลใหสวนตางดอกเบ้ีย     

แคบลงดวย

 ในการควบคุมความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชเีพ่ือการ

ธนาคาร ธนาคารกําหนดเพดานความเส่ียงของผลกระทบตอ       

รายไดดอกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 1 ป (Net Interest Income 

Impact Limit) และผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจของสวน 

ของผูถือหุน (Economic Value of Equity Impact Limit) ภายใต

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและ

หน้ีสินทุกประเภทเพ่ิมขึ้นทันทีรอยละ 1.00 

 ธนาคารบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียโดยการปรับ

โครงสรางของสินทรัพยและหน้ีสินใหสอดคลองกับทิศทาง         

ของอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดการณในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได

ดอกเบี้ยสุทธิและมูลคาทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป และอาจใช

อนุพันธทางการเงิน เชน สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย และ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน เปนตน ในการ

ปองกันหรือปรับลดความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียใหอยูภายใน

เพดานความเส่ียง ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย

และหนี้สินกําหนด นอกจากน้ัน ธนาคารจัดใหมีการทดสอบ 

ภาวะวิกฤติิสําหรับความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือ      

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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การธนาคารอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพ่ือสะทอนจุดออนหรือ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ภายใตสถานการณจาํลองภาวะวิกฤติิตางๆ 

และนําผลลัพธที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน      

ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของธุรกิจ เพ่ือใหธนาคาร

สามารถบรรลุเปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจและมีความเส่ียง 

อยูในระดับที่ยอมรับได

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน           

รอยละ 1.00 ตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิในระดับธนาคาร ณ วันท่ี      

31 ธันวาคม 2555 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนดังน้ี

หนวย ลานบาท

สกุลเงิน 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

เงินบาท  (382.80)  800.70

เงินดอลลารสหรัฐฯ  958.95  668.43

เงินยูโร 13.24 67.15

เงินสกุลอื่น  153.25  141.92

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
 อัตราดอกเบี้ย  742.64  1,678.20

• ความเสี่ยงของฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน

ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียง

ที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนและมีผล

ทาํใหฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมมีลูคาลดลงและกระทบ

ตอเงินกองทุนของธนาคาร

 ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางรายไดทั้งในรูปของเงินปนผล กําไร

จากสวนตางของมูลคาในระยะปานกลางและระยะยาว และ      

เพ่ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจหลักของธนาคารดวยการสราง

ความสัมพันธอันดีกับลูกคา และสรางเครือขายกับพันธมิตร

ทางการลงทุน รวมถึงเพ่ือรับชําระหน้ีคืนในรูปของหลักทรัพย      

ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี

 ธนาคารกําหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียง       

ในตราสารทุนเพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน ติดตาม และ

ควบคุมความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน โดย

กําหนดวิธีการประเมินความเส่ียงแยกตามประเภทของตราสารทุน 

มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติิอยางนอยรายไตรมาส เพ่ือ

ประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะท่ีตลาดมีความ

ผันผวนมากกวาปกติ และมีการควบคุมสัดสวนของฐานะท่ี

เก่ียวของกับตราสารทุนตอเงินกองทุนใหอยูภายในเกณฑที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ     

ที่ธนาคารไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญา 

วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของ

ธนาคารคือ การมีเงินทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะชาํระภาระ

ผูกพันท้ังในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถ      

นําเงินทุนไปบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมในภาวะ

ที่ตลาดเอ้ืออํานวยดวย

ปจจัยความเส่ียงดานสภาพคลองที่สําคัญของธนาคาร ไดแก 

โครงสรางของแหลงเงินทุนและการใชไปของเงินทุนของธนาคาร 

การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยเพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาด

ดานเงินฝาก และเพ่ือทีจ่ะใชรองรบัความตองการสินเชือ่ทีเ่พ่ิมขึน้  

นอกจากน้ันการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ สถานการณ

การเมืองในประเทศ และสภาวะความตึงตัวในตลาดการเงิน        

ในตางประเทศอันเน่ืองมาจากวิกฤติิหน้ียูโรโซนที่ยังไมคลี่คลาย 

อาจมีผลตอตนทุนและความสามารถในการจัดหาสภาพคลอง

สกุลเงินตราตางประเทศเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารบริหารความเส่ียงสภาพคลองตามนโยบายและหลักการ

ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินเปนผูกําหนด และ

สอดคลองกับเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑ

อื่นๆ ที่เก่ียวของของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเปน           

หนวยงานหลักทําหนาท่ีบริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพ

คลองประจําวันตามนโยบายดังกลาว และหนวยงานความเส่ียง         

ดานตลาด สายบริหารความเส่ียงเปนผูบงชี้ ประเมิน ติดตาม 

รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดาน     

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง
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ความเส่ียงท่ีกําหนด โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

สินทรัพยและหน้ีสินเปนประจํา อยางนอยเดือนละคร้ัง

ธนาคารจัดใหมแีหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลัก

ของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัวดี 

ทั้งในดานประเภทลูกคาผูฝาก ประเภทเงินรับฝากและอายุ        

ครบกาํหนด นอกจากน้ี ธนาคารบรหิารสภาพคลองผานตลาดเงิน

และตลาดทุนในประเทศและตางประเทศซ่ึงรวมถึงตลาดซ้ือขาย

ลวงหนาและตลาดซ้ือคืน (Swap and Repurchase Market) 

โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เชน 

สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนตน ธนาคารมุง

ดาํเนินการใหมตีนทุนและมคีวามเสีย่งดานสภาพคลองทีเ่หมาะสม

ตามสภาพตลาดและอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีการบริหาร

ฐานะสภาพคลองอยางใกลชิดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว          

ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกูยืมเงินระยะส้ัน

และระยะยาวจากตางประเทศ เพ่ือใชในการอํานวยสินเชื่อสกุล

เงินตราตางประเทศแกลูกคาของธนาคารท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตาม

ความเหมาะสมของสภาพตลาด

นอกจากแหลงเงินทุนท่ีหลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมสีนิทรพัย

ทีม่สีภาพคลองสงูและพรอมจะเปลีย่นเปนเงินสดไดเมือ่ตองการ 

เพ่ือที่จะสามารถรองรับการจายคืนหน้ีสินและภาระผูกพันและ

ดาํเนินธุรกิจไดอยางราบรืน่ท้ังในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติิ 

โดยธนาคารดํารงอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตามขอกําหนด

ของธนาคารแหงประเทศไทยและผูกํากับดูแลในแตละประเทศ 

ที่ประกอบการ และตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย

และหน้ีสินกําหนด

ธนาคารประเมนิ ตดิตาม และควบคมุความเสีย่งดานสภาพคลอง

โดยใชมาตรวดัและเพดานความเส่ียงประเภทตางๆ เชน อตัราสวน

เงินใหสินเช่ือตอเงินฝาก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ        

เงินฝาก ฐานะสภาพคลองสุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติิ 

เปนตน ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติิสภาพคลอง (Liquidity 

Risk Stress test) โดยกําหนดสถานการณจําลองภาวะวิกฤติิ         

ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบงออก           

ไดเปน 3 กรณี ไดแก (1) ภาวะวิกฤติิที่เกิดกับธนาคารเอง              

(2) ภาวะวิกฤติิที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบ

ตอสภาพคลองของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติิที่เกิดจากทั้ง       

2 ปจจัยขางตนพรอมกัน ในแตละสถานการณจําลองจะมีการ

สมมติใหกระแสเงินสดรับ-จายมีความแตกตางจากภาวะปกติ 

เชน ลูกคาถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใชวงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารมากกวาปกติ ธนาคารไมสามารถเขาถึงตลาดเงิน 

สินทรัพยที่มีสภาพคลองในภาวะปกติมีสภาพคลองลดลงและ

ทําใหตองขายในราคาต่ํากวาราคาตลาด ภาระในการสนับสนุน

บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เปนตน จากผลการทดสอบ      

ภาวะวิกฤติิสภาพคลองในป 2555 แสดงใหเห็นวาธนาคารยังมี

สภาพคลองสวนเกินเพียงพอท่ีจะรองรับภาวะวิกฤติิสภาพคลอง

ไดทั้ง 3 กรณี 

นอกจากน้ัน ธนาคารมีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือ

รองรับในกรณีเกิดวิกฤติิสภาพคลอง (Liquidity Contingency 

Plan) ที่กําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหาร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สัญญาณเตือนภัยภาวะวิกฤติิ         

สภาพคลอง ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือที่จะสามารถ

รับมือกับสถานการณไดอยางทันทวงที และประสบความสําเร็จ

ในการแกไขสถานการณใหกลับสูภาวะปกติ

สถานะของสินทรัพยสภาพคลองของกลุมธุรกิจทางการเงินของ

ธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

เปนดังน้ี

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)  746,669  597,650

เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝาก (%)  87.4  92.6

เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน (%)  87.1  88.9

สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)  30.9  28.4

สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)  40.7  37.6

สนิทรัพยสภาพคลอง/เงินรบัฝากและหน้ีระยะส้ัน (%) 40.5  36.0

หมายเหตุ:  สนิทรัพยสภาพคลอง ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและ
 ตลาดเงิน สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย เงินลงทนุเพ่ือคา และเงินลงทนุ
 เผ่ือขาย

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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6. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
ความเส่ียงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิด

ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความไมเพียงพอหรือความ

บกพรอง ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และ     

ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณความเสี่ยงภายนอก

ธนาคาร และรวมไปถึงความเส่ียงดานกฎหมาย ทั้งน้ี ไมรวมถึง

ความเส่ียงดานกลยุทธ และความเส่ียงดานชื่อเสยีง

ปจจัยความเส่ียงดานปฏิบัติการ ที่สําคัญของธนาคาร    

ประกอบดวย 

ปจจัยภายในธนาคาร ไดแก

• ประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ภายในองคกรและ     

ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึง

กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจ 

และกระบวนการในการดูแลบุคลากรของธนาคาร

• บุคลากรของธนาคาร ทั้งในสวนของความเพียงพอของ 

จํานวนบุคลากร คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร

• ระบบงานตางๆ ของธนาคาร ทั้งในสวนของความสามารถ

ของระบบงานในการรองรับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  

ความซบัซอนซึง่อาจกอใหเกิดความเสีย่งได รวมถงึการรกัษา

ความปลอดภัยของขอมูล ดานความถูกตองแมนยําของการ

ประมวลผล และการพัฒนาเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตางๆ 

เปนตน

ปจจัยภายนอกธนาคาร ไดแก

• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เชน การโจรกรรมหรือฉอโกง 

ทรัพยสินหรือขอมูลของธนาคาร เปนตน

• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ หรอืเหตุการณความไมสงบ

ตางๆ ที่อาจมีผลทําใหทรัพยสินของธนาคารเสียหายได

ธนาคารตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีดี 

เปนสิง่สาํคญัตอการดาํเนินธุรกจิใหบรรลผุลสาํเร็จไดอยางย่ังยืน  

โดยเฉพาะในสถานการณแวดลอมปจจุบันท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศซึง่มคีวามไมแนนอน  ธนาคารจึงใหความสาํคญั

ตอการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ อยางมีประสิทธิภาพ 

และครอบคลุมการดําเนินงานท่ัวท้ังธนาคารอยางเพียงพอ และ

เตรียมความพรอมเพ่ือรบัมอืกับสถานการณทีไ่มคาดคิดดงักลาว

ไดอยางทันกาล

นอกจากน้ัน ธนาคารยังใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง

ที่ เกิดจากการทุจริตท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑและบริการ           

ของธนาคารเชน บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนตน เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจตอ 

ลูกคาของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห ประเมิน และควบคุม

ความเส่ียง สําหรับผลิตภัณฑใหม เพ่ือใหมั่นใจวา ความเส่ียง      

อยูในระดับที่ยอมรับได และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม

กอนการเสนอใหบริการตอลูกคา

การบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการนิยาม

ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การดูแลติดตามความเส่ียง  

ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเส่ียง โดยทุกหนวยงาน

มีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง และกําหนดมาตรการบริหาร 

และควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่กําหนด โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสม และสรางวัฒนธรรมการบริหาร      

ความเส่ียงดานปฏิบัตกิารภายในธนาคาร

หลักการสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ

ธนาคารเร่ิมจากการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียง

ดานปฏิบัติการแกพนักงานของธนาคารใหเขาใจตรงกันอยาง      

ทั่วถึง และสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ภายในธนาคาร เพ่ือใหสามารถระบุความเส่ียงดานปฏิบตักิารได

อยางครบถวนถูกตอง  และสามารถประเมนิความเส่ียง ตลอดจน

วิเคราะหรายละเอียดเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการลด      

ความเส่ียง และดาํเนินการลดความเส่ียงตามแนวทางท่ีเลือกแลว 

โดยมกีารตดิตามความคบืหนาและระดบัความเสีย่งอยางเปนระบบ 

พรอมทั้งทบทวนกระบวนการท้ังหมดดังกลาว อยางสมํ่าเสมอ

ธนาคารมีหนวยงานความเส่ียงดานปฏิบัติการ สังกัดสายบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เชน 

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง
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การติดตามและสนับสนุนทุกหนวยงานใหดําเนินการตามระบบ

การบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการภายในหนวยงานของตน    

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในระดับภาพรวมองคกร   

การพิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใน       

ขัน้ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรกิาร การคํานวณเงินกองทุน

เพ่ือรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามแนวทาง Basel II        

การดูแลระบบและวเิคราะหขอมลูเหตกุารณความเสยีหายท่ีเกิด

จากความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Loss Data) เปนตน หนวยงาน

บรหิารความเส่ียงดานปฏิบตักิารมกีารประสานงานกับหนวยงาน

กํากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปล่ียน

ขอมูล รวมกันวิเคราะห และกําหนดแนวทางการบริหารควบคุม 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิารและ

กระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร

ธนาคารมีการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management) เพ่ือชวยลดผลกระทบและรองรับ

เหตุการณความเส่ียงดานปฏิบัติการท่ีเกิดจากปจจัยเส่ียง

ภายนอก เชน วิกฤติิที่เกิดข้ึนในชวงท่ีผานมาจากสถานการณ

ความไมสงบทางการเมืองป 2553 และมหาอุทกภัยป 2554 

เปนตน โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความตอเนือ่งทางธุรกิจ

ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกท้ังมีการพิจารณา

ทบทวนและจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

(Business Continuity Plan) อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหครอบคลุม 

พรอมรองรับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดใหมีการ 

ฝกซอมเปนประจํา

7. ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนท่ีมีความสําคัญมากในการดําเนิน

ธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังน้ันการจัดการเงินกองทุนอยางมี

ประสิทธิผล สะทอนถึงความมั่นคงแข็งแกรงทางการเงิน และ      

สงผลโดยตรงตอความนาเช่ือถือของสถาบันการเงินน้ันๆ

โครงสรางเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ที่ ธนาคารแหง

ประเทศไทยกําหนด ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ           

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 สําหรับเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไดแก ทุนชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองที่จัดสรร 

จากกําไรสุทธิ และกําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร สําหรับ     

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก เงินสํารองจากการตีราคาท่ีดินและ

อาคารตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เงินสํารอง

สําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ สวนเกินทุนสุทธิจากการตีราคา

ตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย และตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาว 

เงินกองทุนในระดับธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ     

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  203,928  184,171

เงินกองทุนชั้นท่ี 2  74,956  47,354

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย  278,884  231,525

ปจจัยความเส่ียงดานความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแก 

ประเภท ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพยเส่ียง และความ

สามารถในการหารายไดของธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติิเศรษฐกิจ

อาจทําใหธนาคารมีสินทรัพยรวมถึงเงินลงทุนท่ีมีคุณภาพลดลง 

และ/หรือมูลคาของสินทรัพย เงินลงทุนและ/หรือ หลักประกัน      

ลดตํ่าลง ทําใหสินทรัพยเส่ียงของธนาคารเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจ              

สงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคาร และทําใหเงินกองทุนของ      

ธนาคารลดลง อันจะนําไปสูระดับของเงินกองทุนตอสินทรัพย

เส่ียงท่ีลดลงดวย  

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน  ธนาคารมีเปาหมาย

ที่จะดํารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอท่ีจะสนับสนุน

ยุทธศาสตรการขยายธุรกิจภายใตกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได

ของธนาคาร และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจน

ความคาดหวังของตลาด กระบวนการบริหารเงินกองทุนของ

ธนาคารเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนโดย

ทางการ (Basel II-หลักการท่ี 2) โดยมีการประเมินความเส่ียง

และความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตกระบวนการ ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซึง่เปนการ

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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อนึ่ง ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑ     

การกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ซึ่งมีผลใช     

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป โดยไดมีการปรับ           

องคประกอบเงินกองทุนเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 อันประกอบดวย

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ทีเ่ปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1) 

และเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ทีเ่ปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) 

และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) โดยกําหนดใหดํารงเงินกองทุน

ขัน้ต่ําเปน 3 อตัราสวน ไดแก อตัราสวนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ทีเ่ปน

สวนของเจาของตอสนิทรัพยเส่ียงไมตํา่กวารอยละ 4.5 อตัราสวน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ากวารอยละ 6.0 และ

อตัราสวนเงินกองทุน ทัง้สิน้ตอสนิทรัพยเส่ียงไมตํา่กวารอยละ 8.5 

เมื่อธนาคารดํารงเงินกองทุนตามหลักการกํากับดูแลเงินกองทุน

ตามแนวทาง Basel III แลว ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคาร

จะมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของตอ

สนิทรพัยเส่ียง และอตัราสวนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ตอสนิทรพัยเส่ียง

ที่รอยละ 14.09 และมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพย

เส่ียงท่ีรอยละ 16.78

ปัจจัยความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียง

ประเมินความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีนัยสําคัญแบบมองไปขางหนา      

ทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤติิ เพ่ือใหธนาคารสามารถ

บริหารความเส่ียงและพิจารณาระดับของเงินกองทุนท่ีเพียงพอ

และสอดคลองกับความเส่ียงของธนาคารไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ

ธนาคารคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนข้ันต่ําตามหลักเกณฑ 

Basel II โดยใชวิธี Standardized Approach (SA) สําหรับ     

ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด และความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการ

ภายใตหลักเกณฑ Basel II ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดให

ธนาคารพาณิชยทีจ่ดทะเบียนในประเทศและกลุมธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําเปน 2 อัตราสวน 

ไดแก อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง ไมตํ่ากวา

รอยละ 4.25 และอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียง 

ไมตํ่ากวารอยละ 8.5 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอ

สินทรัพยเส่ียง และอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่รอยละ 11.86 และรอยละ 16.21  

ตามลําดับ ในขณะท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 อยูที่รอยละ 

12.21 และรอยละ 15.35 ตามลําดับ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ต่อสินทรัพย์เส่ียง

อัตราส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้น 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

 เกณฑ์ที่ ธปท. กําหนด
 ณ  31 ธันวาคม 2554
 ณ  31 ธันวาคม 2555
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อัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วน
เงินกองทุนท้ังสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

 เกณฑ์ที่ ธปท. กําหนด
 ณ 1 มกราคม 2556
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

8. ความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ หมายถึง ความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารใหสินเช่ือ ลงทุน กอภาระผูกพัน  

หรือทําธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการใหสินเช่ือแกกลุมลูกหน้ี  

หรอืภาคธุรกิจใดเปนจาํนวนสูงมาก ซึง่หากเกิดความเสียหายข้ึน

จะสงผลตอฐานะและความสามารถในการดําเนินงานของ

ธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ 

โดยกําหนดใหมกีารควบคุมการกระจุกตัวตอกลุมลกูหน้ีรายใหญ 

และการกระจุกตัวตอภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวตอ       

ลูกหน้ีรายใหญ ประกอบดวยการควบคุมสัดสวนเงินใหสินเช่ือ 

เงินลงทุนและภาระผูกพันแกลูกหน้ีกลุ มใดกลุมหน่ึง หรือ 

โครงการใดโครงการหนึ่งไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนของ

ธนาคาร และการควบคุมสัดสวนเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนและ

ภาระผูกพันของกลุมลูกหน้ีที่มียอดภาระเกินกวารอยละ 10       

ของเงินกองทุนของธนาคาร รวมกันตองไมเกินกวา 3 เทาของ     

เงินกองทุนของธนาคาร 

สําหรับการควบคุมการกระจุกตัวตอภาคธุรกิจ ธนาคารกําหนด

เพดานวงเงินภาคธุรกิจเพ่ือจํากัดความเสียหายท่ีจะมีต อ            

เงินกองทุนรวมของธนาคารใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได           

ในกรณีเกิดเหตุการณรายแรงท่ีกระทบตอภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจ

หน่ึงอยางมีนัยสําคัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมลูกหน้ีที่มียอดภาระเกินกวา      

รอยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร มียอดภาระรวมกันยังคง

ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดดังกลาว และหากพิจารณาแตละภาค

ธุรกิจ กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินใหสินเชื่อใหแก  

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยในสัดสวนสูงท่ีสุด        

ที่รอยละ 49.2 ของเงินใหสินเชื่อรวม รองลงมา ไดแก ภาค         

การสาธารณูปโภคและบริการรอยละ 15.7 และภาคสินเช่ือเพ่ือ

ที่อยูอาศัยรอยละ 9.3 แมวาเงินใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม

การผลติและการพาณิชยจะมสีดัสวนคอนขางสูงแตมกีารกระจาย

ไปยังอุตสาหกรรมยอยตางๆ อยางหลากหลาย โดยการกระจุก

ตวัในแตละภาคธุรกิจยอยคิดเปนสัดสวนคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับ

เงินใหสินเช่ือรวมของธนาคาร อีกท้ังธนาคารยังติดตามใหการ

กระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจยอยอยูในระดับที่ยอมรับได 
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ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย
ภาพรวมการดําเนินงาน
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2555 จํานวน 33,021 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 5,684 ลานบาท หรือรอยละ 20.8 เมื่อ
เทียบกับป 2554 ซึ่งมีจํานวน 27,337 ลานบาท โดยรายได
ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ 2,256 ลานบาท เปน 54,952 ลานบาท หรอื
รอยละ 4.3 เน่ืองจากรายไดดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นมากกวาคาใชจาย
ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้น โดยท้ังรายไดดอกเบ้ียและคาใชจายดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้นตามระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยและปริมาณธุรกรรมที่
เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสวนตางอัตราดอกเบ้ียสุทธิอยูที่รอยละ 2.55

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเพ่ิมขึ้น 996 ลานบาท เปน 
19,124 ลานบาท กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต      
เงินตราตางประเทศ เพ่ิมขึ้น 764 ลานบาท เปน 5,000 ลานบาท 
และกําไรจากการจําหนายสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 804 ลานบาท เปน 
2,019 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 66.2 ขณะท่ีรายไดจาก
เงินปนผลลดลง 131 ลานบาท เปน 2,597 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 4.8 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ลดลง 681 ลานบาท เปน 
496 ลานบาท ธนาคารมีกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,140 ลานบาท 
ลดลงจากปกอน 828 ลานบาท ดังน้ัน รายไดที่มิใชดอกเบ้ียของ
ธนาคารและบริษทัยอยจงึมจีาํนวนเพ่ิมขึน้จากปกอนจาํนวน 921 
ลานบาท เปน 30,459 ลานบาท

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจากป 2554 จํานวน 
1,802 ลานบาท เปน 37,861 ลานบาท สวนใหญเพ่ิมขึ้นจาก      
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาภาษีอากร และคาใชจายเก่ียวกับ
อาคารสถานท่ีและอุปกรณ เน่ืองจากการขยายเครือขายสาขา 
ขณะท่ีคาใชจายอ่ืนๆ ลดลง โดยรวมธนาคารและบริษัทยอยมกํีาไร
จากการดําเนินงาน (กอนหักคาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการดอยคาและภาษีเงินไดนิติบุคคล) จํานวน 
47,550 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 จํานวน 1,375 ลานบาท 
หรือรอยละ 3.0

คํา อ ธิ บ า ย แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
 แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัย
จะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาลดลง 4,779 ลานบาท เปน 
7,248 ลานบาท ในขณะท่ีมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล        
เพ่ิมขึ้น 716 ลานบาท เปน 7,213 ลานบาท จึงมีกําไรสุทธิ 
33,021 ลานบาท และมอีตัราผลตอบแทนตอสวนของเจาของถัว
เฉล่ียท่ีรอยละ 12.84 และอตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยถัวเฉล่ีย
ที่รอยละ 1.46 

ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือรวม 
1,604,391 ลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 9.1 จาก 1,470,398 ลานบาท 
ณ สิ้นป 2554 ขณะท่ีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพลดลงจาก 
42,574 ลานบาท ณ สิ้นปกอน เปน 42,325 ลานบาท ณ สิ้นป 
2555 หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.3 ของเงินใหสินเช่ือรวม
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

เงินรบัฝาก ณ สิน้ป 2555  มจีาํนวน 1,834,654 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 15.5 จาก 1,587,834 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 โดยมี
อตัราสวนเงินใหสนิเช่ือตอเงินรบัฝากลดลงจากรอยละ 92.6 เปน
รอยละ 87.4  ณ สิ้นป 2555

สวนของเจาของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 273,543 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 29,728 ลานบาท หรือรอยละ 12.2

ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 
17.30 บาท เปรยีบเทียบกับป 2554 ทีม่กํีาไรสทุธิตอหุน 14.32 บาท 
เพ่ิมขึ้น 2.98 บาท หรือรอยละ 20.8 และเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2555 ธนาคารไดจายเงินปนผลหุนสามัญงวดสุดทายสําหรับ      
ผลการดําเนินงานประจําป 2554 ในอตัราหุนละ 4.00 บาท และ
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2555 ธนาคารไดจายเงินปนผลหุนสามัญ
ระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 
2555 ในอัตราหุนละ 2.00 บาท

ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ
ในปี 2555 จํานวน 33,021 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 5,684 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 20.8 จากปี 2554 
โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 
2,256 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ  หนวย : ลานบาท

2555 2554
เปลี่ยนแปลง

จํานวน ร้อยละ
รายไดดอกเบ้ีย 95,260 81,827 13,433 16.4

เงินใหสินเช่ือ 78,278 67,734 10,544 15.6

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,841 6,493 1,348 20.8

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 592 250 342 136.8

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8,549 7,350 1,199 16.3

คาใชจายดอกเบี้ย 40,308 29,131 11,177 38.4

เงินรับฝาก 25,909 16,809 9,100 54.1

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,367 2,363 4 0.2

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 7,308 5,393 1,915 35.5

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 4,721 4,565 156 3.4

อื่นๆ 3 1 2 200.0

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 54,952 52,696 2,256 4.3
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย หนวย : ลานบาท

2555 2554
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 19,124 18,128
 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและ

 ปริวรรตเงินตราตางประเทศ
5,000 4,236

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,140 1,968
 กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 2,019 1,215
 รายไดจากเงินปนผล 2,597 2,728
 อื่นๆ * 579 1,263

รวม 30,459 29,538

* สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
 และรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ

รายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบ้ียในป 2555  มีจํานวน 95,260  ลานบาท เพ่ิมขึ้น  
13,433 ลานบาท หรือรอยละ 16.4 สวนใหญเพ่ิมขึ้นท่ีรายได
ดอกเบ้ียรบัจากเงนิใหสนิเช่ือจาํนวน 10,544 ลานบาท หรอืรอยละ 
15.6 เน่ืองจากปริมาณธุรกรรมและระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ที่เพ่ิมขึ้น รายไดดอกเบ้ียรับจากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 1,348 ลานบาท และรายไดดอกเบ้ียรับจาก    
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคาเพ่ิมขึ้น 342 ลานบาท เน่ืองจาก
ปรมิาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ สวนรายไดดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้เพ่ิมขึ้น 1,199 ลานบาท โดยมากเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น

คาใชจายดอกเบี้ย 
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายดอกเบ้ีย 40,308 
ลานบาท เพ่ิมขึน้ 11,177 ลานบาท หรอืรอยละ 38.4 โดยคาใชจาย 
ดอกเบ้ียเงินรับฝากเพ่ิมขึน้ 9,100 ลานบาท เปน 25,909 ลานบาท 
จากปริมาณธุรกรรมและระดับอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น 
และคาใชจายดอกเบ้ียตราสารหน้ีที่ออกและ    
เงินกูยืมเพ่ิมขึน้จาํนวน 156 ลานบาท เปน 4,721 
ลานบาท สวนใหญเพ่ิมขึ้นตามระดับอัตรา
ดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย

สําหรับคาใชจ ายเงินนําสงสถาบันคุ มครอง        
เงินฝากเพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,915 ลานบาท เปน 
7,308 ลานบาท หรือรอยละ 35.5 เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณเงินรับฝาก ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงอตัราและฐานท่ีใชคาํนวณเงินนําสง
สถาบันคุมครองเงนิฝากและกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิ      
ในป 2555 เพ่ิมขึน้ 2,256 ลานบาท เปน 54,952 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.3 และมีสวนตาง
อัตราดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin) เปน
รอยละ 2.55

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ 19,124 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 996 ลานบาท หรือรอยละ 
5.5 เน่ืองจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้น 2,291    
ลานบาท หรือรอยละ 9.8 โดยรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สวนใหญเพ่ิมขึน้ท่ีคาธรรมเนยีมจากบรกิารบตัรเครดติและบรกิาร
อเิล็กทรอนกิส ขณะท่ีคาใชจาย คาธรรมเนยีมและบรกิารเพ่ิมขึน้ 
1,295 ลานบาท หรือรอยละ 24.9 ตามปริมาณธุรกรรมที่เพ่ิมขึ้น

สําหรับกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค าและปริวรรตเงินตรา               
ตางประเทศ เพ่ิมขึ้น 764 ลานบาท หรือรอยละ 18.0 เปน 5,000 
ลานบาท โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากกําไรจากการปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ ขณะท่ีรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ลดลง 681 
ลานบาท หรือรอยละ 57.8 และรายไดจากเงินปนผลลดลง 131 
ลานบาท หรือรอยละ 4.8
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ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ หนวย : ลานบาท

2555 2554
 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 18,897 18,016
 คาตอบแทนกรรมการ 112 117
 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี

 และอุปกรณ
8,682 8,055

 คาภาษีอากร 3,974 3,161
 คาใชจายอ่ืนๆ 6,196 6,710

รวม 37,861 36,059

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

ในดานเงินลงทุน ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ
จากเงินลงทุนจํานวน 1,140 ลานบาท ลดลง 828 ลานบาท หรือ
รอยละ 42.1 เน่ืองจากป 2554 ธนาคารมีกําไรจากการขาย       
เงินลงทุนท่ัวไปจํานวนสูง 
 
ในเร่ืองของทรัพยสินรอการขาย  ในป 2555 ไดมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือจําหนายสินทรัพยดังกลาวหลายคร้ัง โดยมีกําไรจากการ
จําหนายสินทรัพย จํานวน 2,019 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
804 ลานบาท หรือรอยละ 66.2

ในภาพรวม ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย       
ในป 2555 จาํนวน 30,459 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 921 ลานบาท จาก
ป 2554 หรือรอยละ 3.1

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ
ในป 2555 ธนาคารและบริษทัยอยมคีาใชจายจากการดําเนินงาน 
อื่นๆ 37,861 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,802 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 
จากป 2554 รายการสําคัญไดแก คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน    

เพ่ิมขึน้ 881 ลานบาท เปน 18,897 ลานบาท จาก 
จํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นและการข้ึนเงินเดือน
ประจาํป คาภาษีอากรเพ่ิมขึน้ 813 ลานบาท หรือ
รอยละ 25.7 และคาใชจายเก่ียวกับอาคาร        
สถานท่ีและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 627 ลานบาท หรือ
รอยละ 7.8 เน่ืองจากการขยายเครือขายสาขา
และเคร่ืองบรกิารอิเล็กทรอนิกส สวนคาใชจายท่ี
ลดลงคือ คาใชจายอ่ืนๆ ลดลง 514 ลานบาท 
หรือรอยละ 7.7  

คาใชจายหน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทนุ
จากการดอยคา
ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ    
ดอยคาจํานวน 7,248 ลานบาท ลดลงจากป   
2554 จํานวน 4,779 ลานบาท โดยมีคาใชจาย
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7,218 ลานบาท    
และผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 30 
ลานบาท

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณคาใชจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2555 จํานวน 
7,213 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากปกอน 716 ลานบาท 
และคิดเปนรอยละ 17.9 ของกําไรกอนภาษี
เงินได



70 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

สินทรัพย์ หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง

2555 2554 จํานวน ร้อยละ
สินทรัพยรวม 2,418,838 2,106,912 311,926 14.8
      รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 354,988 258,072 96,916 37.6
      เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ * 413,197 328,775 84,422 25.7
      เงินใหสินเช่ือ ** 1,604,391 1,470,398 133,993 9.1
      ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 21,262 25,457 (4,195) (16.5)

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
** หักรายไดรอตัดบัญชี

กําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จรวม หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง

2555 2554 จํานวน ร้อยละ
กําไรสุทธิ * 33,021 27,337 5,684 20.8
กําไรเบ็ดเสร็จรวม * 42,894 23,742 19,152 80.7

* สวนท่ีเปนของธนาคาร

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

กําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จรวม
กําไรสุทธิป 2555 มีจํานวน 33,021 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
5,684 ลานบาท หรือรอยละ 20.8 หากนับรวมรายการกําไร 
(ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่ ธนาคารและบริษทัยอยจะมกํีาไรเบด็เสรจ็
รวมสําหรับป 2555 เปน 42,894 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
19,152 ลานบาท หรือรอยละ 80.7 สวนใหญเน่ืองจากกําไรจาก
การวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมขึ้น สาเหตุจากราคาหุนใน
ตลาดหลักทรัพยมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีธนาคารมีกําไรจากการ
แปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศลดลง     
สวนใหญเน่ืองจากคาเงินบาทแข็งคาข้ึน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สนิทรัพยรวมของธนาคารและบริษทัยอย ณ สิน้ป 2555 มจีาํนวน 
2,418,838 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 311,926 
ลานบาท หรือรอยละ 14.8 สวนใหญจากเงินใหสินเช่ือที่เพ่ิมขึ้น 
133,993 ลานบาท หรือรอยละ 9.1 เปน 1,604,391 ลานบาท 
โดยเพ่ิมขึ้นที่ลูกคาทุกกลุม ทั้งลูกคาธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจ
รายกลางและรายปลีก และลูกคาบุคคล จากการท่ีลูกคามี     
ความตองการสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือขยาย
กิจการ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสทุธิเพ่ิมขึน้ 96,916 
ลานบาท หรอืรอยละ 37.6 เปน 354,988 ลานบาท ซึง่เปนผลจาก 
การบรหิารสภาพคลองของธนาคาร และเงนิลงทนุในหลกัทรัพย 
สุทธิเพ่ิมขึ้น 84,422 ลานบาท หรือรอยละ 25.7 เปน 413,197 
ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมของตราสารหน้ีภาครัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

ทรัพยสินรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 
2555 มีจํานวน 21,262 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2554 จํานวน 
4,195 ลานบาท หรอืรอยละ 16.5 โดยไดมกีารจําหนายสินทรัพย 
จํานวน 5,241 ลานบาท ขณะท่ีรับโอนทรัพยเพ่ิมเติมจากลูกหน้ี
จํานวน 1,046 ลานบาท 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

เงินใหสินเชื่อ
ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือจํานวน 
1,604,391 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 133,993 
ลานบาท หรือรอยละ 9.1 และมีสัดสวนของเงินใหสินเช่ือตอ
สินทรัพยรวม เทากับรอยละ 66.3 โดยเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมลูกคา    
ทั้งลูกคาธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก และ
ลูกคาบุคคล

ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยใหสินเช่ือแกธุรกิจในภาค
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชยในสดัสวนสูงทีส่ดุทีร่อยละ 
49.2 ของเงินใหสินเช่ือรวม รองลงมาไดแก ภาคธุรกิจการ
สาธารณูปโภคและบรกิารรอยละ 15.7 ภาคสนิเช่ือเพ่ือทีอ่ยูอาศยั
รอยละ 9.3 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง      
รอยละ 8.0 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงยอดเงินใหสินเช่ือ    
ภาคการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ิมข้ึน 61,443 ลานบาท     

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย      
เพ่ิมขึ้น 19,342 ลานบาท ภาคสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู
อาศัยเพ่ิมขึ้น 11,248 ลานบาท ภาคธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยและการกอสรางเพ่ิมขึน้ 10,501 
ลานบาท และภาคการเกษตรและเหมอืงแรเพ่ิมขึน้ 
6,150 ลานบาท 

คุณภาพเงินใหสินเชื่อ
ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินให
สินเช่ือดอยคุณภาพจํานวน 42,325 ลานบาท   
ลดลงจากสิ้นป 2554 จํานวน 249 ลานบาท     
โดยสัดสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอเงิน    
ใหสินเช่ือรวมเทากับรอยละ 2.3 ทั้งน้ี ในป    
2555 ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีรวม 
38,181 ลานบาท ลดลงจาํนวน 22,589 ลานบาท 
จากป 2554

ในป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ    
ดอยคา 7,248 ลานบาท และมีคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ ณ สิ้นป 2555 จํานวน 87,588 ลานบาท 
เพ่ิมขึน้จาก 84,737 ลานบาท หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 
3.4 โดยสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยูมี
จํานวนสูงกว าสํารองข้ันต่ําตามเกณฑของ  
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จาํนวน 51,592 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 243.3 ของสํารอง
ขัน้ตํา่ ทัง้นี ้สาํรองขัน้ตํา่ตามเกณฑธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ สิ้นป 2555 มีจํานวน 35,996 
ลานบาท ลดลงจาก 38,054 ลานบาท ณ สิน้ป 2554

สัดสวนของสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอย
คุณภาพ ณ สิ้นป 2555 เทากับรอยละ 206.9 เทียบกับป 2554 
ที่มีสัดสวนรอยละ 199.0

เงินให้สินเช่ือ* จําแนกตามประเภทธุรกิจ หนวย : ลานบาท

2555 2554
 การเกษตรและเหมืองแร 51,588 45,438

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 788,623 769,281

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 127,976 117,475

 การสาธารณูปโภคและบริการ 252,049 190,606

 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 149,506 138,258

 อื่นๆ 234,649 209,340

รวม 1,604,391 1,470,398

* หักรายไดรอตัดบัญชี
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หน้ีสิน
ธนาคารและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2555 จํานวน 
2,145,224 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 282,998 ลานบาท หรือ   
รอยละ 15.2 จากส้ินป 2554 ประกอบดวย เงินรับฝาก รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานหน้ีสิน และตราสารหน้ี    
ที่ออกและเงินกูยืม โดยมีรายการท่ีสําคัญดังน้ี

เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 มีจํานวน 
1,834,654 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 246,820 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ หนวย : ลานบาท

เปลี่ยนแปลง
2555 2554 จํานวน ร้อยละ

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ 42,325 42,574 (249) (0.6)
อัตรารอยละตอเงินใหสินเช่ือรวม 2.3 2.7 (0.4)
สํารองตามเกณฑ ธปท. 35,996 38,054 (2,058) (5.4)
สํารองท้ังสิ้น 87,588 84,737 2,851 3.4
สัดสวนสํารองท้ังสิ้นตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ 206.9 199.0 7.9
สัดสวนสํารองท้ังสิ้นตอสํารองตามเกณฑ ธปท. 243.3 222.7 20.6

ลานบาท หรอืรอยละ 15.5 สวนใหญเพ่ิมขึน้ทีเ่งิน
ฝากจายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดาน
หน้ีสนิของธนาคารและบริษทัยอย ณ สิน้ป 2555 
มีจํานวน 127,088 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 
2554 จาํนวน 36,271 ลานบาท หรือรอยละ 39.9 
โดยรายการกับสถาบันการเงินในตางประเทศ   
เพ่ิมขึน้ 41,490 ลานบาท สวนรายการกับสถาบัน
การเงินในประเทศลดลง 5,219 ลานบาท

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืมลดลง 8,170     
ลานบาท สวนหน่ึงลดลงจากต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน 
(Bill of Exchange หรือ B/E) โดย ณ สิน้ป 2555 
มจีาํนวนท้ังสิน้ 8,053 ลานบาท ลดลงจากป 2554 
จํานวน 57,808 ลานบาท ขณะท่ีเพ่ิมขึ้นจาก      
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 35,744 
ลานบาท และหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลัก
ประกัน 19,520 ลานบาท 
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เงินให้สินเชื่อจัดชั้น* หนวย : ลานบาท

2555 2554
 จัดชั้นปกติ 1,537,152 1,400,425
 จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,232 31,537
 จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,810 4,669
 จัดชั้นสงสัย 6,401 6,973
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,131 30,955

รวม 1,608,726 1,474,559

* รวมดอกเบ้ียคางรับ
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง

2555 2554 จํานวน ร้อยละ
หน้ีสินรวม 2,145,224 1,862,226 282,998 15.2
      เงินรับฝาก 1,834,654 1,587,834 246,820 15.5
      รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 127,088 90,817 36,271 39.9
      ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 108,758 116,928 (8,170) (7.0)
      หน้ีสินอื่น 47,527 34,057 13,470 39.6
สวนของเจาของ * 273,543 243,815 29,728 12.2

* สวนท่ีเปนของธนาคาร

แหลงเงินทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของธนาคารและบริษัทยอย ยังคงเปน
เงินรับฝาก โดย ณ สิ้นป 2555 สัดสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวม 
เทากับรอยละ 85.5 และสัดสวนเงินรับฝากตอหน้ีสนิรวมและสวน
ของเจาของ เทากับรอยละ 75.9 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 85.3 และ
รอยละ 75.4 ในป 2554 ตามลําดับ 

สวนของเจาของ
สวนของเจาของของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 มี
จํานวน 273,543 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 
29,728 ลานบาท หรือรอยละ 12.2 โดยในป 2555 มีกําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของธนาคาร จาํนวน 33,021 ลานบาท และมกํีาไรทียั่ง
ไมเกิดจากการตีราคาเงินลงทุนเผ่ือขายเพ่ิมขึน้ 11,143 ลานบาท 
และในป 2555 มกีารจายเงินปนผล 2 ครัง้คือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 
2555 (เปนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2554) และวันท่ี 21 
กันยายน 2555 (เปนเงินปนผลระหวางกาลงวดมกราคมถึง
มิถุนายน 2555) รวมเปนเงินจํานวน 11,453 ลานบาท

ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีทุนสํารองตามกฎหมาย 
17,000 ลานบาท สํารองท่ัวไป 71,500 ลานบาท และกําไรที่ยัง
ไมไดจัดสรร 58,749 ลานบาท

คุณภาพสินทรัพย
ในป 2555 ธนาคารและบริษทัยอย มสีนิทรพัยเฉลีย่รายไตรมาส
จาํนวน 2,259,867 ลานบาท โดยรอยละ 94.3 เปนสนิทรพัยทีก่อ
ใหเกิดรายได ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ       
มีสัดสวนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดทั้งหมดรอยละ 69.3       
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิมีสัดสวนรอยละ 16.1 และรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินสทุธิมสีดัสวนรอยละ 14.6 ในขณะ
ที่สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดมีสัดสวนรอยละ 5.7 ของ    
สินทรัพยรวม 

เงินลงทุนสุทธิ
ณ  สิ้นป   2555 ธนาคารและบริษัทย อยมีเงินลงทุนสุทธิ          
จํานวน 412,418 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 
84,350 ลานบาท หรือรอยละ 25.7  

เงินลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาล       
และรฐัวสิาหกิจ ซึง่ ณ สิน้ป 2555 มจีาํนวน 307,203 ลานบาท 
เพ่ิมขึน้จากส้ินป 2554 จาํนวน 78,801 ลานบาท หรือรอยละ 34.5 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในหลักทรัพยยังประกอบดวยตราสารหน้ี     
ตางประเทศจํานวน 24,068 ลานบาท ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
จํานวน 9,390 ลานบาท และเงินลงทุนในตราสารทุนจํานวน 
69,695 ลานบาท 

ถาจําแนกตามประเภทการถือครอง เงินลงทุนของธนาคารและ
บริษัทยอยจะประกอบดวย เงินลงทุนเผ่ือขายมีจํานวน 312,853 
ลานบาท มีสัดสวนสูงสุดรอยละ 75.9 เพ่ิมขึ้น 30,597 ลานบาท  
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดมีจํานวน 49,324 ลานบาท      
มสีดัสวนรอยละ 12.0 เพ่ิมขึน้ 32,836 ลานบาท เงินลงทุนเพ่ือคา 
มจีาํนวน 32,393 ลานบาท มสีดัสวนรอยละ 7.8 เพ่ิมขึน้ 20,526 
ลานบาท และเงินลงทุนท่ัวไปมีจํานวน 17,848 ลานบาท มี
สัดสวนรอยละ 4.3 เพ่ิมขึ้น 391 ลานบาท



เงนิลงทนุสทุธิ จําแนกตามประเภทเงนิลงทนุ หนวย : ลานบาท

2555 2554
 เงินลงทุนเพ่ือคา 32,393 11,867

 เงินลงทุนเผ่ือขาย 312,853 282,256

 ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 49,324 16,488

 เงินลงทุนท่ัวไป 17,848 17,457

รวม 412,418 328,068

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน
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ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน (รวมเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ) ณ สิ้นป 2555 
จําแนกไดเปนสวนท่ีมีระยะเวลาคงเหลือภายใน 
1 ป มีจํานวน 97,495 ลานบาท ลดลง 30,295 
ลานบาท สวนท่ีมรีะยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ป 
แตไมเกิน 5 ป มีจํานวน 199,062 ลานบาท        
เพ่ิมขึ้น 66,679 ลานบาท สวนท่ีมีระยะเวลา      
คงเหลือเกินกวา 5 ป มีจํานวน 45,547 ลานบาท 
เพ่ิมขึน้ 34,777 ลานบาท และสวนท่ีไมมกํีาหนด
ระยะเวลา มีจํานวน 71,093 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
13,261 ลานบาท

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
ในป 2555 ธนาคารมีเงินลงทนุในบรษิทัยอยและ
บริษัทรวมสุทธิจํานวน 29,505 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จากป 2554 จํานวน 2,579 ลานบาท จากการท่ี
ธนาคารลงทุนเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการถือหุ นใน   
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จาก
รอยละ 56.34 เปนรอยละ 99.75

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลง
ทีม่าของเงินทุนท่ีสาํคัญประกอบดวย เงินรบัฝาก 
1,834,654 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ดานหน้ีสนิ 127,088 ลานบาท และตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูยืม 
108,758 ลานบาท 

การใชไปของเงินทุนท่ีสําคัญ ไดแก เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคางรับสทุธิ  ณ สิน้ป 2555 มจีาํนวน 1,521,138 ลานบาท 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานสินทรัพย 
354,988 ลานบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 413,197 
ลานบาท

แหลงท่ีมาของเงินทุน
ธนาคารและบริษัทยอยมีการระดมทุนสวนใหญจากการรับฝาก
เงิน ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555  มีเงินรับฝากจากธุรกรรมใน
ประเทศจํานวน 1,679,237 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.5 ของ
เงินรับฝากรวม และเงินรับฝากจากธุรกรรมตางประเทศจํานวน 
155,417 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.5 ของเงินรับฝากรวม  
นอกจากน้ี  ธนาคารและบริษทัยอยยังมกีารระดมทุนจากสถาบัน
การเงินทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปของเงินรับฝากและ
เงินกูยืม 127,088 ลานบาท และมีการกูยืมในรูปของหุนกู         
ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมี       
หลักประกัน และต๋ัวแลกเงินรวม 108,758 ลานบาท

แหลงท่ีใชไปของเงินทุน
ธนาคารและบริษัทยอยใชเงินทุนประมาณรอยละ 73.5 หรือ 
1,521,138 ลานบาท ในการอํานวยสินเช่ือ โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 มีสินเช่ือจากธุรกรรมในประเทศจํานวน 
1,294,851 ลานบาท และสินเช่ือจากธุรกรรมตางประเทศจํานวน 
226,287 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.1 และรอยละ 14.9 ของ
เงินใหสินเช่ือรวม ตามลําดับ

นอกจากน้ี ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในตลาดเงิน  
และลงทุนในหลักทรัพย โดย ณ สิ้นป 2555 ธนาคารและ       
บริษัทยอยมีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดาน
สินทรัพยจํานวน 354,988 ลานบาท โดยเปนการนําฝากกับ
สถาบันการเงินในประเทศจํานวน 226,790 ลานบาท และนําฝาก
กับสถาบันการเงินตางประเทศจํานวน 128,198 ลานบาท คดิเปน
รอยละ 63.9 และรอยละ 36.1 ของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิรวม ตามลําดับ และมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
จํานวน 413,197 ลานบาท โดยลงทุนในหลักทรัพยในประเทศ
จํานวน 397,745 ลานบาท หรือรอยละ 96.3 ของเงินลงทุนใน      
หลกัทรัพยสทุธิ

2555 (%) 2554 (%)

12.0
4.3 7.8

75.9

5.0
5.3 3.6

86.1



แหล่งท่ีมาของเงินทุน หนวย : ลานบาท

2555 2554 2553
เงินรับฝาก 1,834,654 1,587,834 1,394,388
      ในประเทศ 1,679,237 1,445,377 1,289,056
      ตางประเทศ 155,417 142,457 105,332

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานหน้ีสิน 127,088 90,817 131,526
      ในประเทศ 63,773 67,095 93,936
      ตางประเทศ 63,315 23,722 37,590

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 108,758 116,928 129,880
      ในประเทศ 28,336 71,697 94,139
      ตางประเทศ 80,422 45,231 35,741

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน หนวย : ลานบาท

2555 2554 2553
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,521,138 1,389,822 1,186,346
      ในประเทศ 1,294,851 1,168,383 995,301
      ตางประเทศ 226,287 221,439 191,045
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานสินทรัพย 354,988 258,072 345,470
      ในประเทศ 226,790 131,331 279,115
      ตางประเทศ 128,198 126,741 66,355
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ * 413,197 328,775 285,047
      ในประเทศ 397,745 310,975 270,464
      ตางประเทศ 15,452 17,800 14,583

 
* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
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การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของ
ธนาคารและบรษิทัยอย ณ สิน้ป 2555 มจีาํนวน 47,914 ลานบาท 
เพ่ิมขึน้สุทธิ 1,641 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2554 มรีายละเอียด
ของการเปล่ียนแปลงดังน้ี

สําหรับป 2555 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 
จํานวน 32,797 ลานบาท ประกอบดวยกระแสเงินสดไดมาจาก
กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 45,650 ลานบาท และหนี้สิน
ดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 220,593 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
รายการท่ีสําคัญคือ เงินรับฝากเพ่ิมขึ้น 246,820 ลานบาท 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 36,270 ลานบาท 
และหน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถามเพ่ิมขึ้น 2,164 ลานบาท สําหรับ
กระแสเงินสดท่ีใชไปเปนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยดําเนินงาน
จํานวน 299,040 ลานบาท ที่สําคัญเน่ืองจากเงินใหสินเช่ือแก   

ลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 137,931 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 96,360 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย     
ระยะส้ันเพ่ิมขึน้ 65,749 ลานบาท และสนิทรพัยอืน่เพ่ิมขึน้ 2,986    
ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 10,705              
ลานบาท โดยธนาคารและบริษัทยอยมีการลงทุนในหลักทรัพย
และตราสารหน้ีเพ่ิมขึ้น 364,524 ลานบาท และลงทุนใน         
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชาเพ่ิมขึ้น 1,739 ลานบาท         
ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยและจาก              
การครบกําหนดของตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดรวม 
355,478 ลานบาท และจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ 69 ลานบาท
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กระแสเงินสดสทุธิทีไ่ดมาจากกิจกรรมจดัหาเงินมจีาํนวน 45,181 
ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมี
หลกัประกันจํานวน 36,804 ลานบาท และจากการออกหุนกูดอย
สิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 20,000 ลานบาท ขณะท่ีมีการ
ใชไปจากการจายเงินปนผลจํานวน 11,453 ลานบาท สําหรับ   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ
เงินสด ทําใหเงินสดลดลง 38 ลานบาท

การดํารงอัตราส่วน
การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 
เงินกองทุนของธนาคารตามแนวทาง Basel II ณ สิ้นป 2555 มี
จํานวน 278,884 ลานบาท ประกอบดวย เงินกองทุนชั้นที่ 1 
จํานวน 203,928 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 
19,757 ลานบาท หรอืรอยละ 10.7 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จาํนวน 
74,956 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 27,602        
ลานบาท หรือรอยละ 58.3 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนรวม
ตอสินทรัพยเสี่ยงท่ีรอยละ 16.21 สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดท่ีรอยละ 8.5 โดยมีอัตราสวนเงินกองทุน      
ชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงท่ีร อยละ 11.86 และอัตราสวน            
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตอสินทรัพยเส่ียงท่ีรอยละ 4.35

อน่ึง ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลกัเกณฑการกํากับ
ดแูลเงนิกองทุนตามแนวทาง Basel III โดยใหมผีลบงัคบัใชตัง้แต
วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป โดยไดมีการปรับองคประกอบ
เงินกองทุนเปน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 อันประกอบดวย เงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1) และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)  
และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) ซึ่งมีผลตออัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเปรียบเทียบกับเกณฑขั้นต่ําท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี

เงินกองทุนเกณฑ Basel III * 1 ม.ค. 56 เกณฑ์ ธปท.

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เปน
  สวนของเจาของ

14.09% 4.50%

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 14.09%        6.00%
เงินกองทุนท้ังสิ้น 16.78% 8.50% 

การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบดวย 
เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สทิธิในการเรียกคืน 
หลักทรัพย เงินลงทุนเพ่ือคา และเงินลงทุนเผ่ือขาย ซึ่ง ณ สิ้นป 
2555 การดํารงสินทรัพยสภาพคลองอยูในระดับสูงกวาปกอน 
โดยมีสินทรัพยสภาพคลองรวม 746,669 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
149,019 ลานบาท หรอืรอยละ 24.9 จากสิน้ป 2554 ทีส่าํคัญคือ 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 96,916 ลานบาท 
เงินลงทุนเผ่ือขายเพ่ิมขึ้น 30,597 ลานบาท อัตราสวนของ
สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน ณ      
สิ้นป 2555 อยูที่รอยละ 40.5 เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 ซึ่งอยูที่   
รอยละ 36.0 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากอยูที่
รอยละ 87.4 ลดลงจากป 2554 

ตารางแสดงสถานะของสินทรัพย์สภาพคล่อง

2555 2554 2553

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท) 746,669 597,650 630,472
เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝาก (%) 87.4 92.6 90.1
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%) 30.9 28.4 32.3
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%) 40.7 37.6 45.2
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน (%) 40.5 36.0 42.6

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
เงินกองทุนเกณฑ Basel II * 31 ธ.ค. 55 30 ก.ย. 55 30 มิ.ย. 55 31 มี.ค. 55 31 ธ.ค. 54

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 11.86% 12.29% 11.73% 11.85% 12.21%
เงินกองทุนชั้นท่ี 2        4.35%            3.10% 3.08% 3.09%        3.14%
เงินกองทุนท้ังสิ้น 16.21% 15.39% 14.81% 14.94% 15.35% 

* ไมนบัรวมกาํไรสทุธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนดใหรวมกาํไรสทุธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลงัจากผานการประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารตามขอบงัคับของธนาคาร และรวมกาํไรสทุธิของงวดครึง่ปหลงัเขาเปนเงินกองทนุหลงัจากผานมตทิีป่ระชมุใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมผีลขาดทนุ
สุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที
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อันดับความน่าเชื่อถือ
ในป 2555 สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือยังคงอันดับความนาเช่ือถือของธนาคารตามเดิมจากสิ้นป 2554 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

Moody’s Investors Service  

ระยะยาว - ตราสารหน้ีดอยสิทธิ Baa1 Baa1

- เงินรับฝาก Baa1 Baa1

ระยะส้ัน - ตราสารหน้ี / เงินรับฝาก P-2 / P-2 P-2 / P-2

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

ความแข็งแกรงทางการเงิน (BCA / BFSR) Baa2 / C- Baa2 / C-

แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

Standard & Poor’s  
ระยะยาว - ตราสารหน้ี BBB+ BBB+

- ตราสารหน้ีดอยสิทธิ BBB BBB

- เงินรับฝาก BBB+ BBB+ 

ระยะส้ัน - ตราสารหน้ี / เงินรับฝาก A-2 / A-2 A-2 / A-2

ความแข็งแกรงทางการเงิน (SACP) bbb bbb

อันดับความนาเช่ือถือสนับสนุน +1 +1

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

อันดับความนาเช่ือถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว / ระยะส้ัน) axA+ / axA-1 axA+ / axA-1

Fitch Ratings  
อันดับความนาเชื่อถือสากล

ระยะยาว - ตราสารหน้ี BBB+ BBB+

- ตราสารหน้ีดอยสิทธิ BBB BBB

ระยะส้ัน - ตราสารหน้ี F2 F2

ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability) bbb+ bbb+

อันดับความนาเช่ือถือสนับสนุน 2 2

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

อันดับความนาเชื่อถือในประเทศ

ระยะยาว - ตราสารหน้ี AA AA

- ตราสารหน้ีดอยสิทธิ AA- AA-

ระยะส้ัน - ตราสารหน้ี F1+ F1+

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

* อนัดับความนาเช่ือถือระยะยาว ซึง่ถือเปนระดับทีน่าลงทุน (Investment Grade) สาํหรับสถาบันจดัอนัดับความนาเช่ือถือ Moody’s Investors 
Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต Baa3, BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะท่ีในกรณีของอันดับความนา
เชื่อถือระยะส้ันน้ัน ระดับที่นาลงทุนสําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch 
Ratings จะไดแกระดับตั้งแต P-3, A-3 และ F3 ตามลําดับ
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ในป 2555 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 31,540,699,656.09 บาท และมีกําไรพึงจัดสรรสําหรับป 2555 ทั้งสิ้น 
65,323,916,511.11 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีการจัดสรรกําไรบางสวนในงวดแรก โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาล     
เมือ่วนัท่ี 21 กันยายน 2555 ในอตัรา 2.00 บาทตอหุน และคณะกรรมการธนาคารไดมมีตเิห็นชอบใหเสนอท่ีประชมุผูถือหุนพิจารณา
การจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 4.50 บาทตอหุน รายละเอียดการจัดสรรกําไรสรุปไดดังน้ี

กําไรพึงจัดสรร 65,323,916,511.11 บาท

การจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

งวด มกราคม-มิถุนายน 2555 500,000,000.00 บาท

งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 500,000,000.00 บาท 1,000,000,000.00 บาท

สํารองท่ัวไป

งวด มกราคม-มิถุนายน 2555 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท

จายเงินปนผลหุนสามัญ

1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 2.00 บาท ตอหุน 3,817,685,788.00 บาท

1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 4.50 บาท ตอหุน 8,589,793,023.00 บาท 12,407,478,811.00  บาท

กําไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร  ยกไปงวดหนา 46,916,437,700.11  บาท

หากท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจายเงินปนผลหุนสามัญประจําป 2555 จํานวน 1,908,842,894 หุน 
ในอตัราท้ังสิน้ 6.50 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00  บาท  คดิเปนรอยละ 39.34 ของกําไรสทุธิประจําป เทียบกับป 2554 
ที่ไดจายเงินปนผลในอัตรา 6.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 11,453,057,364.00  บาท คิดเปนรอยละ 41.44 ของกําไรสุทธิประจําป

  

ก า ร จั ด ส ร ร ก ํา ไ ร  ป ร ะ จ ํา ปี       2 5 5 5

การจัดสรรกําไร
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            2555             2554             2553

ผลการประกอบการ (ล้านบาท)

รายไดจากการประกอบการ 124,751 111,684 94,086

รายจายในการประกอบการ 86,590 77,822 58,940

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได 45,167 45,822 42,371

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 38,161 33,862 35,146

ภาษีเงินได                   6,620 6,227 10,940

กําไรสุทธิ                    31,541 27,635 24,206

ณ วันส้ินปี (ล้านบาท)                                                                                                                                 

สินทรัพยรวม               2,338,099 2,034,002 1,915,986

เงินสด 46,239 45,174 40,237

เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 431,553 351,152 304,538

เงินใหสินเช่ือ 1 1,566,420 1,428,129 1,210,861

เงินใหสินเช่ือ (หักจํานวนกันไวเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 1 1,480,574 1,345,544 1,140,425

ทรัพยสินท่ีทําการ              32,685 34,309 36,152

เงินรับฝาก 2                   1,774,371 1,524,796 1,368,493

สวนของเจาของ 271,498 241,008 229,495

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 

รายไดทั้งสิ้นจากการประกอบการ      65.35 58.51 49.29

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได               19.99 17.74 18.41

กําไรสุทธิ                        16.52 14.48 12.68

เงินปนผล 3                      6.50 6.00 5.00

มูลคาหุนตามบัญชี                   142.23 126.26 120.23

จํานวนพนักงาน                   22,934 21,503 21,229

จํานวนผูถือหุน                    11,944 12,332 12,638

จํานวนสาขา                       1,122 1,054 1,001

หมายเหตุ  1. ไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และหักรายไดรอตัดบัญชี
 2. ไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
 3. อัตราเงินปนผลที่จัดสรรจากกําไรของป โดยขอมูลป 2555 รวมเงินปนผลที่เสนอจายสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
  จํานวน   4.50  บาท ตอหุนสามัญซึ่งอยูระหวางรออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป

ส ถิ ติ แ ส ด ง ผ ล ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง ธ น า ค า ร
( ไ ม่ ร ว ม บ ริ ษั ท ย่ อ ย )

สถิติแสดงผลการประกอบการของธนาคาร
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            2552             2551             2550             2549             2548             2547             2546

89,342 100,114 101,513 100,813 73,724 66,086 68,898

61,278 70,990 73,295 79,043 51,210 48,466 57,543

35,592 35,533 33,560 31,665 26,823 21,791 16,087

28,063 29,124 28,219 21,770 22,514 17,620 11,355

8,215 9,081 9,117 4,910 2,208 - -

19,848 20,043 19,101 16,860 20,306 17,620 11,355

1,740,192 1,659,844 1,575,799 1,484,351 1,393,021 1,399,935 1,358,849

35,675 41,414 35,655 33,072 34,152 30,456 28,240

365,242 286,458 316,341 294,880 310,103 305,752 355,751

1,101,345 1,171,716 1,035,391 958,386 912,003 932,940 848,859

1,038,603 1,111,948 968,392 886,913 832,421 823,574 713,480

29,205 30,617 30,020 31,121 32,894 29,339 29,879

1,342,977 1,311,477 1,267,068 1,221,733 1,156,530 1,186,111 1,114,910

190,957 173,177 164,392 146,736 139,232 114,966 102,229

46.80 52.45 53.18 52.81 38.62 34.63 46.64

14.70 15.26 14.78 11.40 11.80 9.23 7.69

10.40 10.50 10.01 8.83 10.64 9.23 7.69

4.00 3.00 3.00 2.75 2.00 1.75 -

100.04 90.72 86.12 76.87 72.94 60.23 53.57

20,735 21,192 20,074 19,239 18,904 18,791 18,531

13,154 13,401 13,658 14,214 14,868 15,509 16,545

976 915 823 749 710 672 645

สถิติแสดงผลการประกอบการของธนาคาร
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วิ สั ย ทั ศ น์

มุ่ ง ห ม า ย ที่ จ ะ เ ป็ น ธ น า ค า รที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น  ที่ มี คุ ณ ภ า พ             
เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า 
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ ว ย บุ ค ล า ก ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
มี เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น ที่ ทั น ส มั ย 
ค ง ไ ว้ ซึ่ ง ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล            
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ป็ น  ธ น า ค า ร ชั้ น น ํา แ ห่ ง ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย

วิสัยทัศน์
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แ ผ น ภู มิ อ ง ค์ ก ร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

สายประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

สายตรวจสอบและควบคุม

ผลิตภัณฑ์และบริการ
• สายบัตรเครดิต
• ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

ปฏิบัติการ
• สายปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอํานวยการ
• สายการบัญชีและการเงิน
• สายทรัพยากรบุคคล
• สายเทคโนโลยี
• บริหารความเส่ียง
• บริหารสินเชื่อ
• ฝ่ายอาคารสํานักงานและทรัพย์สิน
• ฝ่ายวิจัย
• ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
• กํากับดูแล
• ฝ่ายผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจ
กิจการธนาคารนครหลวง
• สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่นครหลวง
• สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
• สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง
• สายลูกค้าบุคคลนครหลวง
กิจการธนาคารต่างจังหวัด
• สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ต่างจังหวัด
• สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด
• สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด
• สายลูกค้าบุคคลต่างจังหวัด
กิจการธนาคารต่างประเทศ
• สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
• สายสาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
• สายบริหารการเงิน
• สายวานิชธนกิจ
• สายธุรกิจหลักทรัพย์

แผนภูมิองค์กร
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คณะกรรมการธนาคาร

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   50 ป  
อายุ   79 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ Pepperdine University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล 
ประเทศฟลิปปนส

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม

• ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers 
 ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน CP/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 16,678,478 หุน คิดเปน  0.87375 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ 
• เปนพ่ีชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ

ประสบการณ์การทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
• 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท
• 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2520 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินคา
• 2535 - 2542 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523 - 2535 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

1. นายชาตรี โสภณพนิช  ประธานกรรมการธนาคาร

2.  นายโฆสิต  ปั้นเป่ียมรัษฎ์  ประธานกรรมการบริหาร

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   5 ป 
อายุ   70 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท 
มหาวิทยาลัยแมโจ

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 31
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การอบรม IOD  
• Director Certification Program (DCP) รุน 61/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ฟรีสแลนด ฟูดส โฟรโมสต    

 (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน  กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ปจจุบัน  ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการ
  บริหาร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
• ปจจุบัน กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• ปจจบุนั กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

• กันยายน 2552 -
 มกราคม 2554 ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
• กุมภาพันธ 2551 -
 ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม 2549 -
 กุมภาพันธ 2551 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
  อุตสาหกรรม
• มกราคม 2542 -
 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม - 
 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคลัง
• ตุลาคม - 
 ธันวาคม 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
• 2537-2539 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535-2549 กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสตรี
• มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• เมษายน - 
 พฤษภาคม 2535 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• 2534 - 2535  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• 2529 - 2535 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติ
• 2525 - 2529  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติ
• 2524 - 2527 ผูอาํนวยการศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ
  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

 สงัคมแหงชาติ
• 2519 - 2524 ผูอํานวยการกองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
  สังคมแหงชาติ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

คณะกรรมการธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคาร

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   13 ป          
อายุ   77  ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 1/2010
• Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุน 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009 
• Director Certification Program - Refresher (DCP-Refresher) 
รุน 4/2007

• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน 

1/2006
• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุน 35/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน 
• 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
  พลเอกเปรม ติณสูลานนท
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษโบราณสถาน
  ในพระราชวังเดิม
• ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
• 2549 - 
 กุมภาพันธ 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
• 2545 - 2546 กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2545 - 2546 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - 2540 ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2538 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
• 2538 - 2539 กรรมการ บมจ. ไทยออยล
• 2537 - 2539 กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
• 2537 - 2539 กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
• 2536 - 2539 ผูบัญชาการทหารเรือ
• 2536 - 2539 ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
• 2536 - 2539 กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 
• 2536 - 2539 Member, Thai-Malaysian Joint Development 
  Area Committee

3. พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช  กรรมการอิสระ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.  นายโกวิทย์  โปษยานนท์  กรรมการอิสระ
    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   10 ป          
อายุ   77 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 30
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University 
 ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี 

ประสบการณ์การทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ 
• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) 
• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บมจ. โกลว พลังงาน
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 2 
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 3
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุปสามสิบ
• ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับ
  และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• ปจจุบัน  กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ปจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• ปจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชภาคย

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
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จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   9 ป 
อายุ   70 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Executive Development Program, 
 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Wharton School   
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton 
School of Finance and Commerce,                       
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) 
 รุน 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 6/2009 
• Director Certification Program (DCP) รุน 0/2000 
การถือหุ้นในธนาคาร*    ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี 

ประสบการณ์การทํางาน 
• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2547 - ปจจบุนั ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา  

 และกรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
• 2547 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 บมจ. ไทยออพติคอล กรุป 
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร
• 2549 - 
 กรกฎาคม 2553 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2545 - 2552 ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัท
  จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• 2542 - 2544 กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• 2539 - 2542 กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

6.  นายเดชา  ตุลานันท์  รองประธานกรรมการบริหาร

5. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    กรรมการบริหาร

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   22 ป
อายุ   78 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Executive Program, Pennsylvania State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University 
 ประเทศสหราชอาณาจักร 
การอบรม IOD   ไมมี   
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน  96,650 หุน คิดเปน 0.00506 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี 

ประสบการณ์การทํางาน
• ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
• 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลต้ี
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) 
• 2534 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2551 กรรมการบริหาร และกรรมการรองผูจัดการใหญ  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2535 กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

คณะกรรมการธนาคาร

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
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จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  28 ป
อายุ   79 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต
• Advanced Management Program 
 จาก Harvard Business School, Harvard University, 
 Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, 
 Asian Institute of Management ประเทศฟลิปปนส 
• Diploma in Business Administration, 
 Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย 
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) 
ประเทศสหราชอาณาจักร

การอบรม IOD   
• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 57/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*  จํานวน 149,941 หุน คิดเปน 0.00786 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• 2528 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• มีนาคม 2551 - 
 2552  ประธานกรรมการบริหารรวม 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - 
 กุมภาพันธ 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2549 รองประธานกรรมการบริหาร 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - 2548 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร 
• 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation 
  Limited ประเทศสิงคโปร
• 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควรทาวเวอร 
• 2530 - 2543  กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company 
  Limited

7. นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการบริหาร
    กรรมการผู้จัดการใหญ่

8. นายปิติ  สิทธิอํานวย  กรรมการธนาคาร

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   21 ป
อายุ   53 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of 

Management, Massachusetts Institute of Technology 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 2/2001
• Director Certification Program (DCP) รุน 3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน  6,078,200 หุน คิดเปน 0.31842 %   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนบุตรของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ
• เปนหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน 
• 14 กุมภาพันธ 
 2554 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
• 19 กรกฎาคม 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน
• 19 กรกฎาคม 
 2553 - ปจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย 

• 18 กุมภาพันธ 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ TRG Management LP
• 18 กุมภาพันธ 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LLC
• 28 ธันวาคม 
 2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ 
  (ประเทศจีน) 
• 30 เมษายน 
 2552 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ Board of Trustees, Singapore   

 Management University
• 2537 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โพสต พับลิซซิ่ง
• 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 10 สิงหาคม 
 2553 - 8 มถุินายน 
 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
• 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
• 2546 - กันยายน 
 2552 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส
• 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 
• 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย  
• 2545 - 2549 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
• 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific

คณะกรรมการธนาคาร



88 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   33 ป
อายุ   72 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
 University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney 
 ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 5/2012
• ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (ฉบับแกไข) รุน 1/2008 

การถือหุ้นในธนาคาร*  จํานวน 312,152 หุน คิดเปน 0.01635 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนนองชายของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ
• เปนอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ
ประสบการณ์การทํางาน
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนชาญ
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. พลังโสภณ
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซี. อาร. โฮลดิ้ง 
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช

10. นายชาญ  โสภณพนิช  กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.  นายอมร จันทรสมบูรณ์  กรรมการบริหาร
    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   25 ป 
อายุ   82 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
 และการเมือง
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวางประเทศ พ.ศ.2498 
 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝร่ังเศส
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (รุนท่ี 14) พ.ศ.2514
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2525 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2531 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• กิติเมธี สาขานิติศาสตร ปการศึกษา 2533 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2534 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2011
• Audit Committee Program (ACP) รุน 26/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุน 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 7/2009
• Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 7/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน 10,800 หุน คิดเปน  0.00056 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• 2548 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• 2543 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2553 - ปจจุบัน กรรมการสภาท่ีปรึกษา 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิต  

 พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

คณะกรรมการธนาคาร

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย



89ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   10 ป
อายุ  76  ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม IOD  
• Financial Institutions Governance Program (FGP) 
 รุน 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุน 6/2009
• Director Certifi cation Program - Refresher 
 (DCP-Refresher) รุน 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 
 รุน 1/2006
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 19/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004
• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 33/2003 
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน 24,860 หุน คิดเปน 0.00130 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2543 - 2546 ที่ปรึกษาประจําฝายการประชาสัมพันธ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2509 - 2542 ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

12. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล  กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ

11.  นายคนึง  ฦๅไชย  กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  14 ป       
อายุ  89 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 
• Bachelor of Arts, Hons., Bachelor of Law, 
 University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn, London ประเทศสหราชอาณาจักร
• Certificate in Public International Law, 
 Council of Legal Education ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 รุน 4/2008 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 
 รุน 1/2006
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 18/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 4/2003

การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ไทยแลนด ไอออนเวิรค
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานกฎหมายคนึง
  แอนดพารทเนอรส
• ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอรเรจ
• ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เบียรไทย (1991)
• 2541 - 2552 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2522 - 2541 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

คณะกรรมการธนาคาร



90 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร    6 ป         
อาย ุ   65 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส แหงออสติน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3
• ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ 

Monash University ประเทศออสเตรเลีย 
• ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสิน ASEAN Valuer 

Association
• ประกาศนียบัตร Operations Management, 
 National University of Singapore ประเทศสิงคโปร 
การอบรม IOD
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
 รุน 7/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009 
• Audit Committee Program (ACP) รุน 23/2008
• Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุน 3/2008
• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 90/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 40/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

14. นางเกศินี  วิฑูรชาติ  กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์การทํางาน
• 2553 - ปจจุบัน รองอธิการบดี ฝายวางแผนและการคลัง 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2550 - ปจจุบัน  กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
• 2550 - ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาทระหวาง
  ผูประกอบการธุรกิจหลักทรัพย หรือที่เก่ียวเน่ืองกับ
  ธุรกิจหลักทรัพยกับลูกคา
• 2549 - ปจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผูประเมินคา
  ทรัพยสินแหงประเทศไทย
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
•  2545 - ปจจุบัน ผูไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
  สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
• 2553 - 2554 คณะกรรมการท่ีปรึกษา Association to Advance 
  Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจํา
  ภูมิภาคเอเชีย
• 2551 - 2554  กรรมการ Global Foundation for Management  

 Education (GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนา
  มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
• 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2540 - 2550 ผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN 
  Valuation Association (AVA)
• 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
• 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย
• 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

13.  นายสุวรรณ  แทนสถิตย์  กรรมการบริหาร
    กรรมการบริหารความเส่ียง
    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   6 ป 
อาย ุ   68 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 355
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas 
ประเทศฟลิปปนส

• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East 
ประเทศฟลิปปนส 

การอบรม IOD
• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*  จํานวน 8,860 หุน คิดเปน 0.00046 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   
ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• 2549 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการรองผูจัดการใหญ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยทวี
• 2548 - ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ลลิลพร็อพเพอรตี้
• 2539 - 2549 รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2516 - 2539  ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

คณะกรรมการธนาคาร

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
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จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  1 ป
อายุ  63 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 399
• Advanced Management Program, Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master in Business Management (M.B.M.) 
 Asian Institute of Management ประเทศฟลิปปนส   
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรม IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร    
 ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• 29 ธันวาคม 
 2554 -  ปจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการรองผูจัดการใหญ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•  2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด
•  2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท                                
•  2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท
•  2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร
•  2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู(ประเทศไทย)
•  2531 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
•  2544 - 2554 รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•  2520 - 2544 ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

16. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟ ู  กรรมการธนาคาร
    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

15.  นายพรเทพ  พรประภา  กรรมการอิสระ
    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  6 ป
อายุ  64 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 5
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยี
 ภูมิทัศน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภูมิศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร     
 ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• 27 กันยายน 
 2555 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มาหเล สยาม ฟลเตอร 
  ซิสเต็มส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ สยาม เทอรมอล 
  ซิสเต็มส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ เทอรมอล 
  ซิสเต็มสเซลส (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามไดก้ินเซลส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส   

 (ประเทศไทย)

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง 
  ซิสเต็มส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส 
  เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอรคลิฟท
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. นิตต้ัน (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซา สยาม อินดัสตรีส
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการเซลส 
• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการ 
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการ เทรดด้ิง
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามนิสสัน บอดี้
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการอะไหล
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามคันทรีคลับ
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สมบัติถาวร
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา 
  ออโตโมบิล
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามยีเอสเซลส
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามดนตรียามาฮา 
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส 
• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการโลจิสติกส 
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส 
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)  
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทุนถาวร
• ปจจุบัน กรรมการบจ. นิทโกสยาม
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บอช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอรต้ี แอนด 
  ดีเวลลอปเมนท   

คณะกรรมการธนาคาร
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17.  นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์   กรรมการธนาคาร
     กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  2 ป         
อายุ  45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรม IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน 143/2011
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร    
 ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• 23 ธันวาคม 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 
 22 ธันวาคม 2553 ผูบรหิาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2532 - 2535 นติกิร สาํนักกฎหมาย บจ. ปนูซเีมนตไทย 

คณะกรรมการธนาคาร

18.  นายอภิชาต  รมยะรูป   เลขานุการบริษัท

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท  5  ป
อายุ  65  ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
• สถาบันการจัดการธุรกิจแหงเอเชีย ประเทศฟลิปปนส 
 (ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program)
• มหาวิทยาลัยแหงรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
 รุนท่ี 12 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
การอบรม IOD
• Director Certification Program รุนท่ี 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน  26,300 หุน คิดเปน 0.00138%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร    
 ไมมี

ประสบการณ์การทํางาน
• 2540 - ปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ธนาเทพการพิมพ จาํกัด
• 2518 - ปจจบุนั กรรมการบริษทั นธิิกิจ จาํกัด
• 2551 - ปจจบุนั  เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
  ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - 2548 ผูชวยผูจดัการใหญ 
  ผูอาํนวยการสินเช่ือรายใหญ/รายกลางตางจงัหวัด 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2539 ผูจดัการฝายผูจดัการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจดัการฝายการเจาหนาท่ีบรหิาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจดัการฝายการประชาสัมพนัธ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2532 - 2536 ผูจดัการฝายสินเช่ือเกษตร และชนบท
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจดัการฝายอํานวยการสาขาตางจงัหวัด 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - 2532 ผูจดัการฝายบริหารงานกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2516 - 2531 พนักงานธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
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คณะกรรมการธนาคารและเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูง

คณะกรรมการธนาคาร
ประธาน
นายชาตรี  โสภณพนิช

กรรมการ
นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ

พลเรือเอกประเจตน  ศิริเดช

นายโกวิทย  โปษยานนท

นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์

นายคนึง  ฦๅไชย

หมอมเจามงคลเฉลิม  ยุคล

นางเกศินี  วิฑูรชาติ

นายพรเทพ  พรประภา

นายเดชา  ตุลานันท

นายปติ  สิทธิอํานวย

นายชาญ  โสภณพนิช

นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายชาติศิริ  โสภณพนิช

นายสุวรรณ  แทนสถิตย

นายชาญศักด์ิ  เพื่องฟู

นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย 

เลขานุการบริษัท
นายอภิชาต  รมยะรูป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
พลเรือเอกประเจตน  ศิริเดช

กรรมการ
นายคนึง  ฦๅไชย

หมอมเจามงคลเฉลิม  ยุคล

นางเกศินี  วิฑูรชาติ

เลขานุการ
นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธาน
นายโกวิทย  โปษยานนท

กรรมการ
นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายพรเทพ พรประภา

เลขานุการ
นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการ
นายชาญ  โสภณพนิช

นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายสุวรรณ  แทนสถิตย

กรรมการและเลขานุการ
นายอายุสม  กฤษณามระ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ

รองประธานกรรมการบริหาร
นายเดชา  ตุลานันท

กรรมการ
นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายชาติศิริ  โสภณพนิช

นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์

นายสุวรรณ  แทนสถิตย

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชาติศิริ  โสภณพนิช

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายสุวรรณ  แทนสถิตย

นายชาญศักด์ิ  เพื่องฟู  
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้าหน้าท่ีบริหารชั้นสูง

ผู้บริหารระดับสูง
นายบุญสง  บุณยะสาระนันท

• รองผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายบริหารการเงิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. บีบีแอล (เคแมน)

Mr. Chong  Toh

• รองผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย

• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

• บจ. บีบีแอล (เคแมน)

• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง

• บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

• บจ. บํารุงราษฎร อินเตอรเนช่ันแนล

• บมจ. ปูนซีเมนต เอเชีย

• Asia Landmark Fund Ltd.

• Asia Landmark Master Fund Ltd.

• Asia Landmark (US) Fund Ltd.

•  Asia Discovery Emerging Companies Fund Ltd.

• Asia Discovery Emerging Companies (US) Fund Ltd.

นางสาวสุธีรา  ศรีไพบูลย

• รองผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. เอนิว คอรปอเรชั่น

• บมจ. บิซิเนส ออนไลน

• บจ. ศูนยประมวลผล

• บจ. บางกอก สมารทการด ซิสเทม

• บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ

•  บจ. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ 

นางสาวรัชดา  ธีรธราธร

• รองผูจัดการใหญ 

 ผูรับผิดชอบบริหารสินเช่ือ  

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)

• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย

• บจ. บริหารสินทรัพยทวี

• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย

• รองผูจัดการใหญ

 ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. กรุงเทพประกันภัย

• บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

• บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม

• บจ. เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ

• บจ. เดอะแกรนด ยูบี

• บจ. ไทย อินโด คอรดซา

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย

• กรรมการธนาคาร

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบ ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ และสายบัตรเครดิต

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายอภิชาต  รมยะรูป

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ  และเลขานุการบริษัท

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. ธนาเทพการพิมพ

• บจ. นิธิกิจ

นางกุลธิดา  ศิวยาธร

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. บริหารสินทรัพยทวี

นางสาวปยะดา  สุจริตกุล

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ 

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) 

• บจ. บริหารสินทรัพยทวี

 

นายอายุสม  กฤษณามระ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน  และ 

 ผูจัดการบริหารความเส่ียง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง

• สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย

นายปยะพันธ  ทยานิธิ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการฝายวิจัย

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูง

นายปณิต  ตุลยวัฒนจิต

• ผูชวยผูจัดการใหญ  

 รับผิดชอบ ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ 

 ผูจัดการธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. กรุงเทพเอ็นยิเนียร่ิงคอนซัลแตนท

• บมจ. ทางดวนกรุงเทพ

• บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ

• บจ. ไทยยามาฮามอเตอร

นายคณิต  สีห

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ 1  ธุรกิจเคมีภัณฑ 2  ธุรกิจลูกคาจีน 

 ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 2  และ ผูจัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ 1 

 และธุรกิจลูกคาจีน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส

• บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

• บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส

• บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแกส

• บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส

• Golden River Investment International Corporation

นางเยาวดี  นาคะตะ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 2  ธุรกิจสถาบันการเงิน  และ 

 ผูจัดการธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 2 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ

 นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 

• บจ. ทาเรือระยอง

นางรัชนี  นพเมือง

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ 

• ผูชวยผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. สามารถเทลคอม

นางเสาวณี  ศิริพัฒน

• ผูชวยผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายสงคราม  สกุลพราหมณ

• ผูชวยผูจัดการใหญ ประนอมหน้ีและกฎหมาย

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุมครองขอมูลบัตรเครดิต

Mr. Hitoshi  Ozawa

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการธุรกิจลูกคาญ่ีปุน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางวัลลภา  กลิ่นประทุม

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบฝายธนาคารตัวแทนตางประเทศ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายภากร  วนัปติกุล

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. นันทวัน

• บจ. นันทวัน แมนเนจเมนท

Mr. Ian Guy Gillard

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• Hiroyuki Holdings Co.,Ltd.

นายสอาด  ธีรโรจนวงศ

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายคาเงินตราตางประเทศ สายบริหารการเงิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. บีบีแอล (เคแมน)

• สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

นายธวัช  ตรีวรรณกุล

• ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการ กล่ันกรองสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. กมลกิจ

• บจ. ขาวอนามัย 

• บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท

• บจ. ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี

• บมจ. ไทยนามพลาสติกส

• บมจ. สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้าหน้าท่ีบริหารชั้นสูง

นางสาวบุษกร  เปาอินทร

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายไกรสร  บารมีอวยชัย

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการฝายกฎหมาย

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

• บจ. กสท. โทรคมนาคม

• การไฟฟาสวนภูมิภาค

นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต

• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจ  

 พลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจสิ่งทอและผาสําเร็จรูป และผูจัดการ 

 ธุรกิจพลังงาน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. กาโตว เฮาส

• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นางปรัศนี  อุยยามะพันธุ

• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

• ผูชวยผูจัดการใหญ

 รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม  กํากับดูแล  และ

 ดูแลกํากับฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายทัฬห  สิริโภคี

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายปลีก นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายชัยยงค  รัตนเจริญศิริ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายใหญ ตางจังหวัด

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง

นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายปลีก

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายวานิชธนกิจ 

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บมจ. ปองทรัพย

• บลจ. บัวหลวง

นายกีรติ ไหลสาธิต

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการบริหาร Portfolio  บริหารสินเช่ือ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. กาโตว เฮาส

นางพรนิจ ตุลยวัฒนจิต

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน  และ

 รับผิดชอบ ฝายหลักทรัพยบริการ และ พาณิชยบริการ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. บีบีแอล (เคแมน) 

นางมาลี สินทราพรรณทร

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการนโยบายสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ  และ

 รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ 

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายสาขาตางประเทศ กิจการธนาคารตางประเทศ และ

 รับผิดชอบ งานโครงการ ฝายการประชาสัมพันธ และ 

 งานนักลงทุนสัมพันธ สายการบัญชีและการเงิน

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. บีบีแอล (เคแมน) 

• บจ. ทวีวัฒนการพิมพ



97ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

นางสาวจิรนา โอสถศิลป

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 1   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและ

 อุปกรณคอมพิวเตอร  ธุรกิจการเกษตร 

 ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 3  และ ผูจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและ 

 อุปกรณคอมพิวเตอร สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางอัมพร ปุรินทวรกุล 

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก  ธุรกิจรถยนตและจักรกล  

 ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 1  และ ผูจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก 

 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางสาวสุทธิรัตน  พาชีรัตน 

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการธุรกิจนํ้าตาล  สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล

• ผูชวยผูจัดการใหญ  กิจการธนาคารตางประเทศ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายธงชัย  อานันโทไทย

• ผูชวยผูจัดการใหญ

 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง ตางจังหวัด

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายฐานิศร  ศิริโชติ

• ผูชวยผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑ Cash Management 

 ฝายผูจัดการใหญ

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายโชค ณ ระนอง

• ผูชวยผูจัดการใหญ 

 ผูจัดการสายบัตรเครดิต

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นายปานศักด์ิ พฤกษากิจ

• ผูชวยผูจัดการใหญ

 รับผิดชอบงานกํากับดูแล

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางสาวพจณี คงคาลัย

• ผูชวยผูจัดการใหญบริหารความสัมพันธและการขาย

 สายลูกคาบุคคล นครหลวง และรักษาการบริหารความสัมพนัธ

 และการขาย สายลูกคาบุคคล ตางจังหวัด

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• บจ. เอก 2515 เฮลทฟูดส

• บจ. วารินทรผลไม  

นายกึกกอง รักเผาพันธุ

• ผูชวยผูจัดการใหญ

 สายเทคโนโลยี

การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

Mr. Lin Cheng Leo Kung

• ผูชวยผูจัดการใหญ  -  Regional Business Expansion,

 International Banking Group

 การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• Ancient Castle Company Limited

• Manyulon Properties Company Limited

• Step High Company Limited

• Victoria Management Limited

• Ocean Park Corporation

• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

• World Guide Corporation Limited

 • West Kowloon Cultural District Authority
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารเปนผูรบัผดิชอบตองบการเงินรวมของธนาคารและบริษทัยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมท้ัง 
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวสําหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดจดัทําตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยใชนโยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมซึง่ถือปฏบิติัอยางสมํา่เสมอ  และใชดลุยพินจิและประมาณการตามความ
จําเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผย ขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งน้ี งบการเงิน 
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ 

คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนใหธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการพัฒนาโครงสรางคณะกรรมการธนาคารเพ่ือสงเสริม       
ธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสทิธิภาพ โปรงใส และนาเชือ่ถือ และไดจดัใหมรีะบบการควบคมุ
ภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือใหขอมลูทางการเงนิมคีวามถกูตองและครบถวนอยางมเีหตุผล ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคาร
ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระ จาํนวน 4 ทาน เปนผูรบัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ และ
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ือง
ดังกลาว ปรากฏไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสราง      
ความเชือ่มัน่อยางมเีหตุผลตอความเชือ่ถอืไดของงบการเงนิรวมของธนาคารและบรษิทัยอย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของธนาคาร 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

 

ร า ย ง า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร ต่ อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน

(ชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการธนาคาร

28 กุมภาพันธ์ 2556
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ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํา ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน 
ทกุทานไมไดเปนผูบรหิารของธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบัน ประกอบดวย

1. นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายพรเทพ  พรประภา  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏบิตัหินาท่ีตามไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่กําหนดไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และผูบริหารระดับสงูตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไป รวมทัง้ทาํหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบรหิาร
ระดับสงู ตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไปดวย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร  ในการปฏิบตัหินาท่ีตามท่ีไดรบัมอบหมายดังกลาว 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑการพิจารณา และวิธีดําเนินการท่ีชัดเจน สอดคลอง
กับกฎบัตรและขอกําหนดของทางการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการธนาคาร ดังน้ี  

• การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ และผูบรหิารระดับสงูตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไป คณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และภาวะผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศนและทัศนะคติที่ดีตอองคกร อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของ
ธนาคาร รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาด โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและสภาพ
แวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป สําหรับการแตงตั้งกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป ไดรับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

• การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผดิชอบท่ีไดรบัมอบหมาย และผลการปฏิบตัิ
งาน รวมถงึผลประกอบการ สภาพแวดลอมทางธรุกิจของธนาคาร และปจจยัท่ีอาจมผีลกระทบตอธรุกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวม 

ในระหวางป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังสิ้น 
11 ครั้ง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจํานวน 17 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 6 
ทาน กรรมการท่ีไมไดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคาร 5 ทาน และกรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคาร 6 ทาน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดจัดใหกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือ
ทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป สําหรับขอมูลคาตอบแทนกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงไดแสดงไวในหัวขอรายงานผล
ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของรายงานประจําปฉบับนี้แลว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เห็นวามีความเหมาะสม สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว

(โกวิทย์  โปษยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระของธนาคาร จาํนวน 4 ทาน ทีเ่ปนผูทรงคณุวุฒิ
ในหลายดาน ไดแก ดานการบัญชแีละการเงิน ดานกฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทัง้น้ี ประธานกรรมการตรวจสอบไมไดปฏบิตัิ
หนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบัน ประกอบดวย 

 1. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ
 3. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ
 4. รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในระหวางป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 17 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุ
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและธนาคารแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ัง 
สรุปไดดังน้ี 

• สอบทานรายงานทางการเงิน 
 ไดสอบทานรายงานทางการเงินท้ังประจําไตรมาส ประจํางวดคร่ึงป และประจําป โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีผูบริหารของ    

สายการบัญชีและการเงิน ฝายจัดการ และผูบรหิารของสายตรวจสอบและควบคุม เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผย
ขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญ รวมทั้งขอสังเกตจาก  การตรวจสอบและสอบทานงบการ
เงินของผูสอบบัญชี นอกจากน้ี ไดมีการพิจารณาผลประกอบการของธนาคารเปนประจําทุกเดือน และจัดใหมีการประชุมเปน   
การเฉพาะกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและ  
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี รวมท้ังผูสอบบัญชไีดรายงานประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาในทุกประเด็นแลว

 จากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สําหรับ      
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นไวแลวในรายงานของผูสอบบัญชีที่เสนอตอคณะกรรมการธนาคารและ
ผูถือหุน และผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ

• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

และเปนปจจุบัน ครอบคลุมงาน/หนวยงานท่ีมีความสําคัญและมีระดับความเส่ียงสูง และไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ       
สายตรวจสอบและควบคุมทีไ่ดดาํเนินการตามแผนท่ีกําหนดเปนประจาํทกุเดือน เขารวมประชมุพจิารณารายงานสรุปผลการตรวจ
สอบประจาํป ระหวางสายตรวจสอบและควบคุมกบัผูบรหิารของสายงานท่ีไดรบัการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และทางการทองถ่ินของสาขาธนาคารในตางประเทศ เพ่ือประเมินสถานะของระบบ  
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมท้ังติดตามผลการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเปนประจําทุกไตรมาส นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดทาํการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจาํปนาํเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และ   
มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ผูสอบบัญชี
 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความนาเช่ือถือ และ            

ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเปนอิสระและคุณภาพงานของผูสอบบัญชีในรอบปที่ผานมา สําหรับ               
คาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น ไดพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี อัตราคาตอบแทนของผูสอบบญัชีสํานักงาน
อื่น และของผูสอบบัญชีธนาคารพาณิชยอื่นท่ีเทียบได 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกัด เปนผูสอบบญัชี
ของธนาคารประจําป 2556 รวมท้ังพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือนาํเสนอท่ีประชมุผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้ง โดยไดจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารแลว 

• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
 ไดสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจธนาคาร เชน พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงทางการทองถ่ินของสาขาธนาคารใน
ตางประเทศ เปนตน โดยพิจารณาผลการกํากับดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดแูล และผลการตรวจสอบของ
สายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และทางการทองถิ่นของสาขาธนาคารในตางประเทศอยาง
สมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ธนาคารมีการกํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของธนาคาร
อยางใกลชิด เพ่ือใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานอยางถูกตองและเปนไปตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส              

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และประโยชนสูงสุดของธนาคารเปนแนวทาง

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอมีความสมเหตุสมผล และ     
เปนปกติทางธุรกิจ     

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาท่ีดวยความรอบคอบอยางเปนอิสระและแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชนสงูสดุ
ของธนาคาร โดยไมมขีอจาํกัดในการไดรบัขอมลู ทรัพยากร และความรวมมอืจากธนาคาร ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมกีารประเมิน
ผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2555 มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

พลเรือเอก      
(ประเจตน์  ศิริเดช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2556
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวมและเฉพาะธนาคาร และ งบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน           
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ     
หรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน           
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึน้อยูกับดลุยพินจิของผูสอบบญัช ีซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอ
ขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาวผูสอบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของธนาคาร เพ่ือออกแบบวิธี
การตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน       
ของธนาคาร การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ           
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)            
และบริษัทยอย และของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด   
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556

(เพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด



105ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ณ        วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

งบแสดงฐานะการเ งิน

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย
เงินสด 46,431,773 45,289,067 46,239,346 45,173,561 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 354,988,061 258,072,475 305,122,757 214,409,029 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย 2,934 165,817  -  - 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 6.3 11,162,579 10,129,136 11,149,188 10,089,873 
เงินลงทุนสุทธิ 6.4 412,418,353 328,067,713 402,048,149 324,225,195 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 6.5 778,773 707,227 29,505,279 26,926,451 
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 6.6
  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 1,605,303,558 1,471,448,699 1,567,264,954 1,429,128,054 
  ดอกเบ้ียคางรับ 4,335,045 4,161,295 4,257,550 4,034,368 

    รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 1,609,638,603 1,475,609,994 1,571,522,504 1,433,162,422 
  หัก รายไดรอตัดบัญชี (912,727) (1,050,594) (844,989) (998,637)
  หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 (84,582,515) (79,993,423) (82,840,977) (77,841,289)
  หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 6.8 (3,005,239) (4,744,083) (3,005,239) (4,744,083)

    รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,521,138,122 1,389,821,894 1,484,831,299 1,349,578,413 

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 487,020 283,506 242,040 283,506 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 6.9 21,262,116 25,456,863 14,156,741 17,716,239 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 6.10 33,576,936 35,239,756 32,685,372 34,309,185 
สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 300,295 330,368 219,727 241,107 
สินทรัพยอื่นสุทธิ 16,291,289 13,348,639 11,898,807 11,049,073 

รวมสินทรัพย 2,418,838,251 2,106,912,461 2,338,098,705 2,034,001,632 



106 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเ งิน  (ต่อ )

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ณ        วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก 6.13 1,834,653,937 1,587,834,143 1,774,370,748 1,524,795,800 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.14 127,087,635 90,817,386 117,650,828 89,234,145 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,333,195 7,168,993 9,294,532 7,068,805 
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย 27,781 269,534  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ 6.3 7,142,057 15,197,572 6,836,077 14,944,837 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 6.15 108,758,320 116,927,560 108,849,894 117,406,477 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 487,020 283,506 242,040 283,506 
ประมาณการหน้ีสิน 6.19 10,207,526 9,670,297 10,144,899 9,618,757 
หน้ีสินอ่ืน 47,526,650 34,056,955 39,212,162 29,641,017 

  รวมหน้ีสิน  2,145,224,121  1,862,225,946  2,066,601,180  1,792,993,344 



107ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ณ        วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

งบแสดงฐานะการเ งิน  (ต่อ )

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน 6.21

  ทุนจดทะเบียน
    หุนบุริมสิทธิ  1,655,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 

    หุนสามัญ  3,998,345,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

  ทุนท่ีออกและชําระแลว
    หุนสามัญ  1,908,842,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 50,859,904 42,187,602 51,556,633 42,357,000 
กําไรสะสม
  จัดสรรแลว 6.23 , 6.24

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 17,000,000 16,000,000 17,000,000 16,000,000 
    อื่น ๆ 71,500,000 66,500,000 71,500,000 66,500,000 
  ยังไมไดจัดสรร 58,748,813 43,692,401 56,006,231 40,716,627 

  รวมสวนของธนาคาร 273,543,378 243,814,664 271,497,525 241,008,288 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 70,752 871,851  -  - 

  รวมสวนของเจาของ 273,614,130 244,686,515 271,497,525 241,008,288 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 2,418,838,251 2,106,912,461 2,338,098,705 2,034,001,632 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่



108 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ
ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดดอกเบ้ีย 6.33  95,260,285  81,827,175  91,208,082  78,628,540 
คาใชจายดอกเบ้ีย 6.34  40,307,641  29,131,271  38,433,927  27,996,449 

    รายไดดอกเบ้ียสุทธิ  54,952,644  52,695,904  52,774,155  50,632,091 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 6.35 25,625,078 23,333,546 23,223,567 21,233,218 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 6.35 6,501,662 5,205,560 6,450,541 5,127,993 

    รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ  19,123,416  18,127,986  16,773,026  16,105,225 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและ
 ปริวรรตเงินตราตางประเทศ 6.36  4,999,929  4,235,607  4,474,071  4,592,382 
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.37  1,140,301  1,968,378  962,162  1,967,120 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  82,697  86,187  -  - 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย  2,018,795  1,214,836  1,846,158  1,173,767 
รายไดจากเงินปนผล  2,596,623  2,727,759  2,629,064  2,991,346 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 496,551 1,177,368  407,956  1,097,429 

    รวมรายไดจากการดําเนินงาน  85,410,956  82,234,025  79,866,592  78,559,360 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
  คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน  18,896,676  18,015,629  17,131,292  16,553,529 
  คาตอบแทนกรรมการ  111,988  117,156  96,300  88,410 
  คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ  8,681,573  8,055,385  8,197,366  7,616,036 
  คาภาษีอากร  3,973,910  3,160,796  3,803,401  3,048,211 
  อื่น ๆ  6,196,339  6,710,058  5,470,800  5,431,203 

    รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  37,860,486  36,059,024  34,699,159  32,737,389 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 6.38  7,248,420  12,027,416  7,006,908  11,960,235 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  40,302,050  34,147,585  38,160,525  33,861,736 
ภาษีเงินได  7,212,632  6,496,624  6,619,825  6,226,736 

กําไรสุทธิ  33,089,418  27,650,961  31,540,700  27,635,000 



109ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

งบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ  (ต่อ )

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 11,142,727 (5,903,065) 11,185,527 (5,901,890)
  กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการ
   ดําเนินงานในตางประเทศ (1,338,039)  2,792,515 (853,343) 766,123 
  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
     ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน 67,497 (489,246) 69,410 (487,173)

    รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 9,872,185 (3,599,796) 10,401,594 (5,622,940)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม  42,961,603  24,051,165  41,942,294  22,012,060 

การแบงปนกําไรสุทธิ
  สวนท่ีเปนของธนาคาร  33,021,463  27,337,639  31,540,700  27,635,000 
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  67,955  313,322  -  - 

 33,089,418  27,650,961  31,540,700  27,635,000 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
  สวนท่ีเปนของธนาคาร  42,894,090  23,741,625  41,942,294  22,012,060 
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  67,513  309,540  -  - 

 42,961,603  24,051,165  41,942,294  22,012,060 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3.18  17.30  14.32  16.52  14.48 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)  1,908,843  1,908,843  1,908,843  1,908,843 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



110 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเ งินสด
ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  40,302,050  34,147,585  38,160,525  33,861,736 
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน
 เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
  คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี  3,438,261  3,484,388  3,310,408  3,369,730 
  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7,218,516 11,666,454 6,977,004 11,599,273 
  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 29,904 360,962 29,904 360,962 
  ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (877,558) 1,841,558 (884,446) 1,837,233 
  สวนลดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีตัดจําหนาย (1,228,433) (1,079,031) (1,168,066) (1,050,398)
  ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
   ตีราคาหลักทรัพยเพ่ือคา (20,639) 83,426 7,532 (2,670)
  ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการ
   โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  5,252  23,637  5,252  23,637 
  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (1,204,616) (2,005,854) (1,026,478) (2,004,596)
  ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน  64,316  37,476  64,316  37,476 
  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (82,697)  (86,187)  -  - 
  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย  483,758  1,215,406  155,610  279,700 
  กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (65,791) (27,505) (62,635) (25,505)
  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น (โอนกลับ) (6,283)  67,643 (6,283) 63,722 
  คาใชจายจากประมาณการหน้ีสิน 819,854 15,438 806,068 15,438 
  รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (54,952,644) (52,695,904) (52,774,155) (50,632,091)
  รายไดเงินปนผล (2,596,623) (2,727,759) (2,629,064) (2,991,346)
  เงินสดรับดอกเบ้ีย 94,022,937 79,788,704 90,074,062 76,991,769 
  เงินสดจายดอกเบ้ีย (37,681,605) (25,757,291) (35,807,891) (24,493,563)
  เงินสดรับเงินปนผล 2,596,623 2,728,866 2,475,413 2,632,622 
  เงินสดจายภาษีเงินได (5,643,146) (12,440,672) (5,086,340) (12,001,044)
  รายไดคางรับอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (96,838) (2,970) (13,728) 225 
  คาใชจายคางจายอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1,125,704 1,064,362 898,601 1,044,266 

    กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
        ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  45,650,302  39,702,732  43,505,609  38,916,576 
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งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเ งินสด  (ต่อ )

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (96,360,444) 87,768,038 (90,709,320) 128,860,968 
  เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะส้ัน (65,748,580) (30,833,537) (64,649,878) (30,520,301)
  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี (137,930,517) (217,067,812) (141,677,134) (220,024,766)
  ทรัพยสินรอการขาย 3,985,277 4,505,714 3,678,176 7,170,498 
  สินทรัพยอื่น (2,985,560) 2,198,179 (1,175,880) 3,728,305 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
  เงินรับฝาก  246,819,795  193,446,416 249,574,948 156,303,265 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  36,270,249 (40,708,181) 28,416,682 (40,297,786)
  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  2,164,202  214,888 2,225,728 159,870 
  เงินกูยืมระยะส้ัน (63,237,988) (15,762,151) (63,337,988) (15,742,151)
  หน้ีสินอ่ืน (1,423,744) 7,167,341 (4,575,918) 4,234,856 

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (32,797,008) 30,631,627 (38,724,975) 32,789,334 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (264,698,672) (207,337,973) (257,689,400) (205,234,371)
  เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย  291,396,158  186,919,474  287,001,084  184,349,943 
  เงินสดจายในการซ้ือตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด (95,299,985) (67,629,517) (48,945,191) (42,003,025)
  เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด  62,980,277  76,166,756  19,117,515  49,043,419 
  เงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุนท่ัวไป (1,946,739) (5,343,212) (1,946,739) (5,343,212)
  เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป  1,101,889  3,709,596  1,101,889  3,709,596 
  เงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (2,578,829)  - (2,578,829) (1,333,259)
  เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม  -  10,195  -  10,195 
  เงินสดรับจากเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 11,152  6,802  153,651  359,831 
  เงินสดจายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชา (1,739,043) (1,643,023) (1,678,623) (982,820)
  เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  68,902  28,624  65,330  26,381 

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (10,704,890) (15,112,278) (5,399,313) (17,397,322)
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งบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 36,804,267  -  36,804,267  - 
  เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน  20,000,000  -  20,000,000  - 
  เงินกูยืมระยะยาวลดลง (122,985) (37,097) (122,985) (37,097)
  เงินปนผลจาย (11,453,057) (10,498,636) (11,453,057) (10,498,636)
  เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (47,501) (213,964)  -  - 

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 45,180,724 (10,749,697) 45,228,225 (10,535,733)

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
 ที่มีตอเงินสด (37,965) 87,301 (38,152) 80,737 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,640,861 4,856,953 1,065,785 4,937,016 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม  46,273,014  41,416,061  45,173,561  40,236,545 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 47,913,875 46,273,014 46,239,346 45,173,561 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเ งินสด  (ต่อ )

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4



115ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ        จ ํา กั ด        ( ม ห า ช น )       แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ส ํา ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่        3 1      ธั น ว า ค ม        2 5 5 5        แ ล ะ        2 5 5 4

หมายเหตุประกอบงบการเ งิน

1. ข้อกําหนดของทางราชการ   

 ตามที่ธนาคารตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน ซึ่งตาม
แนวทางปฏิบัติเหลาน้ีและแนวทางของทางการในการแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ธนาคารจะตองใชมาตรการในการ        
วัดมูลคาของสินทรัพย หน้ีสินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการท่ีทางการกําหนด 
นอกจากน้ัน จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนาคารขึ้นอยูกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับ            
สวนประกอบ นํ้าหนักของความเส่ียง และปจจัยอ่ืน ๆ ดวย ธนาคารเช่ือวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคาร      
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนครบถวนแลว อยางไรก็ตามขอกําหนดเก่ียวกับเงินกองทุนและขอกําหนด
อื่น ๆ ของทางราชการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เปนบรษิทัมหาชนจาํกัด ทีจ่ดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยโดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย
เปนกิจกรรมหลัก โดยมีสาขาอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลก 

 2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง            
การนําเสนองบการเงิน และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดทําและสงงบการเงินและ         
รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544         
และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้ง          
ที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

  งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี

  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใชดุลยพินิจในการประมาณและ              
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินและการเปดเผยขอมูล          
เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายไดและคาใชจายใน             
งวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการ      
ที่สําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5 โดยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการและขอสมมติฐานสําคัญท่ีใชไดระบุไวใน
หมายเหตุตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  ธนาคารจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และตาม  
ขอกําหนดท่ีกลาวไวขางตน งบการเงินน้ีไดจดัทําข้ึนตามหลักการและวิธีปฏิบตัทิางการบัญชีทีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม
  2.2.1 ในป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน             

ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2555 โดยมีฉบับที่เก่ียวของกับธนาคาร        
ดังตอไปนี้

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
   มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 1 มกราคม 2556

    เงินตราตางประเทศ

   ธนาคารไดประเมินผลกระทบแลว เห็นวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ              
จะไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ 

  2.2.2  ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2555 โดยมีฉบับที่เก่ียวของกับ
ธนาคาร ดังตอไปนี้

    การตีความมาตรฐานการบัญชี  วันที่มีผลบังคับใช
   ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ 1 มกราคม 2556

    ไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม  
   ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 1 มกราคม 2556

    กิจการหรือของผูถือหุน 

   ธนาคารไดประเมินผลกระทบแลว เห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอ                 
งบการเงินของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ 

  2.2.3 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ธนาคารไดประเมิน       
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวมาถือปฏบิตัเิห็นวาไมมผีลกระทบตองบการเงิน
ของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ

  2.2.4 ในเดือนมกราคม 2556 สภาวิชาชพีบัญชไีดออกประกาศสภาวิชาชพีบัญชเีก่ียวกับการตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2555 โดยมีฉบับที่เก่ียวของกับธนาคาร ดังตอไปนี้

                                    การตีความมาตรฐานการบัญชี  วันที่มีผลบังคับใช้
   ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557

   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556
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   ธนาคารไดประเมินผลกระทบแลว เห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ 

 2.3 งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขา
ธนาคารท้ังหมดและบรษิทัยอย ซึง่ไดมาจากงบการเงินของบรษิทัยอยท่ีไดมกีารตรวจสอบแลว โดยไดตดัรายการคาและ
ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางกันออก บริษัทยอยดังกลาวประกอบดวย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด บางกอกแบงค 
เบอรฮาด บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด บริษัทหลักทรัพย           
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด 

  นอกจากน้ัน งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน)      
เบอรฮาด ซึ่ง บางกอกแบงค เบอรฮาด ถือหุนในอัตรารอยละ 100 

  งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไมไดรวม บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
ซึ่งธนาคารถือหุนรอยละ 59.77 โดยไดรับมาจากการปรับโครงสรางหน้ี เน่ืองจากบริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการ  
และอยูระหวางการชําระบัญชี ทั้งน้ี บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด มียอดสินทรัพยรวม จํานวน 122            
ลานบาท ตามงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ที่ผานการตรวจสอบแลว 

  บรษิทัยอยของธนาคารเปนบรษิทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท้ังหมด ยกเวน บรษิทั บบีแีอล (เคแมน) จาํกัด จดทะเบียน
เปนบริษัทในหมูเกาะเคแมน บางกอกแบงค เบอรฮาด จดทะเบียนเปนบริษัทในประเทศมาเลเซีย และ ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเปนบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  งบการเงินรวม สาํหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมสวนไดเสียในบรษิทัรวม ซึง่ไดมาจากงบการเงิน
ของบริษัทรวมที่ยังไมไดมีการตรวจสอบ 

 2.4 งบการเงินเฉพาะธนาคาร สาํหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมรายการบัญชขีองสาํนักงานใหญและ
สาขาธนาคารท้ังหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 3.1 การรับรูรายได
  ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมรับโดยใชเกณฑคงคางและหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียจากการใหสินเช่ือที่       

คางชําระเกิน 3 เดือนโดยถือเปนรายไดเมื่อไดรับชําระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปนรายได            
ไวแลวท้ังหมด

 3.2 การรับรูคาใชจาย
  ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมจายโดยใชเกณฑคงคาง 

 3.3 เงินสด
           เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
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 3.4 ตราสารอนุพันธ 
  ตราสารอนุพันธรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคา

ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูและแสดงรวมอยูในกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

  มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธใชราคาซ้ือขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลคาซ่ึงอางอิงจากราคาตลาด          
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลักษณะและวันครบกําหนดใกลเคียงกัน หรือราคาประเมินของสถาบันท่ีเชื่อถือได            
โดยพิจารณาสํารองเพ่ือการปรับปรุงมูลคา เพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมที่เหมาะสม

  ธนาคารใชตราสารอนุพันธในการบริหารความเส่ียงสําหรับสินทรัพย หน้ีสิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน สถานะ
สุทธิตาง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนาคารใชการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับตราสารอนุพันธดังกลาว เมื่อเปนไป
ตามเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียง ซึ่งจะใชวิธีการบัญชี (ตามเกณฑคงคาง) ในลักษณะเดียวกับรายการท่ีมี 
การปองกันความเส่ียง

  ในการปองกันความเส่ียง ธนาคารมีการพิจารณาความสัมพันธระหวางตราสารอนุพันธและรายการท่ีมีการปองกัน         
ความเสีย่ง รวมถงึลกัษณะของความเสีย่ง วัตถุประสงคและกลยุทธในการปองกันความเส่ียงตลอดจนความมปีระสทิธิผล
ของความสัมพันธในการปองกันความเส่ียง 

  ธนาคารหยุดใชการบญัชปีองกนัความเสีย่ง เม่ือตราสารอนพัุนธทีใ่ชปองกนัความเสีย่งครบกาํหนด หรือเมือ่ขาย หรือเมือ่
ไมเปนไปตามเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียง โดยตองวัดมูลคาของตราสารอนุพันธที่หยุดใชการบัญชีปองกัน
ความเส่ียงดวยมูลคายุตธิรรม ผลตางระหวางมลูคาตามบัญชตีามวิธีเกณฑคงคางกับมลูคายุตธิรรมของตราสารอนุพันธ
ดังกลาวจะตัดจําหนายและรับรูในกําไรขาดทุนอยางสอดคลองกับรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

 3.5 อนุพันธแฝง
  อนพัุนธแฝง คอื สวนหน่ึงของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ทีป่ระกอบดวยสัญญาหลัก

ที่ไมใชตราสารอนุพันธ โดยอนุพันธแฝงทําใหบางสวนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตามสัญญาถูกเปล่ียนแปลงไปตาม
ตัวแปรท่ีระบุไวในอนุพันธ ธนาคารรับรูรายการ จัดประเภท และบันทึกบัญชีของอนุพันธแฝงตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยในกรณีของอนุพันธแฝงในตราสารการเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงท่ี       
ไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจากสัญญาหลัก ยังมีลักษณะตรงตามนิยามของตราสาร
อนุพันธ โดยท่ีตราสารการเงินแบบผสมดังกลาวไมไดถูกวัดคาและรับรูดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปล่ียนแปลง   
มูลคายุตธิรรมในกําไรหรือขาดทุน  ธนาคารจะรับรูรายการอนุพันธแฝงท่ีเขาหลักเกณฑดงักลาวแยกออกจากสัญญาหลัก
เสมอืนเปนตราสารอนุพันธหน่ึง และจดัเปนรายการประเภทเพ่ือคา ซึง่แสดงดวยมูลคายุตธิรรม และรับรูการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมในกําไร (ขาดทุน) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับสัญญาหลัก ธนาคาร
รับรูรายการ จัดประเภท และวัดมูลคาตามนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ และในกรณีของอนุพันธแฝงในตราสารการเงิน
แบบผสมที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ธนาคารบันทึกและจัดประเภทอนุพันธแฝงดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาหลัก

 3.6 เงินลงทุน
  ธนาคารและบริษทัยอยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และเงินลงทุนในลูกหน้ีทีร่บัโอนมา เปนเงินลงทุน

เพ่ือคา เงินลงทุนเผ่ือขาย ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนท่ัวไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  เงินลงทุนรับรูเมื่อเริ่มแรก ณ วันท่ีมีการจายชําระ (Settlement Date) ดวยมูลคายุติธรรม
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  เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดท่ีระบุไดโดยงายท่ีไดมาเพ่ือถือไวใน
ระยะส้ันและมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพ่ือคาและ
แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม และกําไรและขาดทุน           
ที่เกิดขึ้นจากการขายรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

  ตราสารหน้ี และเงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมาซ่ึงธนาคารมีความต้ังใจแนวแนและมีความสามารถท่ีจะถือไวจนครบ
กําหนดไถถอน จัดประเภทเปนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผ่ือ       
การดอยคา (ถามี) 

  ตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา และตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงาย 
ซึ่งไมไดจัดประเภทไวเปนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทุนเพ่ือคา หรือเงินลงทุนในบริษัทยอยและ         
บริษัทรวมจะจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขายและแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยท่ีกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจาก      
การเปล่ียนแปลงมลูคายุตธิรรม จะแสดงเปนรายการในสวนของเจาของผานกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จนกวาจะจาํหนาย
หลักทรัพยไป ซึ่งจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  ตราสารทนุท่ีไมอยูในความตองการของตลาด และหลักทรัพยจดทะเบียนซึง่มขีอจาํกัดเก่ียวกับราคาซือ้ขาย จะจดัประเภท
เปนเงินลงทุนท่ัวไปและแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 
(ถามี) และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีสวนไดเสียสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  ธนาคารแสดงเงินลงทุนท่ีโอนใหบริษัทยอยเปนหลักทรัพยท่ีโอนใหบริษัทยอย โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย         
และเงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกลาวแสดงรวมอยูในหน้ีสินอื่น ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีของไทยเก่ียวกับ       
การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

  ธนาคารจัดประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีโอนเปล่ียนมือไมได ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน       
การเงินท่ีไดรบัจากการทาํสญัญาโอนสนิทรพัยใหแก บรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย (บสท.) เพ่ือโอนสนิทรพัยดอยคณุภาพ
ของธนาคาร เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีทีจ่ะถือจนครบกาํหนด ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียจากต๋ัวสัญญาใชเงินดงักลาว
ตามเกณฑคงคาง พรอมกับต้ังสํารองสวนแบงผลขาดทุนจาก บสท. ดวยจํานวนเดียวกัน

  ตนทุนของตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีจําหนาย คํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก รายไดดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีรับรู
ตามเกณฑคงคาง การตัดจําหนายสวนเกินและสวนลดใชวิธีที่ทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับที่สมํ่าเสมอ และแสดง      
อยูในรายไดดอกเบ้ีย การรับรูเงินปนผลใชเกณฑคงคางและไดรวมอยูในรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 

  เมื่อธนาคารและบริษัทยอยประเมินวาเงินลงทุนมีการดอยคา จะบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรับรูผลขาดทุนท่ียังไม         
เกิดขึ้นจากการดอยคา โดยแสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนสําหรับตราสารทุน และหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ       
และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับตราสารหน้ี 
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  การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ี

  - ตราสารหนี้ที่ออกจําหนายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใช
อตัราผลตอบแทนเสนอซือ้ของตราสารหนีท้ีเ่ผยแพรในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สาํหรบัตราสารหนีท้ีม่ไิดจดทะเบยีน
ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยจะใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉล่ียของสถาบันการเงินท่ีเชื่อถือได 3 แหง

  - ตราสารหน้ีที่ออกจําหนายในตางประเทศใชราคาประเมินของสถาบันการเงินในตางประเทศท่ีเชื่อถือได

  การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารทุน

  - ตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดท่ีระบุไดโดยงาย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชราคาเสนอซ้ือ
ครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อส้ินวันทําการสุดทายของงวด แตถาหากไมมีราคาเสนอซื้อ        
ครั้งสุดทายจะใชราคาปดครั้งสุดทายแทน

  - เงินลงทุนในหนวยลงทุน แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคารับซื้อคืน ณ วันสิ้นงวด

 3.7   เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี   
  ธนาคารรับรูเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีเมื่อมีการจายเงินใหผูกูโดยรับรูดวยราคาทุน และตัดรายการเม่ือไดรับชําระหรือ         

เมื่อตัดจําหนาย

  เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีประเภทอ่ืนแสดงเฉพาะยอดเงินตน (หมายเหตุ      
ขอ 6.6)

 3.8 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
  ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเช่ือและต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ       

เปนรายบัญชีหรือรายลูกหน้ีก็ได ธนาคารยังคงเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเช่ือและต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนรายลูกหน้ี 
กลาวคือ ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเช่ือทุกประเภทของลูกหน้ีรายหน่ึงในระดับคุณภาพท่ีตํ่าสุดของลูกหน้ีรายน้ัน และ
ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกลาว นอกจากน้ี ธนาคารยังไดดําเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตาม         
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

  ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันตํ่าตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 

  
  ธนาคารพิจารณากันเงินสาํรองคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสําหรับสนิเช่ือดอยคุณภาพดวยผลตางของยอดหน้ีคงคางตามบัญชี

กับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี หรือผลตางของยอดหน้ีคงคางตามบัญชีกับมูลคา        
ปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ในสวนของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ             
สินเช่ือไมดอยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากันสํารองตามอัตราข้ันต่ําท่ี ธปท. กําหนดโดยสินเช่ือที่มีลักษณะความเส่ียง
ดานเครดิตคลายคลึงกัน อาจพิจารณากันเงินสํารองแบบกลุมลูกหน้ี (Collective Approach) โดยใชขอมูลผลสูญเสีย
จากประสบการณในอดีต รวมถึงขอมลูทีห่าไดในปจจบุนั (current observable data) (หมายเหตุขอ 6.6.1) นอกจากน้ี 
ธนาคารไดพิจารณาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑขั้นต่ําท่ีกําหนดโดย ธปท. โดยไดคํานึงถึงผลสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมท้ังปจจยัดานอ่ืน ๆ ทีอ่าจกระทบความสามารถ
ของลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม
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  การตัดจําหนายหน้ีเปนสูญ กระทําในงวดท่ีธนาคารพิจารณาวาจะเรียกเก็บหน้ีรายน้ันไมได หน้ีสูญรับคืนบันทึกบัญชี 
โดยนํามาเพ่ิมคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  เมื่อธนาคารเกิดผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี ธนาคารจะปรับลดรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญพรอมท้ัง         
คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีหรือคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหน้ีรายน้ัน ๆ 

 3.9    การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา
  ธนาคารใชวิธีในการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับ การรับโอนสินทรัพย การ 

รับโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหน้ี และการปรับเง่ือนไขการชําระหน้ี    

  สาํหรับการรับโอนสินทรัพยหรือรบัโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหนีเ้พ่ือชาํระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีนัน้ 
ธนาคารยึดหลักความระมัดระวังในการบันทึกรับรูสนิทรัพยหรอืสวนไดเสียท่ีรบัโอนโดยบันทึกดวยมูลคาท่ีตํา่กวาระหวาง
ภาระหน้ีตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งใหผลแตกตางท่ีไมมีนัยสําคัญจากการบันทึกรับโอนดวยมูลคา
ยุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

  สาํหรับการปรับโครงสรางหน้ีดวยวิธีปรบัเง่ือนไขการชําระหน้ีนัน้ ธนาคารคํานวณมูลคายุตธิรรมของหน้ีจากมูลคาปจจบุนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารใชอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือ (MLR) 
ตามประกาศของธนาคาร ณ วันท่ีปรับโครงสรางหน้ีเปนอัตราคิดลดในการประเมินผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจาก
การปรับเง่ือนไข และบันทึกผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีดังกลาว เปนคาใชจายทันทีที่เกิดรายการ หลังจากน้ัน 
ธนาคารจะทําการประเมินผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดังกลาวทุก ๆ งวด โดยใชอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือตามประกาศ
ของธนาคาร ณ วันท่ีในงบการเงินเปนอัตราคิดลด และบันทึกการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดังกลาว โดยการเพ่ิมหรือ
ลดคาใชจายในบัญชีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

 3.10 ทรัพยสินรอการขาย
  ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยซึ่งแสดงในราคาที่ตํ่ากวาระหวางตนทุนหรือราคา

ตลาดในวันท่ีไดทรัพยสินน้ันมา กรณีที่พิจารณาวาราคาท่ีคาดวาจะจําหนายไดลดลงจะรับรูการดอยคาของทรัพยสิน        
รอการขายโดยรับรูเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน

  ในการพิจารณาราคาท่ีคาดวาจะจําหนายได ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินประกอบกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจมีผล
ตอราคาทีค่าดวาจะจาํหนายได เชน คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการขายและคาใชจายสวนลดทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต เปนตน 

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการ
จําหนาย

  ธนาคารไดปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง อสังหาริมทรัพยรอการขาย และเร่ือง หลักเกณฑการซ้ือ
หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน       
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 และเรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสําหรับ      
การขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551
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 3.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา
  ที่ดินแสดงในราคาท่ีตีใหม อาคารแสดงในราคาท่ีตีใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)          

อุปกรณแสดงในราคาทุน หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

  ธนาคารไดมีการตีราคาท่ีดินและอาคารใหม โดยผูประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย           
โดยใชวิธีราคาตลาดสําหรับที่ดิน และวิธีราคาเปล่ียนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสมสําหรับอาคาร และบันทึกมูลคา             
สวนเพ่ิมขึ้นไวในบัญชีสํารองสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ซึ่งแสดงเปนรายการในสวนของเจาของ                
คาเส่ือมราคาอาคารสวนท่ีตีราคาเพ่ิมรับรูเปนคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน และโอนสํารองสวนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารเขากําไรสะสมโดยตรงในจาํนวนเดียวกันกับคาเส่ือมราคาดังกลาว มลูคาสวนลดจากการตีราคานําไปปรบัลดสวน
ที่เคยตีราคาเพ่ิมไวสําหรับสินทรัพยชิ้นเดียวกัน สําหรับมูลคาสวนลดจากการตีราคาท่ีเหลือรับรูเปนคาใชจายในการ      
ดําเนินงานอ่ืน 

  คาเส่ือมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยซึ่งมีดังตอไปนี้

   อาคารท่ีตีราคาใหม 20 - 30 ป
   อาคารท่ีสรางใหม    20 ป
   อุปกรณ    3 - 5 ป

  คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถ่ินกําหนด

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการ        
ดอยคาเปนคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมี
การจําหนาย

 3.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
  สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ทั้งน้ี อายุการใหประโยชน
โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูระหวาง 3 - 5 ป 

  คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถ่ินกําหนด 

  สนิทรพัยไมมตีวัตนท่ีเกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรบัรูผลขาดทนุท่ียังไมเกิดขึน้จากการดอยคาเปน
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 

  กําไรหรอืขาดทนุจากการจําหนายสินทรัพยไมมตีวัตนรับรูเปนรายไดหรอืคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน เมือ่มกีารจําหนาย

 3.13 สิทธิการเชา
  สิทธิตามสัญญาเชาแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย การตัดจําหนายใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา ซึ่งมีอายุระหวาง         

2 - 30 ป 
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 3.14 ประมาณการหน้ีสิน
  ธนาคารรับรูประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือธนาคารมีภาระหน้ีสินอันเปนผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ         

ในอดีต และมีความเปนไปไดวาจะสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระภาระหน้ีสินดังกลาว โดยรายการ
ประมาณการหน้ีสินท่ีไดมีการรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก ประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพันท่ีเปนรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน ขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดโอนให บสท. (หมายเหตุขอ 6.6.7) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน (หมายเหตุขอ 6.20) คาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการถูกฟองรองตามกฎหมายและประมาณการหน้ีสินอื่น

  ธนาคารบันทึกประมาณการหน้ีสินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนและเปนประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะ      
การเงิน

  ธนาคารทบทวนประมาณการหน้ีสินอยางสม่ําเสมอ และบันทึกการเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินโดยการเพ่ิมหรือลด
คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน

 
 3.15 รายการสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
  3.15.1 สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
   รายการท่ีรวมอยูในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศบันทึกดวยสกุลเงนิท่ีใชในการดําเนินงานของแตละแหง

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยสกุลเงินบาท ซึง่เปนสกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน 

  3.15.2 การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
   รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน         

ณ วันท่ีเกิดรายการ  

   ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี            
เกิดรายการหรือ ณ วันท่ีมีการกําหนดมูลคายุติธรรม

   กําไรและขาดทุนจากการซ้ือขายและแปลงคาเงินตราตางประเทศ แสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม
เพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

  3.15.3 การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
   ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแปลงคางบการเงินท่ีมีสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานท่ีมิใชสกุลเงินบาท โดยแปลงคารายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศดวย
อัตราอางอิงของ ธปท. ณ วันท่ีรายงาน และแปลงคารายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยอัตราอางอิงของ 
ธปท. ณ วันสิ้นเดือน  

   กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศถือเปนสวนหน่ึงในสวนของเจาของ
โดยรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 3.16  ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
  3.16.1 โครงการสมทบเงิน
   ธนาคารและบริษัทยอยในประเทศมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุน          

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนท่ีเปนหนวยงานภายนอก โดยธนาคารและ
บริษัทยอยในประเทศ และพนักงานจะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดไว ซึ่งพนักงานจะไดรับ
ประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน

   สําหรับสาขาและบริษัทยอยในตางประเทศมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ 
และการจายคืนใหแกพนักงานสาขาและบริษัทยอยในตางประเทศเปนไปตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ

   กองทุนสํารองเล้ียงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินท่ีธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุน
สํารองเล้ียงชีพพนักงาน จะรับรูเปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเม่ือพนักงานไดใหบริการ

  3.16.2 โครงการผลประโยชน
   ธนาคารและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนเพ่ือจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน          

การประมาณการหน้ีสนิผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ใชเทคนิคประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit 
Method) อันเปนประมาณการมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต
โดยคํานวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปจจัยอ่ืน ๆ 

   ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนใน          
งบแสดงฐานะการเงนิดวยมลูคาปจจบุนัของภาระผกูพันผลประโยชนของพนกังานสุทธิจากตนทนุบรกิารในอดตี
ที่ยังไมรับรู และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนเปนคาใชจาย
เก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รบัรูเขากําไรสะสม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดข้ึนท้ังจํานวน สําหรับตนทุนบริการในอดีตท่ีเปนสิทธิขาดจะรับรูเปน
คาใชจายทันที ยกเวนกรณีที่ยังไมเปนสิทธิขาดจะทยอยรับรูตลอดระยะเวลาเฉล่ียท่ีเหลืออยูจนกวาจะเปน      
สิทธิขาด

 3.17 ภาษีเงินได
  ธนาคารบันทึกคาภาษีเงินได ตามจํานวนท่ีประมาณการและบันทึกเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

 3.18 กําไรตอหุน
  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนของธนาคารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีมีอยู และออกจําหนายเพ่ิม

ในแตละงวดถัวเฉล่ีย โดยใหนํ้าหนักตามเวลา และจํานวนเงินท่ีรับชําระ 

  กําไรตอหุนปรบัลด คาํนวณโดยปรบัปรงุกําไรสทุธิสวนของธนาคารทีเ่ปนของหุนสามญัและจาํนวนหุนสามญัดวยผลกระทบ
ของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
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4. การบริหารความเสี่ยง

 4.1 ขอมูลความเส่ียงของธนาคาร
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวน        

ความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแล 
และติดตามความเส่ียงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดนําเสนอ โดยมีเปาหมาย          
ใหอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยเฉพาะในดานการดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอท่ีจะรองรับความเสี่ยงตามหลักเกณฑ           
Basel II และเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจใหไดรับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

  ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญคือ การระบุความเส่ียงสําคัญซึ่งจะสงผล       
อยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแตละประเภท กระบวนการติดตามความเส่ียง
ใหอยูภายในระดับที่เหมาะสมภายใตนโยบายท่ีธนาคารกําหนด และการรายงานความเส่ียงประเภทตาง ๆ ใหผูที่       
เก่ียวของทราบเพ่ือใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเส่ียงไดทันตอเหตุการณ

  หลักการสําคัญของระบบการบริหารความเส่ียงไดแก หนวยงานธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเส่ียง มีหนาท่ีตอง
รบัผดิชอบตอการบรหิารความเส่ียงตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหความเส่ียงอยูในระดบัทีไ่ดรบัการอนมุตั ิตลอดจนสอดคลอง
กับนโยบายความเส่ียงโดยรวมของธนาคารท่ีไดรบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเส่ียง
ทําหนาท่ีติดตามและควบคุมความเส่ียงอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

  4.1.1 ความเส่ียงดานเครดิต
   ความเส่ียงดานเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาท่ีเก่ียวของ

กับการใหสินเชื่อ การลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหน้ีไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตามที่   
ตกลงไวในสัญญาได เปนตน ซึ่งผลเสียหายสูงสุดของความเส่ียงดานเครดิตของธนาคาร คือ มูลคาตามบัญชี
สุทธิของสินทรัพยทางการเงิน หรือจํานวนเงินท่ีธนาคารอาจตองจายชําระตามภาระผูกพันในกรณีที่คูสัญญา
ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวได 

   ธนาคารไดกําหนดกระบวนการอํานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับ           
ความเสี่ยงดานสินเชื่อของลูกคา ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อตามระดับตาง ๆ            
ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เปนตน ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะ
พิจารณาวัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสดจากการ        
ดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถของผูบริหาร ตลอดจนหลักทรัพยคํ้าประกัน และจัดใหมี
การทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเปนประจํา นอกจากน้ี ธนาคารยังไดมีการกําหนด        
เพดานตาง ๆ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและควบคุมความเส่ียงดานเครดิตดวย

  4.1.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอันจะมีผล

ในทางลบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิในงวดปจจุบันและ/หรือในอนาคต ความเส่ียงของอัตราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจาก
การจัดโครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพยและหน้ีสนิ นอกจากน้ียังเกิดจากระยะเวลา ทีแ่ตกตางกัน
ในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียระหวางรายการทางดานสินทรัพยและหน้ีสินอีกดวย 
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

   ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสอดคลอง
กับนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนด ธนาคาร
บรหิารความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้เพ่ือบรรลเุปาหมายรายไดตามแผนธรุกจิ และดแูลผลกระทบตอเงนิกองทนุ
ใหอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยมกีารทําธุรกรรมอนพัุนธทางการเงินเพ่ือปองกันความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย

   ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญ จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียหรือ       
ระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังน้ี

 
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน* 268,933 28,952 19,938 380 - 36,374 - 354,577

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,078 19,420 73,741 190,459 44,963 161 - 340,822

 เงินใหสินเช่ือ 1,062,988 236,899 179,260 50,404 30,398 7,080 37,362 1,604,391

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก 1,043,378 353,823 338,053 22,872 - 76,528 - 1,834,654

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน 59,556 33,421 8,462 7,906 - 17,743 - 127,088

 หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,333 - - - - - - 9,333

 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 5,937 1,378 779 12,419 88,245 - - 108,758

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ
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ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน* 180,757 29,569 15,225 932 - 31,235 - 257,718

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 15,678 37,319 88,203 119,237 9,852 - - 270,289

 เงินใหสินเช่ือ 938,088 250,533 168,399 39,050 28,939 6,359 39,030 1,470,398

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก 792,624 252,641 437,550 34,533 - 70,486 - 1,587,834

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน 61,259 11,538 3,929 133 - 13,958 - 90,817

 หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 7,169 - - - - - - 7,169

 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 25,709 38,572 7,019 12,949 32,679 - - 116,928

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน* 258,876 17,178 1,133 380 - 27,569 - 305,136

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 11,477 15,758 73,489 188,710 42,332 161 - 331,927

 เงินใหสินเช่ือ 1,047,574 224,376 169,963 50,355 30,398 7,080 36,674 1,566,420

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก 1,023,080 338,592 326,142 11,829 - 74,728 - 1,774,371

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน 55,216 29,416 7,186 7,906 - 17,927 - 117,651

 หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,295 - - - - - - 9,295

 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 5,937 1,378 779 12,419 88,337 - - 108,850

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน* 166,087 23,853 1,163 932 - 22,391 - 214,426

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 14,587 37,269 87,493 118,070 9,852 - - 267,271

 เงินใหสินเช่ือ 917,415 235,200 163,469 38,951 28,939 6,359 37,796 1,428,129

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก 765,287 240,807 420,965 29,166 - 68,571 - 1,524,796

 รายการระหวางธนาคาร

  และตลาดเงิน 60,900 10,228 3,888 133 - 14,085 - 89,234

 หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 7,069 - - - - - - 7,069

 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 25,808 38,572 7,019 12,949 33,058 - - 117,406

   ขอมูลเบ้ืองตนของอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวของเงินใหสินเช่ือเฉพาะในประเทศ ณ วันท่ี       
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

                                     
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 446,578 439,244 446,578 439,244

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 927,242 806,318 926,355 805,690

  รวม 1,373,820 1,245,562 1,372,933 1,244,934

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ
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      รายการสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจายดอกเบ้ีย สําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2554

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 330,832 7,840 2.37 295,550 6,492 2.20

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 285,666 9,141 3.20 263,495 7,600 2.88

  เงินใหสินเช่ือ 1,532,813 78,278 5.11 1,277,583 67,734 5.30

    รวม 2,149,311 95,259 1,836,628 81,826

หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย

  เงินรับฝาก 1,700,515 25,908 1.52 1,491,463 16,809 1.13

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 126,365 2,367 1.87 112,424 2,363 2.10

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 100,052 4,721 4.72 113,178 4,565 4.03

    รวม 1,926,932 32,996 1,717,065 23,737

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2554

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 288,331 5,982 2.07 279,255 5,569 1.99

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 279,219 8,934 3.20 260,047 7,484 2.88

  เงินใหสินเช่ือ 1,493,719 76,290 5.11 1,233,001 65,575 5.32

    รวม 2,061,269 91,206 1,772,303 78,628

หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย

  เงินรับฝาก 1,645,139 24,200 1.47 1,453,318 15,773 1.09

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 119,017 2,188 1.84 108,728 2,245 2.06

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 100,391 4,735 4.72 113,625 4,584 4.03

    รวม 1,864,547 31,123 1,675,671 22,602
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

  4.1.3 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
   ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนผลจากการท่ีธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เก่ียวของ

กับเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เมื่อ
อัตราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลง จึงอาจกระทบตอผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได

 
   ธนาคารบริหารฐานะเงินตราตางประเทศภายใตขอกําหนดของทางการและเพดานความเส่ียงภายในท่ีคณะกรรมการ

บริหารสินทรัพยและหน้ีสินและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนด
 
  4.1.4 ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน
   ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคา       

ของตราสารทุน หรือหุนทุน และมีผลทําใหฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลคาลดลง หรือทําใหเกิด       
ความผันผวนตอรายได

   ธนาคารลงทุนในตราสารทุนโดยลงทุนภายใตขอกําหนดของทางการ และนโยบายการลงทุนของธนาคาร  

  4.1.5 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
   ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไมสามารถชําระหน้ีสนิและภาระผูกพัน

ตามสัญญา วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร คือ การมีเงินทุนท่ีเหมาะสม
และเพียงพอท่ีจะชําระภาระผูกพันท้ังในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนําเงินทุนไปบริหาร 
เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมในภาวะท่ีตลาดเอ้ืออํานวยอีกดวย

   ธนาคารบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองตามนโยบายและหลักการท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ         
หน้ีสินเปนผูกําหนด และสอดคลองกับเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑอื่น ๆ ที่เก่ียวของ    
ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเปนหนวยงานหลักทําหนาท่ีบริหารสภาพคลองตามนโยบายดังกลาว      
และหนวยงานความเส่ียงดานตลาด สายบริหารความเส่ียงเปนผูบงชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุม
ความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเส่ียงท่ีกําหนดโดยรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน
เปนประจํา

   ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา           
ซึ่งมีการกระจายตัวในแตละประเภทเงินรับฝากและอายุครบกําหนด นอกจากน้ี ธนาคารบริหารสภาพคลอง
ผานตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศซ่ึงรวมถึงตลาดซ้ือขายลวงหนาและตลาดซ้ือคืน (Swap and 
Repurchase Market) และมีการบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนตางประเทศ โดยอาจดําเนิน
การระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินยูโร เปนตน ธนาคาร          
มุงดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเส่ียงดานสภาพคลองที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยูในระดับท่ี       
ยอมรับได โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลองอยางใกลชิดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
ความเหมาะสมในการกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวจากตางประเทศ เพ่ือใชในการอํานวยสินเช่ือสกุล               
เงินตราตางประเทศแกลูกคาของธนาคารท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม           
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจากแหลงเงินทุนท่ีหลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมี
สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงและพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดเมื่อตองการ เพ่ือที่จะสามารถรองรับการจายคืน
หน้ีสินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนท้ังในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ 
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   ธนาคารมีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาท่ีครบกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 354,197 380 - - - 354,577

  ตราสารอนุพันธ 8,836 1,072 1,255 - - 11,163

  เงินลงทุน 97,495 199,062 45,547 71,093 - 413,197

  เงินใหสินเช่ือ 795,149 506,358 265,773 - 37,111 1,604,391

หน้ีสินทางการเงิน

  เงินรับฝาก 1,811,782 22,872 - - - 1,834,654

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    119,182 7,906 - - - 127,088

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,333 - - - - 9,333

  ตราสารอนุพันธ 4,942 971 1,229 - - 7,142

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 8,094 12,419 88,245 - - 108,758

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 256,786 932 - - - 257,718

  ตราสารอนุพันธ 7,970 1,138 1,021 - - 10,129

  เงินลงทุน 127,790 132,383 10,770 57,832 - 328,775

  เงินใหสินเช่ือ 740,613 437,981 252,730 - 39,074 1,470,398

หน้ีสินทางการเงิน

  เงินรับฝาก 1,553,301 34,533 - - - 1,587,834

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    90,684 133 - - - 90,817

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 7,169 - - - - 7,169

  ตราสารอนุพันธ 12,945 1,353 900 - - 15,198

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 71,300 12,949 32,679 - - 116,928

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 304,756 380 - - - 305,136

  ตราสารอนุพันธ 8,822 1,072 1,255 - - 11,149

  เงินลงทุน 91,699 197,313 42,915 99,626 - 431,553

  เงินใหสินเช่ือ 766,771 501,350 261,625 - 36,674 1,566,420

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,762,542 11,829 - - - 1,774,371

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    109,745 7,906 - - - 117,651

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,295 - - - - 9,295

  ตราสารอนุพันธ 4,636 971 1,229 - - 6,836

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 8,094 12,419 88,337 - - 108,850

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 213,494 932 - - - 214,426

  ตราสารอนุพันธ 7,931 1,138 1,021 - - 10,090

  เงินลงทุน 125,284 131,217 10,770 83,881 - 351,152

  เงินใหสินเช่ือ 711,353 428,604 250,332 - 37,840 1,428,129

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,495,630 29,166 - - - 1,524,796

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    89,101 133 - - - 89,234

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 7,069 - - - - 7,069

  ตราสารอนุพันธ 12,692 1,353 900 - - 14,945

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 71,399 12,949 33,058 - - 117,406

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ
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 4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
  ตารางตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555     

และ 2554 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน
  เงินสด 46,432 46,432 45,289 45,289

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 354,988 354,988 258,072 258,072

  ตราสารอนุพันธ 11,163 11,163 10,129 10,129

  เงินลงทุนสุทธิ 413,197 411,020 328,775 349,653

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,521,138 1,521,138 1,389,822 1,389,822

    รวม 2,346,918 2,344,741 2,032,087 2,052,965

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,834,654 1,834,654 1,587,834 1,587,834

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 127,088 127,088 90,817 90,817

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,333 9,333 7,169 7,169

  ตราสารอนุพันธ 7,142 7,142 15,198 15,198

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 108,758 124,692 116,928 126,419

    รวม 2,086,975 2,102,909 1,817,946 1,827,437

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน
  เงินสด 46,239 46,239 45,174 45,174

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 305,123 305,123 214,409 214,409

  ตราสารอนุพันธ 11,149 11,149 10,090 10,090

  เงินลงทุนสุทธิ 431,553 430,945 351,152 376,729

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,484,831 1,484,831 1,349,578 1,349,578

    รวม 2,278,895 2,278,287 1,970,403 1,995,980

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,774,371 1,774,371 1,524,796 1,524,796

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 117,651 117,651 89,234 89,234

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,295 9,295 7,069 7,069

  ตราสารอนุพันธ 6,836 6,836 14,945 14,945

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 108,850 124,785 117,406 126,904

    รวม 2,017,003 2,032,938 1,753,450 1,762,948
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  วิธีการและขอสมมตฐิานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุตธิรรมของสินทรัพยและหน้ีสนิทางการเงิน ตามท่ีไดเปดเผย 
มีดังน้ี

       
  เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม แสดงมูลคา

ยุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามที่เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 3.4 

  เงินลงทนุเพ่ือคา เงินลงทนุเผ่ือขาย และตราสารหน้ีทีจ่ะถือจนครบกาํหนด คาํนวณมูลคายุตธิรรมตามทีเ่ปดเผยในนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญขอ 3.6

  เงินลงทุนท่ัวไป แสดงมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีใชอยางแพรหลายในตลาด ซึ่งอางอิงราคาและ/
หรือตัวแปรจากตลาด โดยมีการพิจารณาถึงขอจํากัดในการซ้ือขาย สภาพคลอง และอัตราคิดลดเพ่ือใชในการปรับ       
มลูคายุตธิรรมดงักลาว เทคนิคการประเมนิมลูคารวมถงึ การใชรายการซือ้ขายในตลาดลาสดุของผูซือ้ขายท่ีมคีวามรอบรู
เต็มใจ และมีความเปนอิสระตอกัน การอางอิงมูลคายุติธรรมในปจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
การใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ
ตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามบัญชี เน่ืองจากสินเช่ือสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซ้ือ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจําหนาย

 4.3    การดํารงเงินกองทุน
  ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหอยูในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตรการขยายธุรกิจ         

ภายใตกรอบความเส่ียงท่ียอมรับได และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด โดย
ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประกอบการ
วางแผนการดําเนินการดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม

  ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเปน
อัตราสวนกับสินทรัพยเส่ียงท้ังสิ้นไมตํ่ากวารอยละ 8.50 โดยมีเง่ือนไขวา เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ากวา
รอยละ 4.25 ของสินทรัพยเส่ียงท้ังสิ้น 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามแนวทาง Basel II ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

2555 2554

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 203,928 184,171

  ทุนชําระแลว 19,088 19,088

  สวนเกินมูลคาหุน 56,346 56,346

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 17,000 16,000

  เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ 71,500 66,500

  กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร 39,994 26,724

  รายการหักเงินกองทุนชั้นท่ี 1 - (487)

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 74,956 47,354

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย 278,884 231,525

 อัตรารอยละ
2555 2554

เงินกองทุนท้ังส้ินตอสินทรัพยเส่ียง 16.21 15.35

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 11.86 12.21

  อนึ่ง ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ไดมีการปรับปรุงองคประกอบเงินกองทุนโดยแบงออกเปน เงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) และ
เงินกองทุนท้ังสิ้น (Total Capital) และกําหนดการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าเปนอัตราสวนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร 
ดังน้ี

ใหม เดิม
อัตราสวนเงินกองทุน รอยละ รอยละ

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ  4.50  -

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  6.00  4.25

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น  8.50  8.50

  ทั้งน้ีหากธนาคารไดดํารงเงินกองทุนตามหลักการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III แลว ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2556 ธนาคารจะมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ดังน้ี

อัตรารอยละ

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ ตอสินทรัพยเส่ียง 14.09

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 14.09

เงินกองทุนท้ังส้ิน ตอสินทรัพยเส่ียง 16.78
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   การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการดาํรงเงินกองทนุของธนาคารและกลุมธรุกิจทางการเงนิตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรือ่ง การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการดาํรงเงินกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชย และเรือ่งหลกัเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม

  ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.bangkokbank.com
  วันท่ีเปดเผยขอมูล       31 ตุลาคม 2555

  ขอมูล ณ วันท่ี            30 มิถุนายน 2555

5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีทีส่ําคัญ

 5.1 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
  ธนาคารประเมินการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้การดอยคาเกิดข้ึนและพิจารณาวาเงินลงทุนมีการดอยคาเม่ือ      

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงตํ่ากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญและอยางตอเนื่อง การพิจารณาความมี
สาระสาํคัญและระยะเวลาความตอเน่ืองนีข้ึน้อยูกับดลุยพินจิของธนาคาร ในการใชดลุยพินจิดงักลาว ธนาคารไดประเมิน
ถึงความผันผวนของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนและปจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ 
ความเส่ือมถอยในสถานะทางการเงินของผูออกหลักทรัพย และภาวะแวดลอมการประกอบการในอตุสาหกรรมของผูออก
หลักทรัพย  

 5.2 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
  ธนาคารกันเงินสํารองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ โดยใชสมมตฐิานและดลุยพินจิหลายประการในการประมาณการซ่ึงรวมถึง

การพิจารณาขอบงชี้ที่สงผลทางลบตอความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเช่ือของลูกหน้ี ประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียท่ี         
อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม ตลอดจนสภาพการณทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวน
ประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 5.3 ประมาณการหน้ีสิน
  ธนาคารตองใชดุลยพินิจและขอสมมติฐานหลายประการในการรับรู ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน               

โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการและสถานการณที่ทําใหเกิดประมาณการหน้ีสิน ความเปนไปไดของการสูญเสีย
ประโยชนเชงิเศรษฐกจิในการจายชาํระหน้ีสนิดงักลาว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิทีจ่ะจายในอนาคต ทัง้น้ี 
การพิจารณาไดทําข้ึนจากประสบการณและขอมูลที่มีอยูขณะท่ีจัดทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวนท่ีประมาณไว
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว

  สําหรับการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน มีการ
ประมาณการโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูคาํนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึง่ตองใชขอสมมตทิางการเงิน 
เชน อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชนในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ เปนตน 
และขอสมมติดานประชากรศาสตร เชน อัตรามรณะ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เปนตน 

 5.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
  มูลคายุติธรรม คือ จํานวนเงินท่ีใชแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินระหวางบุคคลที่มีความรอบรูและเต็มใจจะ           

แลกเปลีย่น โดยมกีารตอรองทีเ่ปนอสิระและไมมสีวนเก่ียวของกนั  ธนาคารใชวิธีการตาง ๆ ในการกําหนดมลูคายุตธิรรม 
ซึ่งวิธีการท่ีใชขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและตลาดการเงินท่ีดําเนินการอยู
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  ธนาคารใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีเง่ือนไข ระยะเวลาท่ีเปนมาตรฐาน และซื้อขาย
ในตลาดท่ีมสีภาพคลอง สาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงินลักษณะอ่ืน ธนาคารกําหนดมูลคายุตธิรรม โดยใชเทคนิคการประเมิน
มลูคาท่ีใชอยางแพรหลายในตลาด รวมถึงการอางองิกับราคาตลาดของเคร่ืองมอืทางการเงินอืน่ท่ีมลีกัษณะคลายคลึงกัน 
การวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลด และแบบจําลองการคํานวณราคา

  ธนาคารไดใชดุลยพินิจที่ดีที่สุดในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน อยางไรก็ตามวิธีประมาณการ
และสมมติฐานที่ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังนั้น การใชวิธีการประมาณ และ/หรือ 
สมมติฐานในสภาวะการณที่แตกตางกันออกไปอาจจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณไว

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

 6.1 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
  6.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ รวมถึง                

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทยอยท่ีมีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา        
และไมมีภาระผูกพัน

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

เงินสด 46,432 45,289 46,239 45,174

รายการเทียบเทาเงินสด

  เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 182 94 - -

  เงินฝากประจําและต๋ัวเงินท่ีมีวันครบกําหนด 

   ไมเกิน 3 เดือน 1,300 890 - -

  รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 47,914 46,273 46,239 45,174

  6.1.2 รายการท่ีไมเก่ียวของกับเงินสดท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน  

 ในสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 11,188 (5,900) 11,186 (5,902)

ทรัพยสินรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการรับชําระหน้ี/

 สินทรัพยที่เลิกใชงานแลว 274 2,349 274 2,349

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร

 โอนเขากําไรสะสม 1,133 1,130 1,133 1,130
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 6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 12,373 183,000 195,373 5,677 105,000 110,677

ธนาคารพาณิชย 1,078 9,642 10,720 828 8,037 8,865

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 36 - 36 3 100 103

สถาบันการเงินอื่น 1,674 16,891 18,565 194 10,182 10,376

  รวม 15,161 209,533 224,694 6,702 123,319 130,021

บวก ดอกเบ้ียคางรับ - 162 162 - 86 86

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (210) (210) (1) (168) (169)

  รวมในประเทศ 15,161 209,485 224,646 6,701 123,237 129,938

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 4,035 45,189 49,224 6,448 39,730 46,178

เงินเยน 5,763 1,424 7,187 6,862 - 6,862

เงินยูโร 552 9,586 10,138 240 12,791 13,031

เงินสกุลอื่น 13,487 49,847 63,334 11,966 49,660 61,626

  รวม 23,837 106,046 129,883 25,516 102,181 127,697

บวก ดอกเบ้ียคางรับ 3 541 544 3 440 443

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (12) (73) (85) - (6) (6)

  รวมตางประเทศ 23,828 106,514 130,342 25,519 102,615 128,134

  รวมในประเทศและตางประเทศ  38,989 315,999 354,988 32,220 225,852 258,072
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 12,373 183,000 195,373 5,677 105,000 110,677

ธนาคารพาณิชย 111 9,420 9,531 19 6,600 6,619

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 36 - 36 3 100 103

สถาบันการเงินอื่น 1,673 16,891 18,564 194 10,147 10,341

  รวม 14,193 209,311 223,504 5,893 121,847 127,740

บวก ดอกเบ้ียคางรับ - 161 161 - 83 83

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (210) (210) (1) (168) (169)

  รวมในประเทศ 14,193 209,262 223,455 5,892 121,762 127,654

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 3,361 40,232 43,593 6,098 44,342 50,440

เงินเยน 5,763 1,424 7,187 6,861 583 7,444

เงินยูโร 541 7,909 8,450 220 11,148 11,368

เงินสกุลอื่น 5,390 17,012 22,402 3,518 13,916 17,434

  รวม 15,055 66,577 81,632 16,697 69,989 86,686

บวก ดอกเบ้ียคางรับ - 54 54 - 75 75

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (11) (7) (18) - (6) (6)

  รวมตางประเทศ 15,044 66,624 81,668 16,697 70,058 86,755

  รวมในประเทศและตางประเทศ  29,237 275,886 305,123 22,589 191,820 214,409
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 6.3 ตราสารอนุพันธ
  มลูคายุตธิรรมและจาํนวนเงินตามสญัญาแบงตามประเภทความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

 ประเภทความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปล่ียน 10,894 6,576 622,579 8,293 13,226 806,393

อัตราดอกเบ้ีย 269 278 138,553 1,836 1,756 154,000

อื่น ๆ - 288 1,722 - 216 1,811

  รวม 11,163 7,142 762,854 10,129 15,198 962,204

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

 ประเภทความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปล่ียน 10,880 6,558 619,913 8,253 13,189 803,935

อัตราดอกเบ้ีย 269 278 138,553 1,837 1,756 153,801

  รวม 11,149 6,836 758,466 10,090 14,945 957,736

  สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญา โดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันท่ี            
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

อัตรารอยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

สถาบันการเงิน 74.46 72.17 74.70 72.29

บริษัทในกลุม - - - 0.04

บุคคลภายนอก 25.54 27.83 25.30 27.67

  รวม 100.00 100.00 100.00 100.00

  ตราสารอนุพันธ คือ ตราสารทางการเงินท่ีมูลคาผันแปรไปตามการเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีอางอิงในสัญญา เชน        
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคา ดัชนีอัตรา หรือมูลคาของสินทรัพยอางอิง เปนตน จํานวนเงินตามสัญญา
ของตราสารอนุพันธแสดงใหเห็นถึงระดับของความผูกพันของธนาคารในตราสารอนุพันธแตละประเภท แตมิไดสะทอน
ใหเห็นถึงความเส่ียงดานตลาดและดานเครดิต ตราสารอนุพันธที่สําคัญของธนาคารมีดังน้ี 
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  ตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปล่ียน
  - สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ สัญญาท่ีกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในอนาคต       

โดยในสัญญาจะระบุใหมกีารสงมอบเงนิสดระหวางคูสญัญาดวยอัตราแลกเปล่ียนท่ีระบุไวในสัญญา ณ วันท่ีกําหนด
ไวในอนาคต

  - สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน คือ สัญญาท่ีเก่ียวของกับการแลกเปล่ียนเงินตนและดอกเบ้ียระหวาง
สองสกุลเงินกับคูสัญญาตามระยะเวลาท่ีตกลง

 
  ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย 
  สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย คอื สญัญาท่ีเก่ียวของกบัการแลกเปล่ียนดอกเบ้ียกับคูสญัญาตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน

ในสกุลเงินเดียวกับเงินตน โดยจะไมมีการแลกเปล่ียนเงินตน

 6.4 เงินลงทุนสุทธิ
  6.4.1 เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพ่ือคา

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 30,600 11,213 30,600 11,213

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 11 - 11 -

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 500 - - -

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 1,282 654 - -

  รวม 32,393 11,867 30,611 11,213

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 229,652 203,101 229,652 203,101

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 8,679 8,559 8,679 8,559

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 22,055 30,928 17,775 29,663

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 43,451 31,775 43,375 31,704

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ 4,818 4,394 4,818 4,394

 อื่น ๆ 4,198 3,499 4,098 3,417

  รวม 312,853 282,256 308,397 280,838
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 46,951 14,088 43,290 13,196

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 700 707  700 700

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 1,513 1,693 1,060 839

 เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา 160 - 160 -

  รวม 49,324 16,488 45,210 14,735

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนท่ัวไป

 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 7,174 6,723 7,165 6,714

 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดตางประเทศ 12,970 13,004 12,961 12,995

  รวม 20,144 19,727 20,126 19,709

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2,296) (2,270) (2,296) (2,270)

  รวม 17,848 17,457 17,830 17,439

  รวมเงินลงทุนสุทธิ 412,418 328,068 402,048 324,225

   เงินลงทุนจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไว
ในหมายเหตุขอ 6.12

   ธนาคารใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา ในการบันทึกเงินลงทุนในบางบริษัทท่ีธนาคารถือหุนต้ังแต
รอยละ 20 ขึ้นไป ที่ไดรับมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่ง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดแก เงินลงทุนในบริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เน่ืองจากบริษัท      
หยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยูของกิจการ
หรือบริษัทอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตมีผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินเชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 33 
บริษัท และ 25 บริษัท โดยมีมูลคาเงินลงทุนในราคาทุน 432 ลานบาท และ 422 ลานบาท โดยธนาคาร         
ไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาไวแลว 430 ลานบาท และ 420 ลานบาท และบริษัทเหลาน้ีมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ       
2 ลานบาท
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   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย                  
แหงประเทศไทยท่ีเขาขายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 7 บริษัทและ 5 บริษัท 
ตามลําดับ โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี 80 ลานบาท และ 63 ลานบาท  และมูลคายุติธรรม 25 ลานบาท 
และ 0 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาไวแลว 55 ลานบาท และ 63 ลานบาท ตามลําดับ

   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 64 ลานบาท และ 37 ลานบาท ตามลําดับ

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเปนหลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ ไดรวมตั๋วสัญญาใชเงินท่ีโอนเปล่ียนมือไมไดจาก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 
82 ลานบาท และ 533 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 6.6.7)

   เมือ่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท่ีไดรบัจากการปรับโครงสรางหน้ี
บางสวน ใหแก บรษิทั บรหิารสินทรัพยทวี จาํกัด ซึง่เปนบรษิทัยอยของธนาคารตามราคาปดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2547 จํานวน 3,323 ลานบาท ธนาคารบันทึกเงินสดรับจากการโอน
เงินลงทุนดังกลาวเปนหน้ีสินอื่น และบันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่โอนใหบริษัทยอยภายใต             
หลักทรัพยเผ่ือขาย ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

   ในป 2549 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 
1,335 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 1,732 ลานบาท และรับรูกําไรจาก
การขายเงินลงทุน จํานวน 1,341 ลานบาท

   ในป 2552 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จํานวน 
133 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 186 ลานบาท และรับรูกําไรจากการ
ขายเงินลงทุน จํานวน 173 ลานบาท

   ในป 2553 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จํานวน 
3 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 5 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขาย
เงินลงทุน จํานวน 4 ลานบาท

   ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2555 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูกําไรจากการขาย      
เงินลงทุน จํานวน 150 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 267 ลานบาท และ
รับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 209 ลานบาท
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  6.4.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษทัยอยมีเงินลงทุนในหุนของบริษทัอืน่ต้ังแตรอยละ 10 
ขึ้นไปของทุนท่ีชําระแลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยจําแนกเปนกลุม ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 81 81 81 81

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 187 187 187 187

การสาธารณูปโภคและบริการ 21 20 21 20

อื่น ๆ 2,196 1,899 2,196 1,899

  รวม 2,485 2,187 2,485 2,187

 6.5 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมสทุธิ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมสทุธิ ดงัตอไปนี้

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

           ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43 410

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15 218

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 24.90 -* -*

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11 151

  รวม 69 779

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2) -

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 67 779

*  จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

           ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43 396

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15 202

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 24.90 -* -*

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11 109

  รวม 69 707

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2) -

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 67 707

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2555

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

   บริษัทยอย                

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 100.00 2

บางกอกแบงค เบอรฮาด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 4,113

บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด บริหารสินทรัพย หุนสามัญ 100.00 2,500

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 19,585

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 75.00 183

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย หุนสามัญ 99.75 3,150

   บริษัทรวม

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 24.90 -*

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11

  รวม 29,602

หัก คาเผ่ือการดอยคา (97)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 29,505

*  จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2554

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

   บริษัทยอย                

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 100.00 2

บางกอกแบงค เบอรฮาด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 4,113

บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด บริหารสินทรัพย หุนสามัญ 100.00 2,500

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 19,585

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 75.00 183

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย หุนสามัญ 56.34 571

   บริษัทรวม

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 24.90 -*

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11

  รวม 27,023

หัก คาเผ่ือการดอยคา (97)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 26,926

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดซื้อหุนในบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจํานวน 
117,220,299 หุน เปนเงิน 2,579 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 56.34 เปนรอยละ 99.75 ของ
ทุนท่ีออกและชําระแลว โดยธนาคารรับรูผลตางจากการลงทุนเพ่ิมที่สูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทหลักทรัพย       
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในสวนของเจาของในงบการเงินรวมของธนาคารจํานวน 1,757 ลานบาท

*  จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท
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  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสวนไดเสียของธนาคารในบริษทัหลักทรัพย บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

มูลคาสวนไดเสียของธนาคารกอนการลงทุนเพ่ิม 1,063

ผลกระทบในสวนไดเสียจากการลงทุนเพ่ิม 821

สวนแบงกําไร 806

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 8

มูลคาสวนไดเสียของธนาคารภายหลังการลงทุนเพ่ิม 2,698

  ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

ชื่อบริษัท สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

   บริษัทรวม                

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด      6,698 5,555 - 5,584 4,480 -

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 1,026 200 - 886 114 -

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด -* -* - -* -* -

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด    880 196 - 716 219 -

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2554

ชื่อบริษัท รายได้ กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

รายได้ กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จํากัด 805 117 - 787 125 -

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 337 86 - 295 60 -

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด -* -* - -* -* -

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 491 186 - 415 133 -

*  จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท
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 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ
  6.6.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบัญชี 108,955 103,265 108,059 102,334

เงินใหกูยืม 1,042,208 952,950 1,009,490 914,182

ตั๋วเงิน 453,023 414,113 448,598 411,492

อื่น ๆ 1,118 1,120 1,118 1,120

หัก รายไดรอตัดบัญชี (913) (1,050) (845) (999)

  รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,604,391 1,470,398 1,566,420 1,428,129

บวก ดอกเบ้ียคางรับ 4,335 4,161 4,257 4,034

  รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายได

   รอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียคางรับ 1,608,726 1,474,559 1,570,677 1,432,163

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑธปท.

  - รายสินเช่ือ (29,600) (30,230) (28,686) (28,847)

  - รายกลุม (3,390) (3,080) (3,390) (3,080)

  เงินสํารองสวนเกิน (51,593) (46,683) (50,765) (45,914)

    รวม (84,583) (79,993) (82,841) (77,841)

หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (3,005) (4,744) (3,005) (4,744)

  รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ                                 1,521,138 1,389,822 1,484,831 1,349,578

  6.6.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งหมายถึงเงินใหสินเช่ือที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินแตไมรวมดอกเบ้ียคางรับ ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 42,325 42,574 41,566 41,384

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือรวม 2.33 2.67 2.34 2.67

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 10,478 15,115 10,220 14,998

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือสุทธิ 0.59 0.97 0.59 0.98
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  6.6.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของลูกหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,235,992 14,436 1,250,428 1,119,449 9,887 1,129,336

เงินดอลลารสหรัฐฯ 98,477 148,967 247,444 93,557 130,608 224,165

เงินสกุลอื่น 4,807 101,712 106,519 4,379 112,518 116,897

  รวม 1,339,276 265,115 1,604,391 1,217,385 253,013 1,470,398

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,242,005 14,436 1,256,441 1,126,482 9,887 1,136,369

เงินดอลลารสหรัฐฯ 98,477 135,951 234,428 93,557 111,176 204,733

เงินสกุลอื่น 4,807 70,744 75,551 4,379 82,648 87,027

        รวม               1,345,289 221,131 1,566,420 1,224,418 203,711 1,428,129

  6.6.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 50,380 653 194 91 270 51,588

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 745,396 16,193 2,274 2,701 22,059 788,623

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 116,885 3,633 388 2,048 5,022 127,976

การสาธารณูปโภคและบริการ 245,600 4,036 467 476 1,470 252,049

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 144,521 1,279 391 662 2,653 149,506

อื่น ๆ 230,295 3,195 79 423 657 234,649

  รวม                      1,533,077 28,989 3,793 6,401 32,131 1,604,391
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 44,850 146 57 126 259 45,438

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 721,592 18,805 3,416 5,474 19,994 769,281

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 109,995 1,587 463 213 5,217 117,475

การสาธารณูปโภคและบริการ 183,711 4,264 111 113 2,407 190,606

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 132,618 2,068 528 632 2,412 138,258

อื่น ๆ 204,027 4,161 70 415 667 209,340

  รวม                      1,396,793 31,031 4,645 6,973 30,956 1,470,398

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 47,584 653 194 91 270 48,792

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 716,904 14,297 2,107 2,701 21,627 757,636

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 114,166 3,633 388 2,048 5,022 125,257

การสาธารณูปโภคและบริการ 243,252 4,036 467 476 1,470 249,701

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 144,516 1,277 391 662 2,650 149,496

อื่น ๆ 231,345 3,191 78 327 597 235,538

  รวม                      1,497,767 27,087 3,625 6,305 31,636 1,566,420

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 42,891 146 57 126 259 43,479

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 686,491 16,744 3,396 5,474 18,996 731,101

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 107,522 1,587 463 213 5,217 115,002

การสาธารณูปโภคและบริการ 180,909 4,264 111 113 2,407 187,804

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 132,609 2,068 528 632 2,407 138,244

อื่น ๆ 207,353 4,161 62 320 603 212,499

  รวม                      1,357,775 28,970 4,617 6,878 29,889 1,428,129
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  6.6.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อจัดชั้นและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        
ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี

                       
                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เงินให้สินเชื่อ         
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,537,152 971,486   1 11,416

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,232 11,103   2 481

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,810 647 100 786

  จัดชั้นสงสัย 6,401 1,883 100 2,147

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,131 16,815 100 18,161

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 51,592

    รวม 1,608,726 1,001,934 84,583

                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

เงินให้สินเชื่อ         
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,400,425 850,939   1 10,017

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 31,537 17,999   2 457

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,669 1,564 100 1,620

  จัดชั้นสงสัย 6,973 2,716 100 3,439

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 30,955 16,226 100 17,777

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 46,683

    รวม 1,474,559 889,444 79,993
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                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เงินให้สินเชื่อ         
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,501,768 949,303 1 11,202

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 27,326 9,343 2 281

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,642 647 100 786

  จัดชั้นสงสัย 6,305 1,788 100 2,051

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,636 16,437 100 17,757

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 50,764

    รวม 1,570,677 977,518 82,841

                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

เงินให้สินเชื่อ         
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,361,303 822,622 1 9,740

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,454 16,251 2 422

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,639 1,546 100 1,611

  จัดชั้นสงสัย 6,878 2,621 100 3,344

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 29,889 15,282 100 16,811

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 45,913

    รวม 1,432,163 858,322 77,841

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมคาเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญ จํานวน 3,390 ลานบาท และ 3,080 ลานบาท ตามลําดับ ที่ไดมาจากการกันสํารองแบบกลุมลูกหน้ี 
(Collective Approach) สําหรับเงินใหสินเช่ือที่จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ 
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  6.6.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับแกบริษัท       
ที่มีปญหาเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ตามท่ีกลาวไวในหนังสือของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคุณภาพสินทรัพยและรายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของลงวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2541 โดยธนาคารและบริษัทยอยไดกันเงินไวสําหรับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว ดังน้ี

                                                                                            หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 5 1,258 869 485 485

  รวม 6 1,260 869 485 485

                                                                                            หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 6 1,351 1,074 465 465

  รวม 7 1,353 1,074 465 465
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                                                                                            หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน  

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 5 1,258 869 485 485

  รวม 6 1,260 869 485 485

                                                                                            หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน  

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 6 1,351 1,074 465 465

  รวม 7 1,353 1,074 465 465

  6.6.7  การโอนสินทรัพยใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
   เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารไดทําสัญญาโอนสินทรัพย (สัญญา) ใหแก บสท. เพ่ือโอนสินทรัพย           

ดอยคุณภาพของธนาคาร รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันการชําระหน้ี สําหรับ       
สินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งมีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และสิทธิหรือภาระผูกพันอ่ืนใดที่ธนาคารมีตอ          
ลูกหน้ีดังกลาว ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาและบทบัญญัติในพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร       
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 (พรก. พ.ศ. 2544) โดยราคาที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวไดกําหนดให
เทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน แตไมเกินมูลคาทางบัญชีหักดวยเงินสํารองที่ตองตั้งไว ณ วันโอน   
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งน้ี บสท. ตกลงจะชําระคาตอบแทนการโอนสินทรัพยดังกลาว เม่ือ 
ไดยืนยันราคาสินทรัพยที่จะตองชําระในเบื้องตนแลวเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได ซึ่งอาวัล           
โดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหแกธนาคาร ซึ่งจะครบกําหนดในปที่ 10 นับแต       
วันท่ีออกตัว๋สญัญาใชเงิน โดย บสท. อาจใชสทิธิไถถอนกอนกาํหนดไดและมอีตัราดอกเบีย้เทากับอตัราดอกเบีย้
เงินฝากถัวเฉล่ียตามคําจํากัดความท่ีระบุในสัญญา ซึ่งจะกําหนดดอกเบ้ียใหมทุกไตรมาส ทั้งน้ี บสท. จะชําระ
ดอกเบ้ียดังกลาวทุกป 
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   ธนาคารและ บสท. ไดตกลงใหมีการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. 
เมื่อสิ้นปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณจากมูลคาของสินทรัพยที่เรียกเก็บได
สะสมตามเกณฑเงินสดจนถึงวันท่ีคํานวณผลกําไรขาดทุน หักดวย ตนทุนในการรับโอนและคาใชจายท้ังส้ิน       
ในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งคาใชจายดอกเบ้ียท้ังหมดที่ บสท. ตองจายใหแกธนาคารดวย

   ในกรณีทีม่ผีลกาํไร ใหจดัสรรผลกาํไรสวนแรกจาํนวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสนิทรพัยดอยคณุภาพท่ี บสท. 
รับโอนไป โดยแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท. และธนาคาร สําหรับผลกําไรสวนท่ีสอง ธนาคารจะรับไป
ดวยจํานวนท่ีเม่ือรวมกับผลกําไรในสวนท่ีหน่ึงแลวตองไมเกินสวนตางระหวางราคามูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามบัญชีของธนาคารและราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนไป และกําไรสวนท่ีเหลือในสวนท่ี
สองให บสท. รับไปทั้งหมด สําหรับในกรณีที่มีผลขาดทุนใหธนาคารรับผลขาดทุนในสวนแรก จํานวนไมเกิน
รอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนไป สําหรับผลขาดทุนในสวนท่ีสอง จํานวนไมเกิน
รอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนไป ใหแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท. และ
ธนาคาร สําหรับผลขาดทุนสวนท่ีเหลือจากสวนท่ีสอง ให บสท. รับไปทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555      
และ 2554 ธนาคารไดตั้งประมาณการหน้ีสินสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีได
โอนให บสท. จํานวน 2,578 ลานบาท และ 2,571 ลานบาท ตามลําดับ

   ในเดือนมีนาคม 2550 ธนาคารไดรับแจงผลการจัดสรรกําไรขาดทุน ณ สิ้นปที่ 5 จาก บสท. เปนกําไรจํานวน 
393 ลานบาท ผลการจัดสรรกําไรขาดทุนดังกลาวเปนประมาณการและยังไมมีการชําระเงิน โดย บสท. จะ
คํานวณกําไรขาดทุนท่ีแทจริงเมื่อสิ้นปที่ 10 ดังน้ัน ธนาคารจึงไมบันทึกรายการรับรูผลกําไรดังกลาว  

   ตั้งแตวันท่ีธนาคารไดทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ไปยัง บสท. ซึ่งมีมูลหน้ีหลังหักสํารองตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 25,484 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใชเงินท่ีโอนเปล่ียนมือไมไดจาก บสท. เพ่ือชําระ
เปนคาตอบแทนการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว คงเหลือจํานวน 82 ลานบาท และ 533 ลานบาท       
ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 6.4.1) ซึ่งเปนจํานวนท่ีมีการปรับลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับ           
มลูหนีท้ีม่หีลกัประกันเปนทรัพยสนิที ่บสท. พิจารณาวาไมเขาขายเปนหลักประกัน และธนาคารรบัรูผลขาดทนุ
จากการโอนสินทรัพยให บสท. ในไตรมาสที่ 3 ป 2549 แลว จํานวน 2,761 ลานบาท 

   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บสท. ไดไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีโอนเปลี่ยนมือไมได       
กอนกําหนด จํานวน 451 ลานบาท และ 11,616 ลานบาท ตามลําดับ 

   ตาม พรก. วาดวยการชําระบัญชีบรรษทับริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2554 (พรก. พ.ศ.2554) บสท. ไดเลิกดําเนิน
กิจการตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2554 ธนาคารไดดําเนินการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตอคณะกรรมการชําระบัญชี
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บสท. อยูระหวางการชําระบัญชี ซึ่งตาม พรก. 
พ.ศ. 2554 กําหนดใหมีการชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายในส้ินปที่ 12 นับตั้งแตวันท่ีพระราชกําหนดบรรษัท 
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ใชบังคับ
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  6.6.8 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา
   รายละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จแลวของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 แยกตามวิธีการปรับโครงสรางหน้ี มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวนราย จํานวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม

รับโอนสินทรัพย 80 505 ที่ดิน  สิ่งปลูกสราง  เคร่ืองจักร 505

หองชุด

การปรับโครงสรางหน้ีหลายลักษณะ 8,790 37,676

  รวม 8,870 38,181

   การปรับโครงสรางหน้ีขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉล่ีย 4 ป และมีจํานวนหน้ีตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหน้ี        
ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 38,136 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวนราย จํานวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม

รับโอนสินทรัพย 107 1,890 ที่ดิน  สิ่งปลูกสราง  เคร่ืองจักร 1,890

รับโอนสวนไดเสียในสวนของ

 เจาของของลูกหน้ี 3 55 หุนทุน 55

การปรับโครงสรางหน้ีหลายลักษณะ 13,035 58,825

  รวม 13,145 60,770

   การปรับโครงสรางหน้ีขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉล่ีย 5 ป และมีจํานวนหน้ีตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหน้ี        
ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 60,770 ลานบาท

   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีดอกเบ้ียรับจากหน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ีสําเร็จแลว 
จํานวน 5,001 ลานบาท และ 5,768 ลานบาท ตามลําดับ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมยีอดคงเหลอืของเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหน้ีทีไ่ดปรบัโครงสรางหนี้
แลว จํานวน 78,111 ลานบาท และ 95,899 ลานบาท ตามลําดับ

   ธนาคารมิไดแสดงขอมูลการปรับโครงสรางหน้ี สําหรับงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 เน่ืองจากขอมูลดังกลาวไมแตกตางจากขอมูลสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
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 6.7 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

ยอดตนป 10,017 457 1,620 3,439 17,777 46,683 79,993

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,399 24 (834) (1,292) 461 7,461 7,219

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,053 - 1,053

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (1,130) - (1,130)

อื่น ๆ - - - - - (2,552) (2,552)

ยอดปลายป      11,416 481 786 2,147 18,161 51,592 84,583

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

ยอดตนป 8,449 298 1,476 3,383 19,089 35,157 67,852

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,568 159 144 56 (1,219) 10,959 11,667

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,220 - 1,220

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (1,313) - (1,313)

อื่น ๆ - - - - - 567 567

ยอดปลายป      10,017 457 1,620 3,439 17,777 46,683 79,993
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

ยอดตนป 9,739 422 1,611 3,344 16,811 45,914 77,841

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,463 (141) (825) (1,293) 472 7,301 6,977

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,049 - 1,049

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (575) - (575)

อื่น ๆ - - - - - (2,451) (2,451)

ยอดปลายป         11,202 281 786 2,051 17,757 50,764 82,841

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

ยอดตนป 8,089 294 1,474 3,284 17,989 34,706 65,836

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,650 128 137 60 (1,122) 10,746 11,599

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,220 - 1,220

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (1,276) - (1,276)

อื่น ๆ - - - - - 462 462

ยอดปลายป         9,739 422 1,611 3,344 16,811 45,914 77,841

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร จํานวน 84,583 ลานบาท และ 82,841 ลานบาท ตามลําดับ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร จํานวน 79,993 ลานบาท และ 77,841 ลานบาท ตามลําดับ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษทัยอยไดตัง้คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสูงกวาจาํนวนท่ีประมาณไวตาม
แนวทางท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 51,592 ลานบาท และ 46,683 ลานบาท 
และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 50,764 ลานบาท และ 45,914 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 3.8)
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 6.8 คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี
  คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี
         

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 4,744 4,600 4,744 4,600

เพ่ิมขึ้นระหวางป 488 634 488 634

ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป (2,227) (490) (2,227) (490)

ยอดปลายป 3,005 4,744 3,005 4,744

 6.9 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
  ทรัพยสินรอการขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
    

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 34,482 1,440 (6,320) 29,602

  สังหาริมทรัพย 400 90 (2) 488

    รวม 34,882 1,530 (6,322) 30,090

อื่น ๆ 52 - - 52

รวมทรัพยสินรอการขาย 34,934 1,530 (6,322) 30,142

หัก คาเผ่ือการดอยคา (9,477) (484) 1,081 (8,880)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               25,457 1,046 (5,241) 21,262



160 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 37,876 2,149 (5,543) 34,482

  สังหาริมทรัพย 162 251 (13) 400

    รวม 38,038 2,400 (5,556) 34,882

อื่น ๆ 52 - - 52

รวมทรัพยสินรอการขาย 38,090 2,400 (5,556) 34,934

หัก คาเผ่ือการดอยคา (9,261) (1,216) 1,000 (9,477)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               28,829 1,184 (4,556) 25,457

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 29,602 ลานบาท       
ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 19,740 ลานบาท และประเมินราคา       
โดยผูประเมินภายใน จํานวน 9,862 ลานบาท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 34,482 ลานบาท       
ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 21,842 ลานบาท และประเมินราคา       
โดยผูประเมินภายใน จํานวน 12,640 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 24,495 528 (4,534) 20,489

  สังหาริมทรัพย 399 90 (2) 487

    รวม 24,894 618 (4,536) 20,976

อื่น ๆ 52 - - 52

รวมทรัพยสินรอการขาย 24,946 618 (4,536) 21,028

หัก คาเผ่ือการดอยคา (7,230) (155) 514 (6,871)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               17,716 463 (4,022) 14,157



161ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 30,547 2,149 (8,201) 24,495

  สังหาริมทรัพย 162 250 (13) 399

    รวม 30,709 2,399 (8,214) 24,894

อื่น ๆ 52 - - 52

รวมทรัพยสินรอการขาย 30,761 2,399 (8,214) 24,946

หัก คาเผ่ือการดอยคา (7,943) (279) 992 (7,230)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               22,818 2,120 (7,222) 17,716

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 20,489 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 12,246 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 
จํานวน 8,243 ลานบาท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 24,495 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 13,391 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 
จํานวน 11,104 ลานบาท 

  ทรัพยสินรอการขายจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดง
ไวในหมายเหตุขอ 6.12

  ธนาคารไดเปดเผยรายการท่ีเกิดขึ้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอย 
มีรายการดังกลาว ดังน้ี

 หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2555 2554

ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้
ในการรับรู้รายได้

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขายใหบุคคลทั่วไป ตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 28 52 - 52 6 -

ขายใหบุคคลทั่วไป รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน - 2,023 (18) - 1,308 (126)



162 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2555 2554

ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้
ในการรับรู้รายได้

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขายใหบุคคลทั่วไป ตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 28 52 - 52 6 -

ขายใหบุคคลทั่วไป รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน - 1,805 (12) - 1,264 (122)

 6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,666 23 - (171) 7,518 - - - - - 7,518

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 12,862 - - - 12,862 - - - - - 12,862

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (1,013) - - - (1,013) - - - - - (1,013)

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,495 93 - (78) 9,510 6,996 292 - (19) 7,269 2,241

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 26,026 - - - 26,026 17,205 1,133 - - 18,338 7,688

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (127) (13) - - (140) (211)

อุปกรณ 20,170 1,261 (871) (36) 20,524 16,275 1,535 (866) (23) 16,921 3,603

อ่ืน ๆ 734 669 (514) - 889 - - - - - 889

  รวม 75,589 2,046 (1,385) (285) 75,965 40,349 2,947 (866) (42) 42,388 33,577



163ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,516 4 - 146 7,666 - - - - - 7,666

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 12,862 - - - 12,862 - - - - - 12,862

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (1,013) - - - (1,013) - - - - - (1,013)

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,361 30 - 104 9,495 6,649 296 - 51 6,996 2,499

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 26,026 - - - 26,026 16,076 1,129 - - 17,205 8,821

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (113) (14) - - (127) (224)

อุปกรณ 19,591 967 (448) 60 20,170 15,091 1,612 (468) 40 16,275 3,895

อ่ืน ๆ 221 862 (347) (2) 734 - - - - - 734

  รวม 74,213 1,863 (795) 308 75,589 37,703 3,023 (468) 91 40,349 35,240

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลว 
แตยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 12,986 ลานบาท และ 12,296 ลานบาท ตามลําดับ



164 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,658 23 - (171) 7,510 - - - - - 7,510

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 12,862 - - - 12,862 - - - - - 12,862

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (1,013) - - - (1,013) - - - - - (1,013)

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,314 91 - (79) 9,326 6,922 286 - (20) 7,188 2,138

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 26,026 - - - 26,026 17,205 1,133 - - 18,338 7,688

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (127) (13) - - (140) (211)

อุปกรณ 19,497 1,206 (845) (32) 19,826 15,869 1,444 (840) (21) 16,452 3,374

อ่ืน ๆ 185 652 (499) (1) 337 - - - - - 337

  รวม 74,178 1,972 (1,344) (283) 74,523 39,869 2,850 (840) (41) 41,838 32,685



165ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,509 4 - 145 7,658 - - - - - 7,658

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 12,862 - - - 12,862 - - - - - 12,862

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (1,013) - - - (1,013) - - - - - (1,013)

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,207 6 - 101 9,314 6,582 290 - 50 6,922 2,392

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

  (พ.ศ. 2553) 26,026 - - - 26,026 16,076 1,129 - - 17,205 8,821

 สวนท่ีตีราคาลดลง

  (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (113) (14) - - (127) (224)

อุปกรณ 19,029 873 (447) 42 19,497 14,757 1,529 (448) 31 15,869 3,628

อ่ืน ๆ 185 275 (278) 3 185 - - - - - 185

  รวม 73,454 1,158 (725) 291 74,178 37,302 2,934 (448) 81 39,869 34,309

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีอุปกรณที่คิดคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูซึ่งมี          
ราคาทุน จํานวน 12,678 ลานบาท และ 12,016 ลานบาท ตามลําดับ



166 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.11 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ
  สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,568 80 (15) (3) 1,630 1,252 130 (11) (1) 1,370 260

อื่น ๆ 14 29 (3) - 40 - - - - - 40

  รวม 1,582 109 (18) (3) 1,670 1,252 130 (11) (1) 1,370 300

 
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,447 139 (26) 8 1,568 1,131 123 (14) 12 1,252 316

อื่น ๆ 9 4 - 1 14 - - - - - 14

  รวม 1,456 143 (26) 9 1,582 1,131 123 (14) 12 1,252 330

 



167ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,393 52 (10) (1) 1,434 1,166 100 (11) (1) 1,254 180

อื่น ๆ      14 29 (3) - 40 - - - - - 40   

  รวม 1,407 81 (13) (1) 1,474 1,166 100 (11) (1) 1,254 220

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

  ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร    1,301 107 (16) 1  1,393 1,072 98 (13) 9 1,166 227

อื่น ๆ 9 4 - 1 14 - - - -         -       14

  รวม    1,310 111 (16) 2  1,407 1,072 98 (13) 9 1,166 241

 



168 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.12 สินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,537,152 - - - 1,537,152

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,232 - - - 29,232

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,810 - - - 3,810

จัดชั้นสงสัย 6,401 - - - 6,401

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,131 4,417 2,629 1,206 40,383

  รวม 1,608,726 4,417 2,629 1,206 1,616,978

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2554

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,400,425 - - - 1,400,425

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 31,537 - - - 31,537

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,669 - - - 4,669

จัดชั้นสงสัย 6,973 - - - 6,973

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 30,955 4,874 2,918 1,212 39,959

  รวม 1,474,559 4,874 2,918 1,212 1,483,563



169ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,501,768 - - - 1,501,768

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 27,326 - - - 27,326

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,642 - - - 3,642

จัดชั้นสงสัย 6,305 - - - 6,305

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,636 4,502 1,537 1,201 38,876

  รวม 1,570,677 4,502 1,537 1,201 1,577,917

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,361,303 - - - 1,361,303

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,454 - - - 29,454

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,639 - - - 4,639

จัดชั้นสงสัย 6,878 - - - 6,878

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 29,889 4,954 1,478 1,207 37,528

  รวม 1,432,163 4,954 1,478 1,207 1,439,802



170 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.13 เงินรับฝาก
  6.13.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

จายคืนเม่ือทวงถาม 76,528 70,487 74,728 68,571

ออมทรัพย 712,243 660,065 706,583 645,898

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 1,043,737 856,161 991,715 809,206

บัตรเงินฝาก 2,146 1,121 1,345 1,121

  รวม 1,834,654 1,587,834 1,774,371 1,524,796

  6.13.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,584,124 76,777 1,660,901 1,365,796 65,569 1,431,365

เงินดอลลารสหรัฐฯ 24,240 41,548 65,788 17,917 32,858 50,775

เงินสกุลอื่น 8,445 99,520 107,965 7,827 97,867 105,694

  รวม                 1,616,809 217,845 1,834,654 1,391,540 196,294 1,587,834

 
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,584,148 76,753 1,660,901 1,365,828 65,566 1,431,394

เงินดอลลารสหรัฐฯ 23,006 35,152 58,158 16,792 29,010 45,802

เงินสกุลอื่น 6,993 48,319 55,312 7,215 40,385 47,600

  รวม                 1,614,147 160,224 1,774,371 1,389,835 134,961 1,524,796



171ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 33 7,887 7,920 20 - 20

ธนาคารพาณิชย 1,137 27,200 28,337 839 44,526 45,365

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,962 2,898 6,860 1,056 2,258 3,314

สถาบันการเงินอื่น 8,329 559 8,888 5,975 2,550 8,525

  รวมในประเทศ 13,461 38,544 52,005 7,890 49,334 57,224

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 2,011 39,473 41,484 908 7,166 8,074

เงินเยน 533 5,336 5,869 3 4,983 4,986

เงินยูโร 3,867 636 4,503 6,842 - 6,842

เงินสกุลอื่น 6,458 16,769 23,227 3,798 9,893 13,691

  รวมตางประเทศ 12,869 62,214 75,083 11,551 22,042 33,593

  รวมในประเทศและตางประเทศ    26,330 100,758 127,088 19,441 71,376 90,817

 



172 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 33 7,887 7,920 20 - 20

ธนาคารพาณิชย 1,137 27,200 28,337 839 46,030 46,869

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,962 2,898 6,860 1,056 2,258 3,314

สถาบันการเงินอื่น 8,430 559 8,989 6,459 1,046 7,505

  รวมในประเทศ 13,562 38,544 52,106 8,374 49,334 57,708

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 2,065 38,445 40,510 946 7,911 8,857

เงินเยน 555 5,336 5,891 21 4,983 5,004

เงินยูโร 3,877 636 4,513 6,845 - 6,845

เงินสกุลอื่น 6,533 8,098 14,631 3,847 6,973 10,820

  รวมตางประเทศ 13,030 52,515 65,545 11,659 19,867 31,526

  รวมในประเทศและตางประเทศ    26,592 91,059 117,651 20,033 69,201 89,234

 6.15 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม
  6.15.1 จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุนกูไมดอยสิทธิและ

 ไมมีหลักประกัน - 73,471 73,471 - 37,727 37,727

หุนกูดอยสิทธิประเภท

 ไมมีหลักประกัน 20,000 13,777 33,777 - 14,257 14,257

ตั๋วแลกเงิน 8,053 - 8,053 65,861 - 65,861

เงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน - - - 5,430 - 5,430

อื่น ๆ 222 - 222 332 - 332

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม - (6,765) (6,765) - (6,679) (6,679)

  รวม                         28,275 80,483 108,758 71,623 45,305 116,928



173ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุนกูไมดอยสิทธิและ 

 ไมมีหลักประกัน - 73,563 73,563 - 38,106 38,106

หุนกูดอยสิทธิประเภท

 ไมมีหลักประกัน 20,000 13,777 33,777 - 14,257 14,257

ตั๋วแลกเงิน 8,053 - 8,053 65,861 - 65,861

เงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน - - - 5,530 - 5,530

อื่น ๆ 222 - 222 332 - 332

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม - (6,765) (6,765) - (6,680) (6,680)

  รวม                         28,275 80,575 108,850 71,723 45,683 117,406

  6.15.2 จําแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบกําหนดไถถอน และอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ประเภท สกุลเงิน ครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน

2555 2554

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ดอลลารสหรัฐฯ 2558 - 2563 2.75% - 4.80% 73,471 37,727

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   ดอลลารสหรัฐฯ 2572 9.025% 13,777 14,257

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   บาท 2565 4.375% 20,000 -

ตั๋วแลกเงิน บาท 2555-2556 1.50% - 3.50% 8,053 65,861

เงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน บาท 2555 3.05% -3.26% - 5,430

อื่น ๆ บาท 2556- 2562 0.50% 222 332

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม (6,765) (6,679)

  รวม 108,758 116,928



174 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท สกุลเงิน ครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน

2555 2554

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ดอลลารสหรัฐฯ 2558 - 2563 2.75% - 4.80% 73,563 38,106

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   ดอลลารสหรัฐฯ 2572 9.025% 13,777 14,257

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   บาท 2565 4.375% 20,000 -

ตั๋วแลกเงิน บาท 2555-2556 1.50% - 3.50% 8,053 65,861

เงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน บาท 2555 3.05%-3.26% - 5,530

อื่น ๆ บาท 2556 - 2562 0.50% 222 332

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม (6,765) (6,680)

  รวม 108,850 117,406

 6.16 หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2542 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอน       

ป 2572 ตอผูลงทุนในตางประเทศ จํานวน 450 ลานดอลลารสหรัฐฯ อายุ 30 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.025 ตอป          
เพ่ือทดแทนหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2559 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.25 ตอป จํานวน 
150 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2570 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
8.375 ตอป จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามที่ธนาคารไดไถถอนกอนครบกําหนดและไดรับอนุญาตจากธนาคาร
แหงประเทศไทยแลว และเน่ืองจากเปนการไถถอนหุนกูเดิมในราคาตลาดซึ่งตํ่ากวาราคาท่ีตราไว ธนาคารไดบันทึก       
บัญชีสําหรับหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2572 เทากับ 259 ลานดอลลารสหรัฐฯ (9,535 
ลานบาท) และจะตัดจําหนายสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาท่ีไถถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกําหนดไถถอน
ของหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน 

  เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอน          
ป 2565 ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนไดกอนกําหนดตอผูลงทุนท่ัวไป ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนสถาบัน ตามท่ีไดรับ
อนมุตัจิากมตทิีป่ระชุมผูถือหุนสามญัประจําป ครัง้ท่ี 14 เมือ่วนัท่ี 12 เมษายน 2550 จาํนวน 20,000 ลานบาท อายุ 10 ป 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.375 ตอป 

 6.17 หุนกู
  เมือ่วนัท่ี 12 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดพิจารณาทบทวนมติทีป่ระชมุผูถือหุนเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2547 ซึง่อนมุตัเิก่ียวกับ

การออกและเสนอขายหุนกูของธนาคาร และมีมติอนุมัติใหธนาคารออกหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ           
และ/หรือ หุนกูที่ไถถอนเม่ือธนาคารเลิกกิจการท้ังประเภทดอยสิทธิและไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิด           
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 3,000    
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาท่ีเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ          
โดยเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป และ/หรอื ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือทีม่ลีกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภท
พรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไปก็ได ทั้งนี้ ใหหุนกูที่ไมใชหุนกู        
ทีไ่ถถอนเมือ่ธนาคารเลิกกิจการ มรีะยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และใหหุนกูดอยสทิธิชนดิแปลงสภาพเปนหุนสามญัได 
และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 30 ป และมีวงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ หรือมูลคาท่ีเทียบเทาในเงินสกุลอื่น โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา
ดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และผูถือหุน       
ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 500 ลานหุน เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปน          
หุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได (หมายเหตุขอ 6.21)
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  เมือ่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดรบัอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหเสนอขายหุนกูระยะส้ันไดภายในวงเงิน 30,000 ลานบาท โดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง ทั้งน้ี ธนาคารไดออกหุนกูระยะส้ัน
ดังกลาวแลว จํานวน 5 ชุด มูลคารวม 7,863 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดทยอยไถถอนหุนกูดังกลาวจนหมดทั้งจํานวน          
ณ เดือนกันยายน 2550 

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูไมวาดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ         
และ/หรือ มีประกันหรือไมมีประกัน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะหุนกูระยะส้ัน หุนกูอนุพันธ และหุนกูดอยสิทธิที่มี         
ลกัษณะคลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบีย้จายและไมจายดอกเบ้ียในปทีไ่มมกํีาไร (รวมเรยีกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 150,000 
ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศ โดยเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไวในประกาศ             
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยในแตละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุนกูไดภายในวงเงิน
ดังกลาวหักดวยจํานวนหุนกูที่ไดออกตามวงเงินดังกลาวแตยังไมไดรับการไถถอน ณ ขณะน้ัน ทั้งน้ี ธนาคารสามารถ  
ออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูหลาย 
ประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไป และ/หรือ เปนโครงการ 
และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพรอมกับหลักทรัพยอื่นได ทั้งนี้       
ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่ไถถอนเม่ือธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และการออกและเสนอขายหุนกู 
ดังกลาวอาจมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดก็ได และ/หรือ อาจมีการใหสิทธิผูถือหุนกู      
ในการเรียกใหธนาคารไถถอนกอนครบกําหนดได โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เปน           
ผูพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนกู

  เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2553 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมหีลกัประกันใหกับผูลงทนุในตางประเทศ 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบงเปน 2 ชุด 
ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันอายุ  5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 ตอป จํานวน 400 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันอายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป จํานวน 800 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ทั้งนี้ธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,196 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ

  เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนใน              
ตางประเทศ ตามที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบง
เปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันอายุ 5.5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป จํานวน 400 
ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันอายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.875 ตอป จํานวน 800 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งน้ีธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,194        
ลานดอลลารสหรัฐฯ

 6.18 การออกหุนกูภายใต Medium Term Note Program
  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2540 ผูถือหุนมีมติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกู ทั้งที่เปนหุนกูประเภทดอยสิทธิและหุนกู

ประเภทไมดอยสิทธิภายใต Medium Term Note Program วงเงินไมเกิน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคา              
ที่เทียบเทาในเงินสกุลอื่น ระยะเวลาไถถอนไมเกิน 30 ป โดยใหเสนอขายในตลาดตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ 
ทั้งนี้ อาจจะมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด และ/หรือ อาจจะมีการใหสิทธิแกผูถือหุนกู 
ในการเรียกใหธนาคารไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขของ
หุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร       
ยังไมไดมีการออกหุนกูตามมติดังกลาว
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 6.19 ประมาณการหน้ีสิน
  ประมาณการหน้ีสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 9,670 8,970 9,619 8,932

เพ่ิมขึ้นระหวางป 1,379 1,696 1,362 1,681

ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป (841) (996) (836) (994)

ยอดปลายป 10,208 9,670 10,145 9,619

 6.20 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 
  6.20.1 โครงการสมทบเงิน
   สาํหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษทัยอยมคีาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

ประเภทโครงการสมทบเงิน สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 738 ลานบาท และ 591 ลานบาท และ สําหรับ       
งบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 667 ลานบาท และ 529 ลานบาท ตามลําดับ 

  6.20.2 โครงการผลประโยชน
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยในประเทศมีโครงการผลประโยชนที่ไมไดจัดต้ัง

เปนกองทุนแยกตางหาก สวนสาขาในตางประเทศบางแหงมีการจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหาก ทั้งนี้ไดแสดง
ตารางกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานท่ีจัดต้ังเปนกองทุนและไมไดจัดต้ังเปนกองทุน          
ตลอดจนสินทรัพยโครงการและจํานวนท่ีรับรูในงบการเงิน ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน

 ของพนักงานท่ีตั้งเปนกองทุน 703 672 703 672

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (351) (337) (351) (337)

352 335 352 335

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน

 ของพนักงานท่ีไมไดตั้งเปนกองทุน 4,925 4,832 4,862 4,785

ตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู (1) (1) (1) (1)

  หน้ีสินสุทธิ 5,276 5,166 5,213 5,119
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   ตารางตอไปนี้แสดงการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
สําหรับโครงการผลประโยชนทั้งท่ีจัดตั้งเปนกองทุนและไมไดจัดตั้งเปนกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555       
และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 5,504 4,756 5,457 4,719

ตนทุนบริการปจจุบัน 307 287 295 279

ตนทุนดอกเบ้ีย 176 178 174 176

ตนทุนบริการในอดีต - (10) - (10)

ผลประโยชนที่จายระหวางป (283) (222) (283) (221)

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพัน (65) 483 (67) 482

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้น (11) 32 (11) 32

ยอดปลายป 5,628 5,504 5,565 5,457

   ตารางตอไปนี้ แสดงการกระทบยอดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนที่จัดต้ัง
เปนกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

ยอดตนป 337 267 337 267

ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ 3 3 3 3

เงินจายสมทบ 14 62 14 62

ผลประโยชนที่จายระหวางป (5) - (5) -

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตรประกันภัยจากสินทรัพยโครงการ 3 (6) 3 (6)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้น (1) 11 (1) 11

ยอดปลายป 351 337 351 337
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   สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ซึ่งใชในการคํานวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานและสินทรัพยโครงการโดยเฉล่ียแตละโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
มีดังน้ี

อัตรารอยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

อัตราคิดลด 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80

อัตราผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ 2.50 -   5.00 2.50 -   7.00 2.50 -   5.00 2.50 -   7.00

อัตราการข้ึนเงินเดือนถัวเฉล่ีย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00

อัตราการลาออกถัวเฉล่ีย 1.20 - 13.38 1.14 -   8.10 1.20 -   8.10 1.14 -   8.10

   ผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวยรายการ ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

ตนทุนบริการปจจุบัน 307 287 295 279

ตนทุนดอกเบ้ีย 176 178 174 176

ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ (3) (3) (3) (3)

ตนทุนบริการในอดีตสวนท่ีรับรู - (10) - (10)

  รวม 480 452 466 442

 6.21 ทุนเรือนหุน                           
  ทุนเรือนหุนของธนาคาร ประกอบดวย
  - หุนสามัญ
  - หุนบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิตามที่กําหนดในขอบังคับของธนาคาร ขอ 3

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ และหุน
บุริมสิทธิรวม 4,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ประเภท จํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
   2555 2554

หุนสามัญ 3,998,345,000 3,998,345,000

หุนบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000

หุนบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000

  รวม 4,000,000,000 4,000,000,000
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีหุนสามัญท่ีออกแลว จํานวน 1,908,842,894 หุน และมีหุนสามัญท่ียัง
ไมไดออก จํานวน 2,039,502,106 หุน และหุนบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไมไดออก จํานวน 655,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ
ประเภท ข. ที่ยังไมไดออก จํานวน 1,000,000 หุน ทั้งน้ี การจัดสรรหุนในสวนท่ียังไมออกของธนาคารจะเปนไปตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังน้ี

   
  1. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 1,339,502,106 หุน ดังน้ี 
   1.1) หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 459,502,106 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรใหแก              

ผูถือหุนสามญัเดิม ตลอดจนเจาของผูรบัประโยชนในหุนสามัญซึง่ถือโดยผูรบัฝากหลักทรัพยหรอืโดยวิธีการอ่ืน      
ที่คลายคลึงกัน

     1.2) หุนสามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 440,000,000 หุน จดัสรรเพ่ือเสนอขายแกผูลงทนุประเภทสถาบันหรือทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
ตามความหมายท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

     1.3) หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 440,000,000 หุน จัดสรรเพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนสามัญเดิมตลอดจนเจาของ            
ผูรับประโยชนในหุนสามัญ ตามสัดสวนการถือหุน

  2. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปน
หุนสามัญได ซึ่งธนาคารไดออกและเสนอขายเม่ือป 2542 โดยเปนสวนหน่ึงของหลักทรัพยทุนทวี (CAPS)

  3. จดัสรรหุนสามญั จาํนวน 500,000,000 หุน เพ่ือรองรบัการใชสทิธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนดิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอไปในอนาคต

  4. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ        
ซึ่งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายตอไปในอนาคต

  5. จดัสรรหุนบุรมิสทิธิประเภท ก. จาํนวน 655,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหกับผูลงทนุในตางประเทศ และ/หรอื ในประเทศ 
ซึ่งอาจจะเสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ

  6. จัดสรรหุนบุริมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ                
ในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิด 
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได  

 
  ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยของธนาคารตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

 6.22 การจัดต้ัง Special Purpose Vehicle เพ่ือออก Capital Securities
  เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2541 ผูถือหุนมีมติใหธนาคารจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพ่ือออกตราสารคลายทุน 

(Capital Securities) วงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่นเสนอขายตอผูลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่เก่ียวของ โดยสามารถออกและเสนอขายตราสารคลายทุนทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขายเปน
คราว ๆ ไปและมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง SPV

  ตราสารคลายทุนดังกลาวอาจเปนตราสารชนิดไมมอีายุไถถอน ไมสะสมเงินปนผล อาจใหสทิธิแก SPV ในการขอไถถอน
คืน หรืออาจคํ้าประกันโดยธนาคารก็ได ทั้งน้ี เง่ือนไขของการออกตราสารคลายทุนดังกลาวอาจระบุวาหากมีเหตุการณ
บางประการเกิดขึ้น ธนาคารจะตองหรืออาจจะตองออกตราสารอ่ืนเพ่ือแลกเปล่ียนกับตราสารคลายทุนดังกลาว
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  ในการออกตราสารคลายทุนโดย SPV ดังกลาว ธนาคารอาจตองออกตราสารท่ีมีลักษณะดอยสิทธิ หรือมีหลักประกัน  
หรือสามารถแปลงสภาพเปนหุน หรือตราสารอื่นของธนาคารได หรือมีลักษณะอ่ืน ใหแก SPV วงเงินไมเกิน 1,100 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่นและมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการออก
ตราสารคลายทุนท่ีออกโดย SPV และตราสารท่ีธนาคารอาจตองออกใหแก SPV ทั้งน้ี เง่ือนไขของตราสารคลายทุนท่ี
ออกโดย SPV อาจรวมถึงการจายเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเงินปนผลและ
ผลประโยชนอืน่ท่ีจะจายดังกลาว อาจจะมคีวามสัมพนัธกับการจายเงินปนผลของธนาคาร หรอืการจายผลประโยชนของ
หลักทรัพยอื่นของธนาคาร

  เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2542 ผูถือหุนอนุมัติใหธนาคารสามารถจัดต้ัง หรือถือหุนในบริษัทยอย หรือ SPV เพ่ือประโยชน 
ในการระดมทุนของธนาคารโดยการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกูใหกับบริษัทยอย หรือ SPV หรือใหธนาคาร
เสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกู ใหกับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนในหุนบุริมสิทธิ และ/       
หรอื หุนกูของธนาคารเปนหลัก รวมทัง้การเขาทําสญัญา Trust Agreement หรอืสญัญาหลักในการลงทนุระหวางธนาคาร
กับบริษัทยอย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารยังไมไดจัดตั้ง SPV 
เน่ืองจากยังไมไดมีการออกตราสารเพ่ือการระดมทุนผาน SPV ตามมติดังกลาว

 6.23 สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น
  6.23.1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง       

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหกัดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองจะมีจาํนวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตขอบังคับของธนาคารกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา          
(ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนสํารองนี้จะนํามา         
จายปนผลไมได

  6.23.2 ธนาคารไดจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดสวนหน่ึงไวเปนสํารองอื่น โดยถือเปนสํารองท่ัวไป ไมไดระบุ เพ่ือการใด
การหน่ึงโดยเฉพาะ

 6.24 การจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล   
  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 18 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล

ประจําป 2553 ดังน้ี 

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดย
สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2553 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท และสํารองท่ัวไป จํานวน 
5,000 ลานบาท (ซึ่งไดมีการดําเนินการแลวในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553) และสําหรับงวด
กรกฎาคม - ธันวาคม 2553 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท

  - จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 9,544 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจาย
เงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 1.50 บาท เปนจํานวน 2,863 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2553 
และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอตัราหุนละ 3.50 บาท เปนจาํนวน 6,681 ลานบาท ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 6,681 ลานบาท ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 แลว 
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  เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 8/2554 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจาย
เงินปนผลระหวางกาล ดังน้ี

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 จํานวน 500 ลานบาท และ 
5,000 ลานบาท ตามลําดับ

  - จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันที่ 23 
กันยายน 2554

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 23 กันยายน 2554 แลว 

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 19 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
ประจําป 2554 ดังน้ี 

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดย
สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2554 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท และสํารองท่ัวไป จํานวน 
5,000 ลานบาท (ซึ่งไดมีการดําเนินการแลวในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554) และสําหรับ         
งวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท 

   
  - จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 6.00 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,453 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจาย

เงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2554 
และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอัตราหุนละ 4.00 บาท เปนจํานวน 7,635 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2555

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 7,635 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 แลว

  เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 9/2555 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจาย
เงินปนผลระหวางกาล ดังน้ี

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2555 จํานวน 500 ลานบาท และ 
5,000 ลานบาท ตามลําดับ

  - จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 21 
กันยายน 2555

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 21 กันยายน 2555 แลว 



182 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.25 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด
  ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่มีภาระผูกพันในการทําธุรกรรมสัญญาซ้ือคืนและ       

มีภาระผูกพันกับสวนราชการ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
จํานวน 25,938 ลานบาท และ 42,286 ลานบาท ตามลําดับ

  ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีขอกําหนดใหสิทธิการซื้อเงินลงทุนดังกลาวแกผูมีสิทธิตามที่ไดตกลงกันหรือมี        
ขอจํากัดในการขายสําหรับชวงระยะเวลาหน่ึง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนดังกลาวมีมูลคา
ตามบัญชีสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา จํานวน 2 ลานบาท และ 4,921 ลานบาท ตามลําดับ

  บรษิทัยอยของธนาคารแหงหน่ึงมทีรพัยสนิรอการขาย ซึง่มขีอจาํกัดไมใหมกีารขาย โอน จาํนํา และ/หรอืกอภาระผูกพันใด ๆ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา จํานวน 515 ลานบาท

 6.26 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

การรับอาวัลตั๋วเงิน 4,157 3,296           4,157 3,296

การค้ําประกันการกูยืม 10,297             11,563           6,440 6,798

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 16,750             15,559         15,747 15,008

เล็ตเตอรออฟเครดิต         36,656         39,664         36,098 38,342

ภาระผูกพันอื่น

  วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน       163,635 155,717       162,329 154,448

  การค้ําประกันอื่น 187,646 147,994      186,387 146,665

  อื่น ๆ 11,887 15,931         11,507 16,170

    รวม 431,028 389,724       422,665 380,727

 6.27 คดีฟองรอง
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารและบริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงหลายคดี อันเปนไปตามการดําเนิน

ธุรกิจตามปกติของธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งธนาคารและบริษัทยอยเชื่อวา เมื่อคดีถึงท่ีสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย

 6.28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับธนาคาร ประกอบดวย บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหารสําคัญ  ซึ่งหมายถึง กรรมการ 

และพนักงานช้ันบริหารต้ังแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปหรือเทียบเทา ผูที่เก่ียวของกับผูบริหารสําคัญ หรือกิจการท่ี
ผูบริหารสําคัญและผูที่เก่ียวของมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ 



183ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมรีายการสินทรพัย หน้ีสนิ และภาระผกูพันกับบคุคลและกจิการทีเ่ก่ียวของ
กันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

เงินฝาก                                                                                                        

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 1 1,079

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 729 11,570

    รวม - - 730 12,649

เงินใหสินเชื่อ

  บริษัทยอย

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 6,901 7,661

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 200 200 200 200

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 115 1,021 115 1,021

                รวม 315 1,221 7,216 8,882

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

  บริษัทยอย

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 83 77

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 2 2 2 2

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน - 5 - 5

    รวม 2 7 85 84

สินทรัพยอ่ืน

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - - 2

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 17 18

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 1 1

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - - 13

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 1 1 1 1

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 31 12 31 12

    รวม 32 13 50 47



184 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554 2555 2554

เงินรับฝาก
  บริษัทยอย
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 599 302

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 64 54

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 24 32

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 34 21

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 67 23

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 97 55

  บริษัทรวม
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 41 18 41 18

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 32 39 32 39

    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 24 13 24 13

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 4,550 4,311 4,550 4,311

    รวม 4,647 4,381 5,532 4,868

เงินกูยืม
  บริษัทยอย
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 91 379

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - - 317

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - - 100

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - - 440

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 541 586

    รวม - - 632 1,822

หน้ีสินอ่ืน
  บริษัทยอย 
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 1 4

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 1,133 1,400

  บริษัทรวม
    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 1 9 1 9

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 9 10 9 10

    รวม 10 19 1,144 1,423

ภาระผูกพัน
  บริษัทยอย
    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 3 299

    บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - - 79

  บริษัทรวม
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 9 - 9 -
  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 4 4 4 4

    รวม 13 4 16 382



185ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารคิดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาว        
ขางตนในอัตรารอยละ 2.75 ถึง 12.75 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเช่ือกับบริษัท 
บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ในอัตรารอยละ 2.80 ถึง 2.85

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารคิดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาว      
ขางตนในอัตรารอยละ 3.00 ถึง 12.00 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเช่ือกับบริษัท 
บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ในอัตรารอยละ 3.26 ถึง 3.68

  ธนาคารไดปฏบิตัติามแนวทางการประมาณคาเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยในการประมาณ
จํานวนข้ันต่ําของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเชนเดียวกับลูกหน้ีทั่วไป

  รายการเงินลงทนุในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารกับบรษิทัยอยและบรษิทัรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 แสดงอยูในหมายเหตุขอ 6.5

  รายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน มีการกําหนด
ราคาซ้ือขายระหวางกัน การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียมระหวางกันและเง่ือนไขตาง ๆ เปนไปตามปกติธุรกิจ 
และเปนเง่ือนไขการคาท่ัวไป สําหรับรายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารและลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางบางรายน้ัน 
เกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขพิเศษท่ีเหมาะสมกับการปรับโครงสรางหน้ี

  ธนาคารมีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

ดอกเบี้ยและสวนลดรับ

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 1 3

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 236 143

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 1 -

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 65 134

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 12 16 12 16

  กิจการท่ีปรับโครงสรางหน้ีที่เก่ียวของกัน  - 81 - 81

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 19 44 19 44

    รวม 31 141 334 421



186 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

คาธรรมเนียมและบริการรับ
  บริษัทยอย
    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 5 -
    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 603 520

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 7 6

  บริษัทรวม
    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 5 3 5 3

  กิจการท่ีปรับโครงสรางหน้ีที่เก่ียวของกัน  - 1 - 1

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 1 1 1 1

    รวม 6 5 621 531

เงินปนผลรับ
  บริษัทยอย
    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 143 135

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - - 218

  บริษัทรวม
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 2 2 2 2

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 9 5 9 5

    รวม 11 7 154 360

รายไดอ่ืน
  บริษัทยอย
    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 2 2

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 41 40

  บริษัทรวม
    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 4 4 4 4

    รวม 4 4 47 46

ดอกเบี้ยจาย
  บริษัทยอย
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 13 17

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - - 1

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 2 3

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 1 1

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 5 20

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 3 2

  บริษัทรวม
    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด - 1 - 1

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 73 46 73 46

    รวม 73 47 97 91



187ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

คาธรรมเนียมจาย
  บริษัทยอย
    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 4 1

คาใชจายอ่ืน
  บริษัทยอย
    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 18 -
    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 6 4

  บริษัทรวม
    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 14 15 14 15

    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 35 76 35 76

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 44 35 44 35

    รวม 93 126 117 130

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารไดขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด จํานวน 
3,672 ลานบาท ในราคา 2,863 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคายุติธรรม ทั้งน้ี ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน        
รอการขายไวแลวกอนหนาน้ี จํานวน 809 ลานบาท ดังน้ัน รายการขายดังกลาวไมกอใหเกิดกําไรหรือขาดทุนแกธนาคาร 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไมมีรายการดังกลาว

  คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 1,029 895 770 702

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 38   29 33 24

  รวม 1,067 924 803 726

 6.29 ผลประโยชนอื่นท่ีจายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ
  ธนาคารไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใด ทั้งท่ีเปนตัวเงิน และ/หรือ ไมเปนตัวเงินท่ีจายใหกรรมการและพนักงาน

ชั้นบริหารของธนาคาร ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ



188 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.30 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย
  ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ระบุใหธนาคารตองเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยของ

ธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารดวย ซึง่งบกระแสเงินสดของบรษิทั บรหิารสินทรัพยทวี จาํกัด มดีงัน้ี

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : ลานบาท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (262) (979)
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
  กําไรสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุน (154) (1)
  กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1) -
  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 328 936

  คาใชจายดอกเบ้ียสุทธิ 235 139

  รายไดเงินปนผล (82) (85)
  เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2 3

  เงินสดรับจากเงินปนผล 82 85

  เงินสดจายดอกเบ้ีย (236) (142)
  เงินสดจายภาษีเงินได (32) (198)
  เงินสดรับจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายขอคืน - 12

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (120) (230)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
  หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 100 (20)
  ทรัพยสินรอการขาย           307 (2,665)
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       
  คาใชจายคางจาย (1) 1

  เงินมัดจํารับ 35 27

        เงินรับลวงหนาคาทรัพยสินรอการขาย 28 18

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 349 (2,869)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (964) (216)
  เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,369 204

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 405 (12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทใหญ 600 3,040

  เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ (1,361) (150)

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (761) 2,890

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (7) 9

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 15 6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8 15



189ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.31 สัญญาเชาระยะยาว
  สัญญาเชาระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

   ประเภท ระยะเวลา

ที่ดินและ/หรืออาคาร 1 ป 160 112 160 112

ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 1 ป - 5 ป 255 227 255 227

ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 5 ป 295 239 295 239

  รวม            710 578 710 578

 6.32 ฐานะและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ  
  6.32.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555 2554

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

สินทรัพยรวม 2,042,319 376,519 2,418,838 1,733,697 373,215 2,106,912

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ    226,790 128,198 354,988 131,331 126,741 258,072

เงินลงทุนสุทธิ 397,745 15,452 413,197 310,975 17,800 328,775

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,294,851 226,287 1,521,138 1,168,383 221,439 1,389,822

เงินรับฝาก 1,679,237 155,417 1,834,654 1,445,377 142,457 1,587,834

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ    63,773 63,315 127,088 67,095 23,722 90,817

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 28,336 80,422 108,758 71,697 45,231 116,928

     
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555 2554

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

สินทรัพยรวม 2,059,499 278,600 2,338,099 1,754,971 279,031 2,034,002

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ    225,600 79,523 305,123 131,158 83,251 214,409

เงินลงทุนสุทธิ 421,342 10,211 431,553 335,480 15,672 351,152

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,300,976 183,855 1,484,831 1,175,529 174,049 1,349,578

เงินรับฝาก 1,679,262 95,109 1,774,371 1,445,409 79,387 1,524,796

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ    63,953 53,698 117,651 67,621 21,613 89,234

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 28,336 80,514 108,850 71,796 45,610 117,406



190 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

  6.32.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รายการตัดบัญชี รวม

รายไดดอกเบ้ีย 86,230 14,356 (5,326) 95,260

คาใชจายดอกเบ้ีย (37,415) (8,219) 5,326 (40,308)

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 48,815 6,137 - 54,952

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,022 1,102 - 19,124

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 10,769 566 - 11,335

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (39,750) (5,359) - (45,109)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 37,856 2,446 - 40,302

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รายการตัดบัญชี รวม

รายไดดอกเบ้ีย 74,214 12,193 (4,580) 81,827

คาใชจายดอกเบ้ีย (27,043) (6,668) 4,580 (29,131)

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 47,171 5,525 - 52,696

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 17,164 964 - 18,128

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 11,326 84 - 11,410

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (43,771) (4,315) - (48,086)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 31,890 2,258 - 34,148



191ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2555

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รายการตัดบัญชี รวม

รายไดดอกเบ้ีย 86,335 10,195 (5,322) 91,208

คาใชจายดอกเบ้ีย (37,422) (6,334) 5,322 (38,434)

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 48,913 3,861 - 52,774

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,773 1,000 - 16,773

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 9,881 439 - 10,320

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (37,724) (3,982) - (41,706)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 36,843 1,318 - 38,161

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รายการตัดบัญชี รวม

รายไดดอกเบ้ีย 74,260 8,915 (4,546) 78,629

คาใชจายดอกเบ้ีย (27,067) (5,476) 4,546 (27,997)

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 47,193 3,439 - 50,632

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,240 865 - 16,105

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 11,349 473 - 11,822

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (41,531) (3,166) - (44,697)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 32,251 1,611 - 33,862

   รายไดและคาใชจายท่ีเกิดขึน้ระหวางสาขาและสํานักงานใหญหรอืระหวางสาขาดวยกัน ใชเกณฑทีกํ่าหนดข้ึน
โดยสํานักงานใหญ ซึ่งเปนราคาท่ีใกลเคียงกับตนทุน
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.33 รายไดดอกเบ้ีย
  รายไดดอกเบ้ีย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,840 6,493 5,982 5,569

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 592 250 589 250

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8,549 7,350 8,345 7,234

เงินใหสินเช่ือ 78,278 67,734 76,290 65,576

อื่น ๆ 1 - 2 -

  รวมรายไดดอกเบี้ย 95,260 81,827 91,208 78,629

 6.34 คาใชจายดอกเบ้ีย
  คาใชจายดอกเบ้ีย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

เงินรับฝาก 25,909 16,809 24,200 15,773

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,367 2,363 2,188 2,245

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 7,308 5,393 7,308 5,393

ตราสารหน้ีที่ออก

  หุนกูและหุนกูดอยสิทธิ 3,335 2,772 3,347 2,787

  อื่น ๆ 1,313 1,617 1,313 1,617

เงินกูยืม 73 176 75 180

อื่น ๆ 3 1 3 1

  รวมคาใชจายดอกเบี้ย 40,308 29,131 38,434 27,996
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.35 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

  การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกันการกูยืม 149 124 133 110

  อื่น ๆ 25,476 23,210 23,091 21,123

    รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 25,625 23,334 23,224 21,233

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 6,501 5,206 6,451 5,128

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 19,124 18,128 16,773 16,105

 6.36 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต

 เงินตราตางประเทศ

  เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

   ดานอัตราแลกเปล่ียน 4,475 4,014 4,426 4,441

  ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย (68) 38 (68) 41

  ตราสารหน้ี 122 101 116 98

  ตราสารทุน 471 (159) - -

  อื่น ๆ - 242 - 12

  รวม 5,000 4,236 4,474 4,592
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

 6.37 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,197 938 1,019 930

  ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด - 4 - -

  เงินลงทุนท่ัวไป 7 1,066 7 1,066

  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - (2) - 9

  รวม 1,204 2,006 1,026 2,005

ขาดทุนจากการดอยคา

  เงินลงทุนท่ัวไป (64) (38) (64) (38)

  รวม (64) (38) (64) (38)

    รวมท้ังสิ้น 1,140 1,968 962 1,967

 6.38  หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
  หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 7,218 11,666 6,977 11,599

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 30 361 30 361

 6.39 การอนุมัติงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556
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1. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

 1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย
  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ชั้น 4)
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท 0-2229-2800

 1.2 ผูแทนผูถือหุนกู – ไมมี  

 1.3 ผูสอบบัญชี
  นายเพ่ิมศักด์ิ   วงศพัชรปกรณ
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427
  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
  183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท 0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757

 1.4 ท่ีปรึกษากฎหมาย 
  นายชูชาติ ศรีแสง โทรศัพท 0-2230-2969
  นายวัชระ  กาญจนวิโรจน โทรศัพท 0-2230-2731

 1.5 นักลงทุนสัมพันธ
  นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ  ผูชวยผูจัดการใหญ
  นางชลิกา  แสงอุดมเลิศ VP นักลงทุนสัมพันธ 
  E-mail : ir@bbl.co.th

2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผูถือหุน
 สัดสวนการถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด ณ วันท่ี 10 กันยายน  2555

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 566,877,526 29.70

2 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก 77,608,476 4.07

3 HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd. 69,547,888 3.64

4 State Street Bank and Trust Company 47,540,443 2.49

5 State Street Bank and Trust Company for Australia 45,591,657 2.39

6 Morgan Stanley & Co. International Plc. 38,190,313 2.00

7 State Street Bank Europe Limited 34,648,211 1.82

8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 34,197,030 1.79

9 BNY Mellon Nominees Limited 32,558,802 1.71

10 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 31,795,250 1.67

ข้อมูลทั่ วไป

ข้อมูลทั่วไป
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 ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (Free-Float)
 ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2555 การกระจายการถือครองหุน (Free-Float) ของธนาคาร ตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือประมาณ 97.68%

 การกระจายการถือครองหุน (Free-Float) หมายถึง สัดสวนของหุนในสวนท่ีไมไดถือโดย strategic shareholder และ           
ไมไดเปนหุนท่ีซื้อคืน เทียบกับจํานวนหุนท่ีออกและชําระแลวของธนาคาร ทั้งน้ี strategic shareholder ตามกฎเกณฑของ         
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายถึง ผูลงทุนที่ถือหุนเพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารหรือเพ่ือเชิง      
กลยุทธทางธุรกิจ

 นโยบายการจายเงินปนผล
 (1) นโยบายของธนาคาร
  ธนาคารจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเม่ือผลประกอบการของธนาคารมีผลกําไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทน

ของผูถือหุนในระยะยาว ควบคูกับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกําไรสวนท่ีเหลือจาก
การจายเงินปนผลอาจจัดสรรเปนเงินสํารองตางๆ ตามความเหมาะสม

 
  การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก

ผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น  และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว      
จะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

 
  ทั้งน้ี การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ที่กําหนดหามธนาคารจายเงินปนผลจากเงินประเภท

อื่นนอกจากเงินกําไร และขอ 45 ที่กําหนดใหธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย           
ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง       
ตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

  นอกจากน้ี การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามหลกัเกณฑของทางการ รวมทัง้ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส.67/2551 เรื่องขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล             
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 ที่กําหนดวา ธนาคารพาณิชยไมควรนํากําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงหรือไมมีกระแสเงินสดรับจริง 
หรือกําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินท่ีมิไดมีการซ้ือขายจริง มาใชในการจายเงินปนผล

 (2) นโยบายของบริษัทยอย
       นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละปเปนสําคัญ และเปนไปตามมติ   

ของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทน้ันๆ

ข้อมูลท่ัวไป
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ปี 2555 และปี 2554
              หนวย: บาท

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง 2555 2554

1 นายชาตรี  โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร 9,150,000 8,025,000

2 นายสถาพร กวิตานนท 1/ รองประธานกรรมการธนาคาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

350,000 5,950,000

3 นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร 5,100,000 4,465,000

4 นายเดชา  ตุลานันท รองประธานกรรมการบริหาร 5,100,000 4,465,000

5 พลเรือเอกประเจตน  ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6,100,000 5,350,000

6 นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

5,700,000 5,065,000

7 นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการบริหาร

5,700,000 5,065,000

8 นายคนึง  ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,700,000 5,065,000

9 หมอมเจามงคลเฉลิม  ยุคล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,700,000 5,065,000

10 นางเกศินี  วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,700,000 5,065,000

11 นายพรเทพ  พรประภา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

5,100,000 4,465,000

12 นายปติ  สิทธิอํานวย กรรมการธนาคาร 5,100,000 4,465,000

13 นายชาญ  โสภณพนิช กรรมการบริหารความเส่ียง 5,700,000 5,065,000

14 นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

5,700,000 5,065,000

15 นายชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการบริหาร 5,100,000 4,465,000

16 นายสุวรรณ  แทนสถิตย กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 5,100,000 4,465,000

17 นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 2/ กรรมการธนาคาร 5,100,000  -

18 นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย กรรมการธนาคาร 5,100,000 4,465,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
 1/ ถึงแกอนิจกรรม เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555
 2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554

 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  
 1. คาตอบแทนกรรมการในรูปคาตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ ในป 2555 รวม 18 ราย เปนเงิน 96.3 ลานบาท เทียบกับ        

ป 2554 จํานวน 18 ราย เปนเงิน 88.41 ลานบาท

 2. คาตอบแทนรวม (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ) ของผูบริหารระดับสูง 4 ระดับแรก 
ตั้งแตรองผูจัดการใหญขึ้นไป ในป 2555 รวม 10 ราย เปนเงิน 328.06 ลานบาท เทียบกับป 2554 จํานวน 9 ราย        
เปนเงิน 271.02 ลานบาท

 3. คาตอบแทน (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ) ของกรรมการท่ีเปนลูกจางและ             
ผูมีอํานาจในการจัดการ (ตามนิยามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ในป 2555 รวม 58 
ราย เปนจํานวนเงินรวม 705.96 ลานบาท

ข้อมูลทั่วไป
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4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2555 กับ ณ วันสิ้นปี 2554

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันสิ้นปี 2555 ณ วันสิ้นปี 2554 ผลต่าง

1 นายชาตรี โสภณพนิช 16,678,478  16,678,478 -

2 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  -  -  - 

3 นายเดชา ตุลานันท  96,650  96,650 -

4 พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช  -  -  - 

5 นายโกวิทย โปษยานนท  -  -  - 

6 นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์  -  -  - 

7 นายคนึง ฦๅไชย  -  -  - 

8 หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล  24,860  24,860 -

9 นางเกศินี วิฑูรชาติ  -  -  - 

10 นายพรเทพ พรประภา  -  -  - 

11 นายปติ สิทธิอํานวย  149,941  149,941  - 

12 นายชาญ โสภณพนิช  312,152  203,260  +108,892 

13 นายอมร จันทรสมบูรณ  10,800  10,800  - 

14 นายชาติศิริ โสภณพนิช  6,078,200  6,078,200  - 

15 นายสุวรรณ แทนสถิตย  8,860  8,860  - 

16 นายชาญศักด์ิ เฟองฟู  -  -  - 

17 นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย  -  -  - 

ข้อมูลท่ัวไป
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 6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2555

ประเภทของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

จํานวนเงิน
คงเหลือ

Credit Rating
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 3.25% 18 ตุลาคม 2558      400 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 2.75% 27 มีนาคม 2561      400 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 4.80% 18 ตุลาคม 2563      800 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 3.875% 27 กันยายน 2565      800 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูดอยสิทธิ 4.375% 7 ธันวาคม 2565 20,000 ลานบาท -/-/AA- (tha)

หุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 9.025% 15 มีนาคม 2572 449.825 ลานUS$ Baa1/BBB/-

 5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และในป 2555 ธนาคารและบริษัทในเครือ ไดใช
บริการสอบบัญชีและบริการอ่ืนจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  
ในตางประเทศ และมีคาใชจายคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับป 2555
 ธนาคารและบริษัทในเครือมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จายใหแกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

จํากัด จํานวน 15,086,000.00 บาท

 ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาตางประเทศท่ีจายใหแกบริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ           
ในตางประเทศ จํานวน 16,729,743.54 บาท

2. คาบริการอ่ืนสําหรับป 2555
 ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งไดแก การตรวจสอบเพ่ือจัดทํารายงานพิเศษตามประกาศของธนาคาร      

แหงประเทศไทย และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ที่จายใหแกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
จํานวน 9,105,000.00 บาท และจะตองจายในอนาคตเม่ือการใหบริการตามท่ีตกลงกันไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
1,060,000.00 บาท

 นอกจากน้ี ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งไดแก การตรวจสอบเพ่ือจัดทํารายงานพิเศษตามขอกําหนด
ของหนวยงานราชการ การตรวจสอบเพือ่วตัถุประสงคเฉพาะ และการใหบรกิารดานกฎหมายและภาษ ีทีจ่ายใหแกบรษิทัในเครอื
ของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ จํานวน 831,060.79 บาท และจะตองจายในอนาคตเม่ือการใหบริการตามท่ีตกลงกัน
ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 302,228.85 บาท

ข้อมูลทั่วไป
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7. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ 
 แล้วทั้งหมดของบริษัท 

1 บางกอก แบงค เบอรฮาด
105 Jalan Tun H.S. Lee, 
50000 Kuala Lumpur, Malaysia
P.O.Box 10734, 50923 Kuala Lumpur, Malaysia
โทร. (60-3) 2173-7200  โทรสาร (60-3) 2173-7382

ธนาคาร สามัญ 400,000,000  100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
C/O Maples and Calder, P.O.Box 309 GT, 
Ugland House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066  โทรสาร 1(345) 949-8080

Investment 
Company

สามัญ 100,000  100.00 

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด *
No. 7, Zhongshan Road (East-1), 
Huangpu District, Shanghai 200002,
The People’s Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100  โทรสาร (86-21) 2329-0101
*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไมไดระบุประเภทหุนและจํานวนหุน

ธนาคาร - -  100.00 

4 บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย สามัญ  24,999,996  100.00 

5 บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777  
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

ธุรกิจหลักทรัพย สามัญ  269,334,286  99.75 

6 บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26     
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6488  โทรสาร 0-2679-5995-6

จัดการ
กองทุนรวม

สามัญ 749,995  75.00 

7 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด
226 หมูที่ 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230

ผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

 

สามัญ 2,401,522  59.77 

8 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 19 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160

ใหเชาทรัพยสิน
แบบลีสซิ่ง
และใหเชาซื้อ

สามัญ 358,750  35.88 

9 บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 หอง 3 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2237-6330-4  โทรสาร 0-2634-3231

บริการดาน
คอมพิวเตอร

สามัญ 149,985  30.00 

ข้อมูลท่ัวไป
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ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ 
 แล้วทั้งหมดของบริษัท 

10 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2699-1609  โทรสาร 0-2643-1881

ซื้อ-ขาย สินคา สามัญ 249  24.90 

11
 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอม็เอกซ จํากัด
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ชั้น 17-18 อาคารเอ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800  โทรสาร 0-2650-6808

ผูใหบริการสวิตชชิ่ง
ในการชําระเงิน

หลายระบบและการ
ใหบริการหักบัญชี

สามัญ 110,050  22.01 

12 บริษัท อุตสาหกรรมทอสตีมเหล็กกลา จํากัด
36/4 หมูที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย
ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ผลิตและจําหนาย
ทอเหล็กกลา

สามัญ 95,603  19.12 

13 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน)
26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น19 ถนนจันทนตัดใหม
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-6500-4, 0-2678-6555  
โทรสาร 0-2678-6511

ผลิตเหล็ก สามัญ 55,000,000  13.03 

14 บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
889 อาคารไทยซีซี ชั้น 14 หอง 141 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

สามัญ 326  12.34 

15 บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660

โรงแรมและ
ภัตตาคาร

สามัญ 200,000  10.00 

16 โกลเดนทริเวอร อินเวสทเมนท อินเตอรเนชั่นแนล 
คอรปอรเรชั่น 
Beaufort House, P.O.Box 438, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands
โทร. 886-2-2528-6906  โทรสาร 886-2-2528-6912

จัดการกองทุน สามัญ 1,166,971  10.00 

17 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-9444

ใหเชาพ้ืนท่ี
อาคาร รานคา

สามัญ 574,000  10.00 

18 บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
990 ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380

เชาซื้อ สามัญ 4,500,000  10.00 

19 บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด
889 ชั้น 25 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร หองเลขท่ี 259 
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0789  โทรสาร 0-2210-0778

สิ่งทอ สามัญ 1,000,000  10.00 

ข้อมูลทั่วไป
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ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ 
 แล้วทั้งหมดของบริษัท 

20 บริษัท ธนาเทพการพิมพ จํากัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918

การพิมพ สามัญ 10,000  10.00 

21 บริษัท นันทวัน จํากัด
161 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381

กอสรางและ
สํานักงานใหเชา

สามัญ 2,000  10.00 

22 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8
ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-6040  โทรสาร 0-2266-6190

เชาซื้อ สามัญ 60,000  10.00 

23 บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จํากัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3076

ใหกูยืม
และการลงทุน

สามัญ 200,000 
 

 10.00 

24 บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จํากัด
1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279

ใหบริการ
ที่ปรึกษา

ดานการลงทุน

สามัญ 2,000  10.00 

25 บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวทิ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2667-1260, 0-2667-2010  โทรสาร 0-2667-1299

ลงทุนในธุรกิจ
ใหการรักษา

พยาบาล โดยรวม
ลงทุนกับผูรวมทุน
ในประเทศน้ันๆ 
พรอมกับ

ใหการบริการ
เปนท่ีปรึกษา 

และบริหารจัดการ

สามัญ  4,593  10.00 

26 บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนดเซอรวิส จํากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670

บริการ สามัญ 200,000  10.00 

27 เอเซีย อินชัวรันซ (ฟลิปปนส) คอรปอเรชั่น 
15th Floor, Tytana Plaza Building, 
Plaza Lorenzo Ruiz, Binondo Manila, 
Philippines 1006 
Tel. (632) 241-52-01 Fax. (632) 241-62-57

ประกันภัย สามัญ 350,000  10.00 

28 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
199 หมู 2 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2259-7902-6  โทรสาร  0-2260-2111

ผลิตและจําหนาย
หลอดไฟฟา

สามัญ 700,000  10.00 

ข้อมูลท่ัวไป
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ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ 
 แล้วทั้งหมดของบริษัท 

29 บริษัท แอสแพค จํากัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1396

สงออกเคมีภัณฑ สามัญ 26,000  10.00 

30 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร ชั้นท่ี 16 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946

ผลิตและจําหนาย
เหล็ก

สามัญ  14,500,000  10.00 

31 บริษัท วงศไพฑูรยกรุป จํากัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ผลิตและสงออก
รองเทากีฬา

สามัญ 86,826,816  10.00 

32 บริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จํากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น 19 
และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338  โทรสาร 0-2617-8339

ใหบริการ
เก่ียวกับเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส

สามัญ 400,000  10.00 

33 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE., LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5551, (65) 6576-5555  
โทรสาร (65) 6576-5591

Alternative 
Investment 

Management 
Company

Class B 
Shares

400,000  10.00 

34 TRG MANAGEMENT L.P.
280 Park Avenue, 27th Floor New York, NY 10017
โทร. (212) 984-2900  โทรสาร (212) 682-9777

Investment 
Manager and 

Operating 
Company 
of Funds

สามัญ 1,672.50  10.00 

35 TRG ALLOCATION LLC
280 Park Avenue, 27th Floor New York, NY 10017
โทร. (212) 984-2900  โทรสาร (212) 682-9777

Vehicle for 
Allocation of 

Profi ts of Funds

สามัญ 1,672.50  10.00 

36 บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พารทเนอรส จํากัด
942/140 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ชั้นท่ี 7 
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-2902-5  โทรสาร 0-2632-2906

ที่ปรึกษา
การลงทุน

สามัญ 200  10.00 

ข้อมูลทั่วไป
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ทํา เ นียบสาขา

สํานักงานใหญ่

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 บัวหลวงโฟน : 0-2645-5555 หรือ 1333
Tel. 0-2231-4333 สายบัตรเครดิต : 0-2638-4000
http://www.bangkokbank.com

สาขาต่างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH 
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central

Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager - Hong Kong 
Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift : BKKB HK HH

KOWLOON SUB-BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel. (85-2) 2300-1888 Fax. (85-2) 2780-5896

INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

Chalit Tayjasanant
SVP & General Manager - Jakarta Branch
Tel. (62-21) 231-1008

Fax. (62-21) 385-3881, 231-0070
Swift : BKKB ID JA

SURABAYA SUB-BRANCH
JL. Raya Darmo No.73
Surabaya 60265

Zainal Karnadi
Branch Manager - Surabaya Sub-Branch
Tel. (62-31) 566-2333

Fax. (62-31) 568-3338

JAPAN
TOKYO BRANCH 
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi-Shimbashi
2-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003

Thawee Phuangketkeow
SVP & General Manager - Japan 
Harumasa Nakano
VP & Branch Manager - Tokyo Branch
Tel. (81-3) 3503-3333

Fax. (81-3) 3502-6420
Swift : BKKB JP JT

OSAKA BRANCH 
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-Chome
Chuo-Ku, Osaka 541-0056

Varot Samakoses
VP & Branch Manager - Osaka Branch
Tel. (81-6) 6263-7100

Fax. (81-6) 6263-6286
Swift : BKKB JP JT OSA

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
140 Unit 08 Hadsadee Road, Vientiane
(P.O. Box 5400)

Phisit Charoenphan
SVP & Branch Manager - Vientiane Branch
Tel. (856-21) 213-560, 213-562

Fax. (856-21) 213-561
Swift : BKKB LA LA

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON REPRESENTATIVE OFFICE
Lobby Floor, Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
40 Natmauk Road, Tamwe Township

Tin Tin Mya (Miss)
Representative Offi cer
Tel. (95-1) 549-922

Fax. (95-1) 549-977

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 
Metro Manila 1200

Dutsadee Khemapunmanut 
VP & Branch Manager - Manila Branch
Tel. (63-2) 752-0333

Fax. (63-2) 752-0877-8
Swift : BKKB PH MM

REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road
Singapore 901841)

Kanchana Kongvananon (Miss)
SVP & General Manager - Singapore Branch
Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
Swift : BKKB SG SG

TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Chokechai Puapattanakajorn
SVP & General Manager - Taiwan
Gary Hsiao
SVP & Branch Manager - Taipei Branch
Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625
Swift : BKKB TW TP

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างประเทศ
KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacifi c Commercial Building
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Chin-Chi Charles Leu
SVP & Branch Manager - Kaohsiung Sub-Branch 
Tel. (886-7) 271-0000

Fax. (886-7) 271-3730, 271-3731
Swift : BKKB TW TP

TAICHUNG SUB-BRANCH 
1st Floor, No.201
Sec.1 Taichung Kang Road
Taichung City

Ming Chung David Tu
SVP & Branch Manager - Taichung Sub-Branch
Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-4) 2323-3685
Swift : BKKB TW TP

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH 
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY

Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager - London Branch
Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
Swift : BKKB GB 2L

UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006

Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager - New York Branch
Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
Swift : BKKB US 33

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH 
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City

Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam &
Branch Manager - Ho Chi Minh City Branch
Tel. (84-8) 3821-4396-8

Fax. (84-8) 3821-3772
Swift : BKKB VN VX

HANOI BRANCH 
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi 

Nattika Kanpawong (Miss)
VP & Branch Manager - Hanoi Branch
Tel. (84-4) 3936-5903-8

Fax. (84-4) 3826-7397, 3936-5913 
Swift : BKKB VN VX HAN

PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA 
BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY)
HEAD OFFICE
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East-1 Road
Shanghai 200002

Suwatchai Songwanich
Chief Executive Offi cer
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0168
Swift : BKKB CN SH

SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East-1 Road
Shanghai 200002

Chieh-Shan Jason Wu
Branch Manager - Shanghai Branch
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
Swift : BKKB CN SH SHA

BEIJING BRANCH
New China Insurance Tower (NCI Tower)
1st Floor, No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Chiravit Supatanakul
Branch Manager - Beijing Branch
Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift : BKKB CN SH PEK

XIAMEN BRANCH
1-2/F, Xiamen Top Plaza
No.2 Zhenhai Road
Siming District, Xiamen 361001
Fujian

Shu Ming Simon Yan
Branch Manager - Xiamen Branch
Tel. (86-592) 297-9889

Fax. (86-592) 297-9890
Swift : BKKB CN SH SMN

SHENZHEN BRANCH
Hua Rong Building, 1st Floor, Unit 12
178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen Municipality
Guangdong Province 518048

Watcharapong Pornchaichanakit 
Branch Manager - Shenzhen Branch
Tel. (86-755) 3396-5800
 

Fax. (86-755) 3396-5840
Swift : BKKB CN SH SZN

MALAYSIA
BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY)
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH
105 Jalan Tun H.S.Lee
50000 Kuala Lumpur
(P.O. Box 10734, 50923 Kuala Lumpur, Malaysia)

Robert Loke Tan Cheng 
Chief Executive Offi cer
Simon Koh Fong Lim
Branch Manager - Kuala Lumpur Main Branch
Tel. (60-3) 2173-7200

Fax. (60-3) 2173-7300
Swift : BKKB MY KL

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างประเทศ
JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar
Johor

John Ng Tuan Peng 
Branch Manager - Jalan Bakri Branch
Tel. (60-6) 953-1001

Fax. (60-6) 953-2229

PENANG AUTO-CITY BRANCH 
1815-A, Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang

Hanson Lim Ek
Branch Manager - Penang Auto-City Branch
Tel. (60-4) 501-2388

Fax. (60-4) 508-8106

TAMAN MOLEK BRANCH 
No.1 & 3, Jalan Molek 1/30, Taman Molek 
81100 Johor Bahru 
Johor

Ng Teck Lee
Branch Manager - Taman Molek Branch 
Tel. (60-7) 353-3001

Fax. (60-7) 355-2001

BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1, Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan

Theam Yuen Wai
Branch Manager - Bandar Botanic Klang Branch
Tel. (60-3) 3325-2178

Fax. (60-3) 3325-2248

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กลวยน้ําไท 0-2391-1058, 0-2392-2581, 
0-2392-2824

0-2391-1963

เขตปลอดอากร 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1790-3 0-2134-1794

เข่ือนขันธ-พระประแดง 0-2462-7865-6 0-2462-7864

คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

0-2354-3720-2 0-2354-3724

คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 0-2102-2490-2 0-2102-2494

คลองจั่น 0-2377-6611, 0-2377-4667 0-2375-8898

คลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2314-3740 0-2314-4383

คลองเตย 0-2258-2835, 0-2258-2829 0-2258-2831

คลองสาน 0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8 0-2438-7290

คลองหลวง ปทุมธานี 0-2516-2840-3 0-2516-2844

แคราย 0-2580-0151, 0-2589-3254, 
0-2951-0940-3

0-2589-3255

จรัญสนิทวงศ ซอย 13 0-2410-2022, 0-2410-2024-5, 
0-2410-2027

0-2410-2028

จามจุรี สแควร 0-2160-5091-4 0-2160-5095

จิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร สีลม 0-2630-0569, 0-2630-0576-7 0-2630-0579

เจ.เจ.มอลล 0-2265-9529-32 0-2265-9533

เจริญผล 0-2214-1431, 0-2214-3281 0-2214-4417

เจริญพาศน 0-2465-5042, 0-2465-0695 0-2465-5044

แฉลมนิมิตร 0-2688-5146-50 0-2688-5167

โชคชัย 4 ลาดพราว 0-2530-5340-4, 0-2931-4712 0-2530-5344

ซอยอารี 0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3 0-2271-4583

ซิตี้ รีสอรท (สุขุมวิท 39) 0-2259-0197-8 0-2259-0199

ซี.พี. ทาวเวอร   0-2236-8595-8 0-2236-8599

ซีคอนสแควร 0-2721-8642-50 0-2721-8651

เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 0-2193-8071-4 0-2193-8075

เซ็นทรัล ปนเกลา 0-2884-7502-4 0-2884-7501

เซ็นทรัล ปนเกลา 2 0-2884-7471-3, 0-2884-7605 0-2884-7604

เซ็นทรัล พระราม 2 0-2872-4001-2 0-2872-4003

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เซ็นทรัล พระราม 3 (2) 0-2164-0020-3 0-2164-0024

เซ็นทรัล พระราม 9 0-2160-3829-31 0-2160-3833

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร 0-2526-6720-1, 0-2526-7385 0-2526-6744

เซ็นทรัล รามอินทรา 0-2970-6530-3 0-2970-6534

เซ็นทรัล ลาดพราว 0-2541-1539-41 0-2541-1538

เซ็นทรัล ลาดพราว 2 0-2541-1691-3 0-2541-1695

เซ็นทรัล เวิลด 0-2646-1575-8 0-2646-1579

ไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร 0-2168-3070-3 0-2168-3074

ซีคอน บางแค 0-2458-2966-8 0-2458-2970

เดอะคริสตัล 0-2515-0790-3 0-2515-0794

เดอะเซอรเคิล ราชพฤกษ 0-2863-8500-2 0-2863-8504

เดอะมอลล 3 รามคําแหง 0-2369-3604-5, 0-2369-3607 0-2396-3606

เดอะมอลล งามวงศวาน 0-2550-0995 0-2550-0994

เดอะมอลล งามวงศวาน 2 0-2550-1271-3, 0-2550-1275 0-2550-1274

เดอะมอลล ทาพระ 0-2468-2789, 0-2468-8792, 
0-2468-9692

0-2468-2768

เดอะมอลล บางกะป 0-2734-1646 0-2734-1649

เดอะมอลล บางแค 0-2454-9372-4 0-2454-9368

เดอะซีน ทาวน อิน ทาวน 0-2108-5800-2 0-2108-5804

ตรอกจันทร 0-2674-7585, 0-2213-2749 0-2212-5871

ตลาดไท 0-2908-4918-20 0-2908-4921

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 0-2458-4122-4 0-2458-4125

ตลาดนอย 0-2234-9049, 0-2267-0275, 
0-2234-9654, 0-2234-9046-7

0-2234-9048

ตลาดพลู 0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9, 
0-2465-6613

0-2466-8480

ตลาดย่ิงเจริญ 0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5 0-2552-7386

ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 0-2536-8003, 0-2536-8086, 
0-2536-8104, 0-2536-8107

0-2536-7906

ตลิ่งชัน 0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10 0-2435-3110

ถนนก่ิงแกว 0-2738-9600-2 0-2738-9604

ถนนขาวสาร 0-2281-2480-1 0-2281-2482

สาขานครหลวง

ทําเนียบสาขา
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สาขานครหลวง
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนงามวงศวาน 0-2580-9414, 0-2580-9468, 
0-2580-9567, 0-2580-7371

0-2580-8378

ถนนจันทน สะพาน 5 0-2678-3150-5, 0-2678-3882 0-2287-4650

ถนนแจงวัฒนะ 0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8, 
0-2583-6010

0-2962-2516

ถนนดินแดง 0-2245-3521-3, 0-2245-3858 0-2245-2800

ถนนตะนาว 0-2225-6546, 0-2221-6309, 
0-2221-8126-9, 0-2224-1317

0-2221-7876

ถนนตากสิน 0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2 0-2466-3316

ถนนทองหลอ 0-2381-2339-42 0-2381-7071

ถนนเทพารักษ กม.22 0-2706-9615-8 0-2750-4815

ถนนเทพารักษ 
สมุทรปราการ

0-2312-3127-9, 0-2312-3110, 
0-2312-3139

0-2312-3130

ถนนนาคนิวาส 0-2538-5087, 0-2538-5307, 
0-2538-5732, 0-2538-5015

0-2538-5629

ถนนประชาช่ืน 0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7 0-2589-5995

ถนนประชาอุทิศ 
ราษฎรบูรณะ

0-2428-4001-2, 0-2872-6956 0-2428-2891

ถนนประดิพัทธ 0-2279-8060-7, 0-2279-0741 0-2271-4690

ถนนปูเจาสมิงพราย 0-2394-4863-4, 0-2394-5990, 
0-2384-1663

0-2384-1662

ถนนพระราม 2 กม.7 0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6 0-2416-5574

ถนนพระราม 9 0-2247-9883-5, 0-2641-4044, 
0-2247-9881, 0-2248-4937

0-2248-4935

ถนนพัฒนาการ 0-2321-7000-3, 0-2722-7221 0-2321-5872

ถนนเพชรบุรีตัดใหม 0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5, 
0-2314-4390

0-2319-3366

ถนนเพลินจิต 0-2253-6735, 0-2255-2413 0-2251-1649

ถนนแพรกษา 0-2382-7285-7 0-2382-7288

ถนนรัชดา-ลาดพราว 0-2512-1867-9, 0-2513-9724 0-2521-1870

ถนนรัชดา-
สี่แยกสาธุประดิษฐ

0-2284-2893-4, 0-2294-2916, 
0-2294-1252,

0-2294-8762, 
0-2294-2926

ถนนรัชดา-หวยขวาง 0-2692-6900-4, 0-2276-0995 0-2276-0996

ถนนรัตนาธิเบศร 0-2969-9152-4 0-2969-9158

ถนนรามคําแหง-เทพลีลา 0-2319-1710-3 0-2319-1714

ถนนรามคําแหง ซอย 28 0-2377-0222, 0-2377-0228, 
0-2377-0235

0-2377-0334

ถนนรามอินทรา กม.10 0-2918-0270-3 0-2918-0274

ถนนลาดปลาเคา 0-2940-3744-5 0-2940-3489

ถนนลาดพราว ซอย 44 0-2512-1882-3 0-2512-1884

ถนนลาดพราว ซอย 99 0-2514-2772, 0-2539-7518, 
0-2514-1434, 0-2514-0773

0-2538-6250

ถนนลําลูกกา คลอง 2 0-2995-8145-9 0-2995-8150

ถนนวิทยุ (ออลซีซั่นส เพลส) 0-2252-5371-4 0-2252-5370

ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2277-6396, 0-2275-6045 0-2277-6122

ถนนศรีนครินทร 0-2385-7152, 0-2385-7158, 
0-2758-9515

0-2385-7151

ถนนสรงประภา ดอนเมือง 0-2929-9719-24 0-2929-9725

ถนนสามัคคี ประชานิเวศน 0-2574-6443, 0-2574-6076 0-2980-1039

ถนนสายลวด สมุทรปราการ 0-2387-0133-5, 0-2387-1699, 
0-2701-6793-4

0-2701-6795

ถนนส่ีพระยา 0-2236-8715-6,
0-2236-2706-7, 0-2236-2589

0-2236-2591

ถนนสุขสวัสดิ์ 0-2468-1504, 0-2460-1813, 
0-2468-2724, 0-2877-1102-3

0-2460-1814

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนสุขาภิบาล 1 
รามอินทรา กม.8

0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2 0-2948-5585

ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุม 0-2728-0740-6 0-2372-0328 

ถนนอโศกมนตรี 0-2260-0545-8 0-2260-0549

ทาเตียน 0-2221-7141, 0-2221-7821 0-2222-4647

ทาพระ 0-2457-0040-4, 0-2457-3194 0-2457-2176

ทาอากาศยานกรุงเทพ 0-2535-3657-8, 0-2532-1436 0-2504-2691

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2134-1840-3 0-2134-1844

ทีโอที แจงวัฒนะ 0-2575-3283-6 0-2575-3287

เทสโก โลตัส บางกะป 0-2377-3095, 0-2377-3098-9 0-2377-3183

ธนบุรี 0-2437-0220-3, 0-2473-8468, 
0-2437-8471

0-2439-1220

นนทบุรี 0-2525-0258, 0-2525-2727-9, 
0-2526-5571

0-2525-0259

นวนคร 0-2909-2031, 0-2909-2148 0-2909-2160

นานาเหนือ 0-2253-4492, 0-2253-4498 0-2253-4494

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 0-2529-0045, 0-2529-0067, 
0-2529-0187

0-2529-0166

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 0-2324-0517-20 0-2324-0533

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 0-2315-2944-7 0-2315-2948

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0-2326-1261-4 0-2326-1265

บางกรวย 0-2447-0591-3, 0-2447-0595 0-2447-0594

บางกอกนอย 0-2411-0101-4 0-2412-2282

บางกะป 0-2653-1011-23, 0-2251-5148 0-2251-5149

บางขุนเทียน 0-2468-6660-3, 0-2875-5503 0-2468-4879

บางขุนนนท 0-2423-0471, 0-2435-8776, 
0-2424-2203

0-2423-0470

บางเขน 0-2579-1146-8 0-2579-1149

บางครุ-พระประแดง 0-2463-7051-2 0-2463-7053

บางแค 0-2413-1701-5 0-2454-2389

บางจาก 0-2311-3851-2, 0-2311-7804, 
0-2331-9684

0-2311-7501

บางซื่อ 0-2585-5301, 0-2585-7450-2 0-2585-5250

บางนา 0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8 0-2361-8453-4

บางบอน 0-2416-2010, 0-2415-3081 0-2416-2009

บางพลัด 0-2423-0820-1, 0-2435-8777 0-2423-0822

บางพลี 0-2750-8600-7 0-2312-5332

บางโพ 0-2585-7357-8, 0-2585-7746 0-2587-4923

บางย่ีขัน 0-2424-7921-3, 0-2424-6243 0-2433-2698

บางรัก 0-2630-9273-5, 0-2630-9277 0-2630-9276

บางลําพู 0-2281-4118, 0-2282-5682, 
0-2281-4134

0-2280-1839

บางใหญ นนทบุรี 0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5 0-2595-0447

บิ๊กซี ธัญบุรี 0-2577-4886-9 0-2577-4627

บุคคโล 0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3, 
0-2468-3485

0-2468-6670

บุญถาวร เกษตร-นวมินทร 0-2943-9101-3, 0-2943-9109 0-2943-9110

บางโฉลง 0-2312-7025-7 0-2312-7029

ปตท.ถนนรามอินทรา 0-2362-4935-8 0-2362-4939

ประตูนํ้า 0-2253-7823, 0-2253-9086, 
0-2252-5183-5, 0-2254-7950 

0-2253-9009

ปากคลองตลาด 0-2226-4601-4, 0-2226-3884 0-2226-4600

ทําเนียบสาขา
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สาขานครหลวง
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

พระโขนง 0-2392-1984, 0-2391-2877 0-2381-2407

พระประแดง 0-2462-5907-8, 0-2462-7570, 
0-2463-4625, 0-2462-6824

0-2463-3449

พันธุทิพย พลาซา 0-2656-6146-8, 0-2656-6173 0-2656-6145

พาราไดซ พารค 0-2787-2027-30 0-2787-2031

พาหุรัด 0-2222-2843, 0-2222-5868 0-2225-6843

เพชรเกษม ซอย 63/2 0-2421-3782, 0-2421-3785-6, 
0-2421-3795

0-2421-3796

แพลทินั่ม ประตูนํ้า 0-2121-9578-80, 0-2121-9582 0-2121-9581

ฟวเจอรพารค รังสิต 0-2958-5865-6, 0-2958-5868 0-2958-5867

แฟชั่น ไอสแลนด 0-2947-5245-7 0-2947-5248

ฟอรจูน ทาวน 0-2642-0138-40 0-2642-0142

ฟอรจูน ทาวน 2  0-2642-0070-1 0-2642-0072

ภาษีเจริญ 0-2454-1679, 0-2454-1773, 
0-2454-1371

0-2454-2742

มหานาค 0-2281-9964, 0-2281-9941, 
0-2628-0839-41

0-2281-9963

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0-2579-9782, 0-2579-9851-3 0-2579-9785

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

0-2427-8675-7, 0-2427-2948 0-2427-8678

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

0-2241-8314-5 0-2241-8316

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

0-2241-8289-90 0-2241-8291

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 0-2397-7216-9 0-2397-7220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร)

0-2261-6321-4 0-2261-6325

มาบุญครอง 0-2611-8052-3 0-2611-8051

มาบุญครอง 2 0-2661-4952-5 0-2611-4951

มีนบุรี 0-2517-0117-9, 0-2517-0360 0-2517-0361

มทร.พระนคร (ศูนยเทเวศร) 0-2280-0080-2 0-2280-0084

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

0-2587-4392-3 0-2587-4394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

0-2286-8210-1 0-2286-8212

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 0-2319-4007-9 0-2319-3991

เมกา บางนา  0-2105-1264-6  0-2105-1268 

เมืองทองธานี 0-2583-6472-3, 0-2583-6449 0-2583-6450

ยานนาวา 0-2289-2561, 0-2289-0143, 
0-2289-0114

0-2289-2563

เยาวราช 0-2225-4683-5, 0-2225-4675 0-2225-4676

รังสิต 0-2531-3226, 0-2531-0669, 
0-2531-3239-40, 0-2531-8224

0-2531-0668

รัชโยธิน 0-2939-5682-3, 0-2939-5685-6 0-2939-5687

ราชเทวี 0-2216-1550-8, 0-2216-1574-6 0-2216-1572

ราชวงศ 0-2224-5489, 0-2224-5494, 
0-2224-6400

0-2221-3172

ราชวัตร 0-2241-1550-5, 0-2241-1079, 
0-2241-1648

0-2241-0717

ราชวิถี 0-2241-0815, 0-2243-0775-8, 
0-2243-4000

0-2243-4001

รามอินทรา 0-2521-2649-50, 0-2521-0349, 
0-2552-5445

0-2521-2651

ราษฎรบูรณะ 0-2427-0130-2 0-2427-3769

โรงพยาบาลกรุงเทพ 0-2718-1551-2 0-2718-1553

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 0-2211-1381-2, 0-2211-1384, 
0-2211-1378

0-2211-1379

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 0-2254-6505-6, 0-2667-1219 0-2254-6507

โรงพยาบาลศิริราช 
ปยมหาราชการุณย

0-2411-4988-90 0-2411-3662

ลาดกระบัง 0-2326-9950-3 0-2326-9954

ลาดพราว 0-2511-4051-5, 0-2513-1405, 
0-2511-1304

0-2511-3138

ลาดพราว 101 0-2187-0046-7 0-2187-0048

ลุมพินี 0-2252-9365-6, 0-2252-8105 0-2254-7833

วงเวียน 22 กรกฎา 0-2223-2596, 0-2222-2848 0-2223-2597

วงศสวาง 0-2585-0350, 0-2585-5717, 
0-2585-8858

0-2585-5717

วรจักร 0-2221-7410, 0-2221-7887-9 0-2225-1688

วิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง 0-2552-8429-30, 0-2552-8440 0-2552-8441

ศรียาน 0-2241-3191-4, 0-2241-2888, 
0-2241-0125

0-2243-0999

ศูนยการคา เซียรรังสิต 0-2992-5582-4 0-2992-5585

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร A

0-2143-8975-8 0-2143-8979

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร B

0-2143-9610-4 0-2143-9615

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

0-2378-4201-3, 0-2378-0747 0-2378-0748

สมุทรปราการ 0-2702-6235-8, 0-2702-6218 0-2702-6219, 
0-2702-7498

สยามพารากอน 0-2129-4318-22 0-2129-4323-5

สยามสแควร 0-2252-1330-9, 0-2252-0519, 
0-2251-8546

0-2254-7834, 
0-2252-3204

สวนจตุจักร 0-2272-4420, 0-2272-4422 0-2272-4421

สวนพลู 0-2287-1561-5 0-2287-1567

สวนสยาม 0-2517-1364-6, 0-2517-8496 0-2517-1367

สะพานขาว 0-2281-3820, 0-2282-9627, 
0-2281-3811, 0-2628-2410-11

0-2281-0265

สะพานผานฟา 0-2281-5926, 0-2282-0010, 
0-2281-0944, 0-2281-5362

0-2280-1849, 
0-2281-5359

สะพานพระปนเกลา 0-2434-0140-4 0-2423-0104

สะพานเหลือง 0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6 0-2266-7288

สะพานใหมดอนเมือง 0-2521-0335, 0-2521-1593, 
0-2521-2077, 0-2521-4371

0-2552-1779

สาทร 0-2287-1141, 0-2285-5242-3, 
0-2285-5240

0-2285-5265

สาธุประดิษฐ 0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4, 
0-2211-8227

0-2211-9165

สามยอด 0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90, 
0-2225-9273

0-2225-6845

สามแยกไฟฉาย 0-2411-1145, 0-2411-0444, 
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1

0-2411-3143

สํานักงาน ก.พ. 0-2281-5744, 0-2280-4040 0-2281-5965

สํานักงานใหญสีลม 0-2230-1036, 0-2230-1649, 
0-2230-1098, 0-2230-1940

0-2230-2722

สํานักสาขาพลับพลาไชย 0-2221-4681, 0-2221-5265, 
0-2222-0321

0-2222-2649

สําเพ็ง 0-2222-2141, 0-2224-2336, 
0-2622-4776

0-2225-6842

สําโรง 0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8, 
0-2754-1082-3

0-2754-1083

ทําเนียบสาขา
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สํานักธุรกิจรายกลางนครหลวง

สาขานครหลวง
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สี่แยกบางนา 0-2396-1196-7, 0-2396-0742 0-2396-1195

สีลม 0-2233-6080, 0-2635-8451, 
0-2635-6614-6

0-2233-4953

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 0-2393-0126-9 0-2393-0130

สุขุมวิท 43 0-2662-4778-9, 0-2258-8847 0-2258-4727

สุขุมวิท 77 (ประเวศ) 0-2328-6690-3 0-2328-6694

สุขุมวิท ซอย 11 0-2255-3680-3 0-2255-3684

สุนทรโกษา 0-2240-4071-3, 0-2240-4080, 
0-2240-4085

0-2240-4074

สุรวงศ 0-2233-9760-9, 0-2234-4816 0-2234-5182

เสนานิคม 0-2513-9142-6 0-2513-2774

หนองแขม 0-2431-2156-8 0-2431-1729

หนองจอก 0-2543-1187, 0-2543-2488 0-2543-1188

หมูบาน ดี.เค. (บางบอน) 0-2417-7145-8 0-2417-7149

หลักส่ี 0-2521-3145-6, 0-2521-2761, 
0-2521-3148, 0-2521-5282

0-2521-3148

หลักส่ีพลาซา 0-2576-1286-9 0-2576-1290

หวยขวาง 0-2277-4651-2 0-2277-6348

หัวลําโพง 0-2216-3074-7, 0-2216-6933, 
0-2216-6935-9

0-2216-3139

หัวหมาก 0-2314-1736-8, 0-2314-5777 0-2314-0788

หาแยกปากเกร็ด 0-2583-7987-9, 0-2584-2046 0-2583-1648

เหมงจาย 0-2274-3551-2, 0-2274-3123 0-2274-3791

อโศก-ดินแดง 0-2246-1610-3, 0-2247-9232 0-2246-0104

ออนนุช ซอย 16 0-2331-3812, 0-2331-3819, 
0-2331-3899

0-2331-3796

ออลซีซั่นส เพลส 0-2685-3851-2 0-2685-3853

อาคารซิลลิค เฮาส 0-2235-7090-3 0-2235-7094

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

อาคารมาลีนนท 0-2661-2295-7 0-2661-2298

อาคารยาคูลท สนามเปา 0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3 0-2279-7441

อาคารวานิช 0-2254-2789, 0-2254-2773, 
0-2253-4601, 0-2254-2620

0-2254-2826

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน-
รพ.รามาธิบดี 

0-2354-5338-40 0-2354-5342

อาคารอับดุลราฮิม 0-2636-0578-80 0-2636-0582

อินเดีย เอ็มโพเร่ียม 0-2224-0533-6 0-2224-0537

อินทรา สแควร 0-2251-5651-3 0-2251-5655

อินทรารักษ 0-2519-5306-8, 0-2519-3435 0-2519-5309

อินทามระ 0-2277-2551-2, 0-2277-0353 0-2277-0788

อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 0-2380-0160-3 0-2380-0164

อุรุพงษ 0-2215-0640-2, 0-2215-9628 0-2251-9631

เอ็กเชน ทาวเวอร ถนน
สุขุมวิท 

0-2260-4471-4 0-2260-4475

เอกมัย 0-2714-3100-18, 0-2714-3098, 
0-2391-9276 

0-2714-3096

เอ็น มารค พลาซา บางกะป 0-2377-5466-9 0-2377-5404

เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ 0-2537-0358-61 0-2537-0362

เอ็มพารค รังสิต คลอง 3 0-2533-1911, 0-2533-1913, 
0-2533-1959

0-2533-1958

เอ็มโพเร่ียม 0-2664-9291-3 0-2664-9294

เอ็มไพร ทาวเวอร 0-2670-2544-6 0-2670-2548

เอสพละนาด 0-2354-2075-7 0-2354-2079

โอเรียนเต็ล 0-2236-5651, 0-2630-6780-2, 
0-2266-8616

0-2233-6394

อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร 0-2308-0071-3 0-2308-0075

ฮอไรซอน เอกมัย 0-2381-4740-3 0-2381-4744

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจคลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2719-8389 0-2719-8696

สํานักธุรกิจซอยอารี 0-2279-2090, 0-2271-4580 0-2279-6528

สํานักธุรกิจตรอกจันทร 0-2674-7582, 0-2673-0324 0-2673-3004

สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต

0-2992-3520, 0-2536-8107 0-2992-3532

สํานักธุรกิจถนนก่ิงแกว 0-2738-9460-4, 0-2738-9469 0-2738-9472

สํานักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505, 0-2890-6501 0-2890-6512

สํานักธุรกิจถนนพระราม 2 
กม.7

0-2417-2802, 0-2417-2800 0-2840-1005

สํานักธุรกิจถนนพระราม 9 0-2645-5600 ตอ 2812-3,2801 0-2645-5601-2

สํานักธุรกิจถนนรัชดา-
ลาดพราว

0-2938-2141-2, 0-2938-9801 0-2938-9227-8

สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร 0-2969-9152-5, 0-2527-8940 0-2527-8949

สํานักธุรกิจถนนลาดพราว 
ซอย 99

0-2935-0607, 0-2932-3078 0-2935-0624

สํานักธุรกิจบางกะป 0-2653-2970, 0-2252-4979 0-2254-7830

สํานักธุรกิจบางแค 0-2804-6039-40, 0-2804-6037 0-2804-6034-5

สํานักธุรกิจบางนา 0-2361-8444, 0-2361-8441 0-2744-3170-1

สํานักธุรกิจบางลําพู 0-2281-7411, 0-2282-3728 0-2281-4120

สํานักธุรกิจบุคคโล 0-2877-7128, 0-2878-2101 0-2878-2103

สํานักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2727, 0-2623-2722-3 0-2623-2734, 
0-2221-4418

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจราชเทวี 0-2216-1550-8, 0-2612-1760 0-2612-1765

สํานักธุรกิจราชวงศ 0-2622-5101-4, 0-2224-6404 0-2221-3143

สํานักธุรกิจรามอินทรา 0-2521-8925, 0-2521-8927 0-2986-3500

สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ 0-2873-1194-5, 0-2873-1610 0-2873-7042

สํานักธุรกิจลาดพราว 0-2930-9301-8, 0-2513-3131 0-2939-2620-1

สํานักธุรกิจวงศสวาง 0-2913-9155-7, 0-2913-9150 0-2913-9159

สํานักธุรกิจวรจักร 0-2621-2414-5, 0-2621-1745 0-2225-1688

สํานักธุรกิจสยามสแควร 0-2658-4514, 0-2658-4505 0-2658-4507

สํานักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8357-8, 0-2906-8350 0-2906-8359-60

สํานักธุรกิจ
สะพานพระปนเกลา

0-2886-0642-3, 0-2886-0640 0-2886-0646-7

สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ 0-2674-2911, 0-2674-1439 0-2674-4960

สํานักธุรกิจ
สํานักงานใหญสีลม

0-2230-1281-4, 0-2626-4101-3 0-2231-4570, 
0-2626-4124

สํานักธุรกิจสําเพ็ง 0-2622-9955, 0-2688-9245 0-2622-9956

สํานักธุรกิจสําโรง 0-2384-1374-6, 0-2754-1086 0-2394-3432

สํานักธุรกิจสีลม 0-2635-6611-20, 0-2233-7400 0-2635-6897-8

สํานักธุรกิจหัวลําโพง 02-216-6935-9, 0-2216-9056 0-2216-3048

สํานักธุรกิจเอกมัย 0-2714-2824, 0-2714-4392 0-2714-2822

ทําเนียบสาขา
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สํานักธุรกิจรายปลีกนครหลวง

สาขาต่างจังหวัด

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจคลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2719-8390 0-2719-8696

สํานักธุรกิจซอยอารี 0-2278-2157, 0-2278-0657, 
0-2279-9978

0-2271-4582

สํานักธุรกิจตรอกจันทร 0-2674-7582, 0-2673-0323 0-2673-3004

สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต

0-2992-3527-9, 0-2992-3521, 
0-2992-3523

0-2536-8003

สํานักธุรกิจถนนก่ิงแกว 0-2738-9460-4, 0-2738-9468 0-2738-9472

สํานักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505 ตอ 2101, 
0-2890-6500

0-2890-6512-3

สํานักธุรกิจถนนพระราม 2
กม.7

0-2417-2805-9, 0-2417-2801 0-2840-1005

สํานักธุรกิจถนนพระราม 9 0-2645-5600 0-2645-5601-2

สํานักธุรกิจถนนรัชดา-
ลาดพราว

0-2938-2141-2, 0-2938-9802 0-2938-9227-8

สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร 0-2969-9152-3, 0-2969-9155, 
0-2527-8941

0-2527-8948-9

สํานักธุรกิจถนนลาดพราว 
ซอย 99

0-2935-0607, 0-2932-3892 0-2935-0624

สํานักธุรกิจบางกะป 0-2653-2970, 0-2252-8459 0-2254-7830

สํานักธุรกิจบางแค 0-2803-9010-5, 0-2413-0178, 
0-2804-6038, 0-2413-1701

0-2804-6034

สํานักธุรกิจบางนา 0-2361-8493-7, 0-2361-8442 0-2744-3170

สํานักธุรกิจบางลําพู 0-2629-4770-6, 0-2282-9623-4, 
0-2281-3752

0-2281-4120

สํานักธุรกิจบุคคโล 0-2877-9020, 0-2878-2100 0-2878-2103

สํานักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2727, 0-2623-2724-5, 
0-2623-2720-1

0-2623-2733

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจราชเทวี 0-2216-1550-8, 0-2216-1570 0-2612-1765

สํานักธุรกิจราชวงศ 0-2622-5101-4, 0-2224-6404 0-2221-3143

สํานักธุรกิจรามอินทรา 0-2521-2649-50, 0-2521-8926 0-2986-3500-1

สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ 0-2873-1194-5, 0-2873-1619, 
0-2873-1611

0-2873-7041-2

สํานักธุรกิจลาดพราว 0-2930-9301-8, 0-2939-2707 0-2939-2620

สํานักธุรกิจวงศสวาง 0-2913-9154-7, 0-2913-9151, 
0-2585-2982

0-2913-9158-9

สํานักธุรกิจวรจักร 0-2621-2416-9, 0-2621-1746 0-2225-1688

สํานักธุรกิจสยามสแควร 0-2658-4509-17, 0-2658-4504, 
0-2658-4514

0-2658-4507

สํานักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8357-8, 0-2906-8353, 
0-2906-8351, 0-2517-1364

0-2906-8359-60

สํานักธุรกิจ
สะพานพระปนเกลา

0-2886-0203-5, 0-2886-0641 0-2886-0646

สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ 0-2674-2911, 0-2674-2905 0-2674-4960

สํานักธุรกิจ
สํานักงานใหญสีลม

0-2626-4089, 0-2230-2452, 
0-2230-1060

0-2626-4080, 
0-2626-4124

สํานักธุรกิจสําเพ็ง 0-2622-9951-5, 0-2224-1362 0-2622-9956

สํานักธุรกิจสําโรง 0-2710-4134, 0-2754-1084 0-2394-3432

สํานักธุรกิจสีลม 0-2635-6611-20, 0-2233-7401, 
0-2635-6851, 0-2635-8451, 
0-2333-6080

0-2635-6897-8

สํานักธุรกิจหัวลําโพง 0-2613-7500, 0-2216-6535-9, 
0-2215-6197, 0-2216-6934, 
0-2216-3074

0-2216-7652-3

สํานักธุรกิจเอกมัย 0-2714-2824, 0-2714-4391 0-2714-2822

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดกระบี่

กระบ่ี 075-631657-8 075-611785

เหนือคลอง 075-636455-6 075-636458

อาวนาง กระบ่ี 075-695745-7 075-695748

อาวลึก 075-610829, 681131 075-654562, 
681132

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 034-512710-1    034-511111

ทามวง กาญจนบุรี 034-611722, 627027 034-611311, 
611411

ทาเรือ กาญจนบุรี 034-561997-8, 562232-4 034-561031

จังหวัดกาฬสินธุ

กาฬสินธุ 043-812655-6 043-811275, 
812001

เขาวง 043-859537 043-859124

สมเด็จ 043-861308 043-861419

จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 055-713345, 713511-3 055-711014

ขาณุวรลักษบุรี 055-779065, 725243-4 055-779153

ทามะเขือ 055-724490-2 055-724493

นครชุม 055-799417, 799464 055-799497

สลกบาตร 055-771432-3 055-771488

จังหวัดขอนแกน

กระนวน 043-251719-21 043-251720

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ขอนแกน 043-225142-6 043-221923

เขาสวนกวาง 043-449224-5 043-449223

ชุมแพ 043-311332 043-311490

ถนนประชาสโมสร 043-237945, 238091, 237689 043-237699

ถนนหนาเมือง 043-225416, 413543-6 043-225319

บานไผ 043-272887, 272889 043-272888

ประตูนํ้า ขอนแกน 043-472550-3 043-472554

มัญจาคีรี 043-289020-1, 381255 043-289019

เมืองพล 043-414170 043-414223

จังหวัดจันทบุรี

ขลุง 039-441513, 366065 039-441514

จันทบุรี 039-311162, 346428-9 039-313225

ถนนทาแฉลบ 039-321780, 321768-9 039-321779

ทาใหม 039-431989 039-431431

นายายอาม 039-371231 039-371234

มะขาม 039-389004-5 039-389003

สอยดาว 039-381515, 381512-4 039-381516

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 038-514982-7 038-514981

โตโยตา ฉะเชิงเทรา 038-130128-30 038-130131

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 038-840731, 571822, 571833 038-571866

บางคลา 038-541500, 541700 038-541879

บางน้ําเปร้ียว 038-581271-2, 581278 038-581273-4

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บางปะกง 038-531289, 531292 038-531291

บานโพธ์ิ 038-587255, 587251-3 038-587254

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 038-514992-3 038-514991

พนมสารคาม 038-551530, 551001 038-551602

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 038-278400 038-278446

ชายหาดพัทยา 038-489104-6 038-489107

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 038-043161-4 038-043160

ดอนหัวฬอ ชลบุรี 038-453201-3 038-453205

ถนนพระตําหนัก 038-710562-3, 411586-7 038-710564

ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 038-467380-1 038-467382

ถนนราษฎรประสงค 038-794837 038-794834

ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง 038-428459, 428475, 428577 038-428285

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา 038-339450-2 038-339453

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 038-214615-7, 214528 038-214613-4

เนินเต็ง 038-271036-9 038-271035

บางปลาสรอย 038-285837 038-285842

บางพระ ศรีราชา 038-358246-7 038-358248

บางละมุง 038-222370-7 038-222376

บางแสน 038-386445-8 038-386449

บานบึง 038-443691-2, 444021-2 038-443712

บุญถาวร พัทยา 038-429931, 429941, 429951, 
429961

038-429971

บุญสัมพันธ พัทยา 038-426793-4, 426750-1 038-426745

พนัสนิคม 038-473342 038-461969

พานทอง 038-740072, 451185 038-451783

พัทยาเหนือ 038-489067-70 038-489484

เมืองพัทยา 038-427962, 410425-7 038-361609

วอลคก้ิง สตรีท พัทยา 038-415368-70, 415724 038-415725

ศรีราชา 038-322767-8 038-311917

สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 038-408914, 481526-8 038-480913

สัตหีบ 038-437672, 437129 038-437480

สี่แยกปากรวม ชลบุรี 038-337106-7 038-337110

หนองมน 038-391121 038-391124

หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา 038-232736-7, 232745, 
232750

038-232751

อาวอุดม 038-352150, 352145-7 038-352149

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 056-411769, 411758-9 056-412504

โพนางดํา 056-413543-4, 413546 056-413545

หันคา 056-451113, 451115 056-451114

จังหวัดชัยภูมิ

จัตุรัส 044-851123 044-851196

ชัยภูมิ 044-811222, 812058 044-811251

หนองบัวแดง 044-872044-5 044-872829

หาแยกโนนไฮ 044-822205-7, 836022 044-822204

จังหวัดชุมพร

ชุมพร 077-511446, 511854, 511274 077-511464

ทาแซะ 077-599000, 584157, 584213 077-599001

ปากน้ํา ชุมพร 077-521900, 521462 077-521460

มาบอํามฤต 077- 578135-7 077-578134

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สวี 077-531070-1, 583372 077-531071

สี่แยกปฐมพร 077-534514, 534516 077-534515

หลังสวน 077-541601, 581486, 581495 077-541129

จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 053-711258, 714013 053-711256

เชียงแสน เชียงราย 053-777571-3 053-777525

ตลาดบานดู เชียงราย 053-151795-8 053-151799

พาน 053-721235-6, 721234-6 053-721233

แมขะจาน 053-704411 053-704413

แมจัน 053-711394-5, 771059 053-771058

แมสรวย 053-656422, 786010 053-786012

แมสาย 053-731398, 732701-3 053-731399

หาแยกพอขุนเม็งราย 053-718113-7 053-718116

จังหวัดเชียงใหม

กาดสวนแกว 053-895099-100, 225465-7 053-225464

ขวงสิงห 053-224106, 408820-1 053-224105

คณะเทคนิคการแพทย 
ม.เชียงใหม

053-289326-9 053-289330

จอมทอง 053-826599-601 053-341112

ดอยสะเก็ด 053-495996-7, 866331 053-495948

ตลาดมีโชค 053-266526-30 053-266528

ตลาดแมมาลัย 053-471111-4 053-471461

ตลาดสันทราย เชียงใหม 053-380920-2 053-380923

ถนนชางคลาน 053-820787-91 053-282528

ถนนนิมมานเหมินทร 
เชียงใหม

053-289321-3 053-289324

ถนนเมืองสมุทร 053-876217-20, 233111 053-251161

ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม 053-208631-3 053-208635

ถนนสุเทพ 053-277444, 808390-4 053-277101

ทาแพ 053-282100-2 053-274734

บอสราง 053-338103-4 053-338094

บานถวาย 053-023620-2 053-023619

ประตูชางเผือก 053-214333, 404920-7 053-213996

ประตูเชียงใหม 053-272462, 270124-6 053-272706

ฝาง 053-451431-5 053-451212

แมโจ 053-878261 053-878262

แมริม 053-297162-3 053-297286

แมอาย 053-459156-8 053-459148

ศรีนครพิงค 053-251033-8 053-251040

สะเมิง 053-487126-7 053-487127

สันกําแพง 053-331470-1 053-331472

สันปาขอย 053-262666, 243121, 302520 053-246625

สันปาตอง 053-311200, 311237-9 053-311236

สารภี 053-322992, 321272-4 053-321415

หนองหอย เชียงใหม 053-801661-3 053-801665

หางดง 053-441650-2 053-427085

ฮอด 053-461035-6 053-461037

จังหวัดตรัง

กันตัง 075-251500-1, 251247 075-251248

ตรัง   075-223443-8 075-223449

ถนนพระรามหก ตรัง 075-219346, 210156 075-219347

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

นาโยง 075-299088, 242247 075-242248

ปะเหลียน 075-289102-3 075-289009

หวยยอด 075-271460-2 075-271462

จังหวัดตราด

เกาะชาง ตราด 039-551154, 551162 039-551163

เขาสมิง 039-599131-4 039-599133

คลองใหญ 039-581157-9 039-581156

ตราด 039-521050-4 039-521049

จังหวัดตาก

ตาก 055-511123, 541707 055-511051

แมสอด 055-531480, 531639 055-531312

จังหวัดนครนายก

นครนายก 037-312033, 311188 037-311077

จังหวัดนครปฐม

กําแพงแสน 034-351368-70 034-351039

ดอนตูม 034-381006-9 034-381773

ถนนทรงพล 034-251092-5, 219647-8 034-251096

นครชัยศรี 034-228383, 333337, 332420 034-228385

นครปฐม 034-251994-6 034-259676

บางเลน 034-391036-8 034-391035

พุทธมณฑล 0-2889-3349-52 0-2889-3353

พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 0-2420-7157-9, 0-2420-7106 0-2420-7105

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0-2415-2058 0-2441-5209

สามพราน 034-325016-7, 311291-2, 
322865-6

034-321822

ออมใหญ 034-325010-4 034-325015

จังหวัดนครพนม

นครพนม 042-511209, 511134 042-511588

บานแพง 042-591222, 591609, 591018 042-591100

จังหวัดนครราชสีมา

จอมสุรางคยาตร 044-253524, 257711-3 044-257715

จอหอ 044-296105 044-296106

จักราช 044-399112-3 044-399111

ชุมพวง 044-477291-2 044-477279

โชคชัย 044-491201, 491203 044-491448

ดานขุนทด 044-204507-9, 204511 044-204510

เดอะมอลล นครราชสีมา 044-288283-5 044-288281

ตลาดเซฟวัน 044-222811-3 044-222814

ถนนมิตรภาพ 044-244092, 244536, 243597 044-243577

ถนนสุรนารายณ 044-247123-4, 244183-4 044-244285

ถนนอัษฎางค 044-267050-4 044-259430

นครราชสีมา 044-241100, 257344 044-253552

โนนไทย 044-381034 044-381035

บัวใหญ 044-461564, 461248 044-461565

ปกธงชัย 044-441935-6 044-441937-8

ปากชอง 044-311361, 311381 044-312191

พิมาย 044-471299, 471315, 471876 044-471802

สีคิ้ว 044-290996-7, 290571 044-411230

สูงเนิน 044-286412-4 044-419277

หัวทะเล 044-244651 044-255661

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนกะโรม 075-342296, 342890 075-342889

ถนนพัฒนาการ 075-318507-12 075-318509

ทุงสง 075-412805-6. 332725 075-411459

นครศรีธรรมราช 075-312560-1, 312309 075-356393

นาบอน 075-491004, 491092 075-491092

ปากพนัง 075-517702, 517139 075-517138

รอนพิบูลย 075-441095 075-441096

สิชล 075-536222, 536504 075-536031

หัวไทร 075-337733-4 075-389017

จังหวัดนครสวรรค

ชุมแสง 056-282236, 282422 056-282097

ตาคลี 056-261191, 261157 056-261875

ถนนมาตุลี 056-229072, 224136 056-228361

ถนนสวรรควิถี 056-222582, 226489 056-222580

ถนนสวรรควิถี 2 056-370591-3 056-370594

นครสวรรค 056-222194-5 056-222702

พยุหะคีรี 056-341501 056-341024

ลาดยาว 056-271281 056-271280

หนองบัว 056-251159, 323200 056-323255

จังหวัดนนทบุรี

บางบัวทอง 0-2571-3383-5 0-2571-7851

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส 073-513805-6, 511461-3 073-513102

แวง 073-659250 073-659217

สุไหงโก-ลก 073-611505, 611043 073-611709

สุไหงปาดี 073-651143, 651097 073-523116

จังหวัดนาน

นาน 054-710129, 710901 054-710218

จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ 042-492020-2 042-492023

จังหวัดบุรีรัมย

นางรอง 044-631987, 631000 044-631988

บานกรวด 044-679134-5 044-679133

บุรีรัมย 044-612717 044-611500

ปะคํา 044-646079 044-654225

ลําปลายมาศ 044-661293 044-661494, 
623037

สตึก 044-681315-7 044-681047

จังหวัดปทุมธานี

ตลาดพูนทรัพย 0-2593-3716-7, 
0-2593-3719-20

0-2593-3721

นพวงศ-ลาดหลุมแกว 0-2977-6230-3 0-2581-6755

ปทุมธานี 0-2581-3033-4, 0-2978-0700 0-2581-6753

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 0-2501-3500-1, 0-2501-2932,  
0-2501-3234

0-2501-2662

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

คลองวาฬ 032-661492-3 032-661491

ทับสะแก 032-671393-4 032-671795

บางสะพาน 032-548697-9 032-548700

บางสะพานนอย 032-699334-5 032-699142

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ประจวบคีรีขันธ 032-611251, 611420 032-611590

ปราณบุรี 032-621666, 622111 032-622056

ปากน้ําปราณ 032-570247-50 032-570250

หัวหิน 032-511717, 511818 032-512512

หัวหิน 2 032-521099-102 032-521111

จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 037-211555 037-211556

สี่แยกกบินทรบุรี 037-281093, 282137 037-281286

จังหวัดปตตานี

โคกโพธ์ิ 073-431266-7 073-315561

ถนนหนองจิก 073-336019, 336196 073-336196

ปตตานี 073-333001, 331037 073-332663

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดเจาพรหม 035-243301-4 035-243305

ถนนโรจนะ อยุธยา 035-213809-12 035-213808

ทาเรือ อยุธยา 035-341022, 341079, 341386 035-341385, 
222089

นครหลวง 035-359131-4 035-359132

ประตูนํ้าพระอินทร 035-361670-1, 361066-8 035-361065

วังนอย 035-271976, 271997 035-271386

เสนา 035-201859 035-201959

อยุธยา 035-252381-4 035-252385

จังหวัดพะเยา

เชียงคํา 054-451971, 451551 054-451225

เชียงมวน 054-495041-2 054-495020

ดอกคําใต 054-418936-7, 418939 054-418938

พะเยา 054-411039-42, 411306 054-482201

แมใจ 054-499234, 499037-8 054-499039

จังหวัดพังงา

โคกกลอย 076-581222, 581112 076-581444

ทายเหมือง 076-571227-30 076-571202

พังงา 076-430500, 411905 076-411904

ยานยาว 076-431286-7, 421531 076-421532

จังหวัดพัทลุง

ควนขนุน 074-681783, 682004 074-681199

พัทลุง 074-613196, 612025 074-613296

จังหวัดพิจิตร

ตะพานหิน 056-621835, 621197, 621036 056-621275

บางมูลนาก 056-631057 056-631058

พิจิตร 056-611053, 611093, 611573 056-611073

จังหวัดพิษณุโลก

ถนนนเรศวร 055-242543 055-242547

ถนนสิงหวัฒน 055-245519-21 055-245522

บางกระทุม 055-391115-7 055-391118

พิษณุโลก 055-218666-70 055-242419

วังทอง 055-311774-5 055-311124

หาแยกโคกมะตูม 055-301134-7 055-301138

จังหวัดเพชรบุรี

เขายอย 032-439762-5 032-439889

เขาวัง 032-428066-8 032-428065

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ชะอํา 032-434200, 434047-8 032-434046

ทายาง 032-461578-9, 461821-2 032-461577

เพชรบุรี 032-427047-8,425024 032-425099

จังหวัดเพชรบูรณ

ซับสมอทอด 056-732400, 731027, 
561188-90

056-731028

เพชรบูรณ 056-721497, 743501 056-711292

ศรีเทพ 056-799140-2 056-799416

หลมสัก 056-701901, 701413 056-701009

จังหวัดแพร

กาดน้ําทองแพร 054-533506-8 054-533509

เดนชัย 054-613291, 613276 054-613251

แพร 054-511005, 511966 054-511863

วังชิ้น 054-589163 054-589164

จังหวัดภูเก็ต

กมลา ภูเก็ต 076-386160-3 076-386164

จังซีลอน ภูเก็ต 076-366075-8 076-366079

ถนนเทพกษัตรีย 076-216725, 216728 076-225719

ถลาง 076-311689, 311713, 311275 076-311726

ปาตอง 076-344906-11 076-344912

ภูเก็ต 076-216256, 211292-5 076-216895

หาดกะรน ภูเก็ต 076-398475-8 076-398477

หาแยกฉลอง ภูเก็ต 076-383440-2 076-383524

จังหวัดมหาสารคาม

กันทรวิชัย 043-744127, 789252 043-744128

เชียงยืน 043-781123, 781112, 782192 043-781113

มหาสารคาม 043-723020-3 043-723024

จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 042-611554 042-611120

จังหวัดแมฮองสอน

ปาย 053-699482, 699941 053-699474

แมฮองสอน 053-611546, 611295, 611275 053-611547

จังหวัดยโสธร

ปาต้ิว 045-795125, 795462 045-795173

ยโสธร 045-711443, 712485 045-711861

จังหวัดยะลา

เบตง   073-230988, 230985 073-230987

ยะลา 073-241440, 241190 073-212118

จังหวัดรอยเอ็ด

เกษตรวิสัย 043-589151, 530294-5 043-589152, 
589025

ถนนราชการดําเนิน 043-524859 043-524860

รอยเอ็ด 043-514590-1 043-512503

จังหวัดระนอง

กะเปอร 077-897115, 897131-3 077-897091

ระนอง 077-811389, 811325, 
811094-5, 811230

077-822790

สะพานปลา 077-824058, 524060 077-824059

จังหวัดระยอง

แกลง 038-671170, 672503-4 038-671576

นิคมพัฒนา 038-636204, 636250 038-636251

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บานฉาง 038-601586, 602385-7 038-602700

บานเพ 038-651967-8 038-651966

มาบตาพุด 038-608535-6, 608122-3 038-608600

ระยอง 038-613095, 613047-8 038-613046

จังหวัดราชบุรี

จอมบึง 032-261293-4, 261396 032-261299

ดําเนินสะดวก 032-346337, 253336, 
254006, 253336

032-254440

ถนนศรีสุริยวงศ 032-310556-7 032-310558

บานโปง 032-211242-3, 301039-40 032-211960, 
301116

โพธาราม 032-354074-6, 231060, 
391963

032-231163, 
231964

ราชบุรี 032-321282, 322053-6 032-321281

วัดเพลง 032-399081, 363456-7 032-399282

สามแยกวังมะนาว 032-281111, 358570 032-281000

หนองโพ 032-389008-9, 351040 032-351042

จังหวัดลพบุรี

โคกสําโรง 036-441202, 625255-6 036-441003, 
441397

บานหม่ี 036-471046, 471153, 471500 036-471559

ลพบุรี 036-411084, 411023, 413884, 
617529-31

036-412622

ลํานารายณ 036-461363, 631056, 461563 036-461436, 
631057

สระแกว ลพบุรี 036-412561, 613863-4 036-412301

จังหวัดลําปาง

เกาะคา 054-328500, 281158-9 054-281156

ถนนฉัตรไชย 054-225682, 227931 054-227840

เถิน 054-291898-9 054-291896

เมืองปาน 054-276123, 276000 054-276021

ลําปาง 054-228132-7 054-228139

แลมปเทค ลําปาง 054-265081-2, 265195 054-265144

สบตุย 054-218109, 218397 054-222949

จังหวัดลําพูน

บานธิ 053-501307 053-501306

ลําพูน 053-511177, 511179, 511053 053-561579

อุโมงค 053-559210, 559207-8 053-559209

จังหวัดเลย

เลย 042-812226 042-812227

วังสะพุง 042-841426-7 042-841425

จังหวัดศรีสะเกษ

กันทรลักษ 045-628045, 628048, 628051 045-661011

กันทรารมย 045-651030 045-651029

ขุขันธ 045-630031 045-671027

ยางชุมนอย 045-687125, 687127 045-687126

ราษีไศล 045-681091, 682485-7 045-681090, 
681092

ศรีสะเกษ 045-611706, 612202-3 045-611733

จังหวัดสกลนคร

บานมวง 042-794172 042-794176

พังโคน 042-771243, 734982-4 042-771241-2

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

วาริชภูมิ 042-781205 042-781109

สกลนคร 042-711501, 711706, 732603 042-711142

สวางแดนดิน 042-721096 042-721090

จังหวัดสงขลา

คอหงส 074-238193, 237586-9 074-238172

จะนะ 074-378330-1 074-207127

ดานสะเดา (จังโหลน) 074-523522-3 074-523521

ตลาดพงศเจริญ 074-582501-3 074-582505

ถนนศรีภูวนารถ 074-231996, 429002 074-231760

นาทวี 074-371321-2 074-371323

ปาดังเบซาร 074-444200-1 074-521995

เมืองใหม 074-235809-10 074-237398

ระโนด 074-391350, 391068 074-391026

รัตภูมิ 074-430400, 389123 074-389035

รัถการ (ตลาดสด) 074-225440-3 074-225444

สงขลา 074-323751, 313748 074-323752

สะเดา 074-411374, 411772 074-411372

สะบายอย 074-377220-2 074-377223

หาดใหญ  074-234900, 234902 074-234117

หาดใหญใน 074-239945, 257602-7 074-257609

หาดใหญ 
ยานถนนเพชรเกษม

074-235450-4, 237729 074-232512

หาแยกสะพานติณสูลานนท 074-333085-6 074-333087

จังหวัดสตูล

ทุงหวา 074-789016-7 074-789016

ละงู 074-781455, 781511 074-781147

สตูล 074-721350, 730424 074-721348

จังหวัดสมุทรปราการ

คลองดาน สมุทรปราการ 0-2330-1117-8 0-2330-1119

จังหวัดสมุทรสงคราม

บางคนที 034-761862-4 034-761863

สมุทรสงคราม 034-711365, 711457, 
723529-30

034-715576, 
711564

อัมพวา 034-751504-5, 751600 034-751506

จังหวัดสมุทรสาคร

กระทุมแบน 034-470908-9, 473326-7, 
471909

034-471908, 
470910 

ถนนเศรษฐกิจ 1 034-827252-4 034-827256

ถนนเอกชัย สมุทรสาคร 034-852630-2 034-852628

ทาฉลอม 034-818504, 808505 034-497234

บานแพว 034-467567-9 034-859365

มหาชัย สมุทรสาคร 034-864438, 864441 034-864442

สมุทรสาคร 034-423577-8, 811323-4 034-810920, 
811325

หลักสาม บานแพว 034-850834, 481159, 850835 034-481060

ออมนอย 0-2420-0432, 0-2420-0540, 
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4

0-2420-0767

จังหวัดสระแกว

สระแกว 037-242641-2 037-242638

อรัญประเทศ 037-232900, 232315 037-232311

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดสระบุรี

แกงคอย 036-251541-5 036-251544, 
320179

ถนนสุดบรรทัด 036-315626-8 036-315629

พระพุทธบาท 036-268010-1 036-268012

สระบุรี 036-222194-5, 211083, 
221428, 221186

036-221226

หนองแค 036-371788, 371643-4 036-371787, 
325062

หนองแซง 036-366242-4 036-366241

จังหวัดสิงหบุรี

สิงหบุรี 036-511978-9 036-511131

อินทรบุรี 036-581787-9, 581487 036-581788

จังหวัดสุโขทัย

ทุงเสลี่ยม 055-659179, 659226 055-659166

ศรีสัชนาลัย 055-671275-7 055-671274

สวรรคโลก 055-642505 055-642042

สุโขทัย 055-611751-4 055-611122

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศรีประจันต 035-581021-3, 581411 035-581020

สวนแตง 035-599187-90 035-599189

สามชุก 035-571177, 571144 035-571155

สุพรรณบุรี 035-523871-3 035-523874

อูทอง 035-551199, 551122, 551244 035-551212

จังหวัดสุราษฎรธานี

เกาะเตา สุราษฎรธานี 077-456536, 456571, 456684 077-456790

เกาะพะงัน 077-377590-2, 377619, 377681 077-377570

เกาะสมุย 077-420202, 420301, 421105 077-421239

ดอนสัก   077-371456-8, 251046 077-371459

ตลาดมะขามเต้ีย 077-289223-4 077-289225

ถนนชนเกษม 077-281297-8, 287717 077-281299

ทาชนะ 077-262246, 381208 077-381083

บอผุด เกาะสมุย 077-427517-8, 427533 077-427534

บัดดี้ เกาะสมุย 077-458601-2 077-458604

พระแสง 077-250465, 369062 077-369081

พุนพิน 077-311971, 311322, 311397 077-311344

เวียงสระ 077-257564, 258060 077-362009

สุราษฎรธานี 077-282906, 273928-30 077-282806

หาดเฉวง 077-414441-5 077-414446

จังหวัดสุรินทร

กาบเชิง 044-559080 044-559081

ปราสาท 044-551155, 551076-7 044-551147

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ลําดวน 044-537211 044-537210

ศีขรภูมิ 044-561040 044-561177

สุรินทร 044-512013 044-511213

จังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ 042-413013 042-413014

โพนพิสัย 042-471289-90 042-471288

หนองคาย 042-411594, 412675-6 042-412576

จังหวัดหนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู 042-312034-5 042-312036

จังหวัดอางทอง

วิเศษชัยชาญ 035-631092, 631427, 631502 035-631091

อางทอง 035-611741-2, 611279 035-611278

จังหวัดอํานาจเจริญ

ปทุมราชวงศา 045-465052-3 045-465054

อํานาจเจริญ 045-511850-2 045-511854

จังหวัดอุดรธานี

กุมภวาป 042-331616, 203071-2 042-331617

ตั้งงี่สุน อุดรธานี 042-130536-8 042-130535

ถนนประชารักษา 042-243344 042-243348

ถนนโพธ์ิศรี 042-221222 042-246223

หนองหาน 042-261074-5, 209450-2 042-261342

อุดรธานี 042-247700 042-241871

จังหวัดอุตรดิตถ

ถนนเจษฎาบดินทร 055-832396-8 055-832399

ถนนบรมอาสน 055-440205, 440170 055-440425

ทองแสนขัน 055-418046 055-418047

พิชัย 055-422001-2, 421212 055-421213

อุตรดิตถ 055-411234, 411707, 411804 055-413317

จังหวัดอุทัยธานี

หนองฉาง 056-531254 056-531121

อุทัยธานี 056-511909, 511344, 511354 056-511910

จังหวัดอุบลราชธานี

กิโลศูนย 045-242708 045-243837

เขมราฐ 045-491200, 491203 045-491196

เดชอุดม 045-361034-5 045-361456

ตระการพืชผล 045-481027, 481029 045-481028

ถนนสรรพสิทธ์ิ 045-246072, 244171 045-264399

นํ้ายืน 045-371009-10 045-371011

วารินชําราบ 045-269413 045-321117

อุบลราชธานี 045-254074, 254634, 254685 045-255015

สํานักธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด
ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจเกาะสมุย 
สุราษฎรธานี (บอผุด)

077-430761-3  077-430764

สํานักธุรกิจขอนแกน 043-389272-5 ตอ 2102 043-389283

สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี 032-419889-90 ตอ 2102 032-428069

สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-814313-4 ตอ 2102 038-814316

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจเชียงราย 053-752540-6 ตอ 2102 053-753002

สํานักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช

075-316502-5 ตอ 2102 075-348155, 
347246

สํานักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏรธานี

077-216551-3 ตอ 2102 077-281392

ทําเนียบสาขา
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สํานักธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด
ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจกบินทรบุรี 037-202983 ตอ 2101 037-281161

สํานักธุรกิจกระบ่ี 075-630509-10 ตอ 2101 075-611186

สํานักธุรกิจกําแพงเพชร 055-721828-30 ตอ 2101 055-721866

สํานักธุรกิจเกาะสมุย 
สุราษฎรธานี (บอผุด)

077-430761-2 077-430764

สํานักธุรกิจขอนแกน 043-389272 ตอ 2101 043-389283

สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี 032-419895 ตอ 2101 032-428069

สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-814313 ตอ 2101 038-814316

สํานักธุรกิจชัยนาท 056-420108, 420132, 420088 
ตอ 2101

056-412505

สํานักธุรกิจชุมพร 077-570262, 570309 ตอ 2101 077-511447

สํานักธุรกิจชุมพร 2 077-581495-6 ตอ 1601 077-541129

สํานักธุรกิจเชียงราย 053-752540-6 ตอ 2101 053-753002

สํานักธุรกิจตรัง 075-223302-7 ตอ 2101 075-223308

สํานักธุรกิจ
ถนนราชการดําเนิน

043-525568 ตอ 2101 043-525573

สํานักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช

075-316502-5 ตอ 2101 075-348155

สํานักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏรธานี

077-216548-9 ตอ 2101 077-281392

สํานักธุรกิจถนนทรงพล 034-219657 ตอ 2101 034-254238

สํานักธุรกิจถนนทาแฉลบ 1 039-321768-9 ตอ 2101 039-321178

สํานักธุรกิจถนนทาแฉลบ 2 039-521050-4 ตอ 1606 039-531947

สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย
ภูเก็ต

076-233148-54 ตอ 2101 076-232250

สํานักธุรกิจถนนโรจนะ
อยุธยา

035-229382-91 ตอ 2101 035-229395

สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ
ราชบุรี

032-310729 ตอ 2101 032-310732

สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1 034-827252-5 ตอ 2101 034-827261

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด-
สระบุรี

036-308223-30 ตอ 2101 036-308230-1

สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
หนองคาย

042-413124-6, 413803-6 042-413014

สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
นครราชสีมา

044-243472, 243475, 243527 044-243528, 
243529

สํานักธุรกิจทามวง
กาญจนบุรี

034-626671-2 ตอ 2101 034-611311

สํานักธุรกิจนครราชสีมา 044-241434 ตอ 2101 044-257264

สํานักธุรกิจนครพนม 042-512577-9, 512671-4 042-511975

สํานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

038-457656-8 038-457660

สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี 056-227814, 227862, 
228892-3

056-222902, 
222894

สํานักธุรกิจนราธิวาส 073-522634-8 ตอ 2101 073-513101

สํานักธุรกิจบางปลาสรอย 038-782145-50 ตอ 2101 038-782153

สํานักธุรกิจบุรีรัมย 044-620727 ตอ 2101 044-620499

สํานักธุรกิจปทุมธานี 0-2581-6751-2 ตอ 2101 0-2581-8019

สํานักธุรกิจประตูชางเผือก 053-404920-9 ตอ 2101 053-223080

สํานักธุรกิจประตูนํ้า
พระอินทร

036-361086-8 ตอ 2101 035-361017

สํานักธุรกิจปาตอง 076-341809 ตอ 2101 076-345120

สํานักธุรกิจพะเยา 054-410831-2 ตอ 2101 054-431818

สํานักธุรกิจพิษณุโลก 055-218668 ตอ 2101 055-218660

สํานักธุรกิจเพชรบูรณ 056-728042-4 ตอ 2101 056-711548

สํานักธุรกิจพัทลุง 074-617346-50  074-617351, 
617354

สํานักธุรกิจมหาชัย 
สมุทรสาคร

034-864115-6 034-864205

สํานักธุรกิจเมืองพัทยา 038-052360-5 ตอ 2102 038-052368-9

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจถนนทรงพล 034-219659-65 ตอ 2102 034-254238

สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย
ภูเก็ต

076-233148-52 ตอ 2102 076-233153

สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ
หนองคาย

042-413124-6 042-413806

สํานักธุรกิจถนนโรจนะ
อยุธยา

035-229382-91 ตอ 2102 035-229395

สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ
ราชบุรี

032-310733-7 ตอ 2102 032-310732

สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1 034-827490-4 ตอ 2102  034-827261

สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี
นครสวรรค

056-228892-4 ตอ 2102 056-222902, 
228894

สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี

036-308223-9  ตอ 2102 036-308230-1

สํานักธุรกิจนครราชสีมา 044-241434 ตอ 2102 044-267804

สํานักธุรรกิจนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร

038-457656-8 038-457660

สํานักธุรกิจบางปลาสรอย 038-782145-52 ตอ 2102 038-782153

สํานักธุรกิจบุรีรัมย 044-620727 ตอ 2102 044-620499

สํานักธุรกิจปทุมธานี 0-2581-8013-7 ตอ 2102 0-2581-8019

สํานักธุรกิจประตูชางเผือก 053-404920-9 ตอ 2102 053-223080

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจประตูนํ้า
พระอินทร

035-361086-8 ตอ 2102 035-361017

สํานักธุรกิจปาตอง ภูเก็ต 076-346104 ตอ 2401-2 076-345120

สํานักธุรกิจพิษณุโลก 055-218668 ตอ 2102 055-218660

สํานักธุรกิจมหาชัย 
สมุทรสาคร

034-864114-7 ตอ 2102 034-864205

สํานักธุรกิจเมืองพัทยา 038-052360-5 ตอ 2101 038-052368-9

สํานักธุรกิจระยอง 038-861025-7 ตอ 2102 038-861028

สํานักธุรกิจลพบุรี 036-618862-6 ตอ 2102 036-618860

สํานักธุรกิจศรีราชา 038-771544-9 ตอ 2102 038-322768

สํานักธุรกิจสบตุย 054-318600-2 ตอ 2102 054-226572

สํานักธุรกิจสันปาขอย 053-302520-2 ตอ 2103 053-243121

สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-500244-6 ตอ 2102 035-500218

สํานักธุรกิจสุรินทร 044-539499-509 ตอ 2102 044-539510

สํานักธุรกิจหาดใหญ 074-235330-9 ตอ 2102 074-351621, 
235363

สํานักธุรกิจออมใหญ 034-292201-6 ตอ 2102 034-292210

สํานักธุรกิจอุดรธานี 042-344420-32 ตอ 2102 042-344432-3

สํานักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908-10 ตอ 2102 045-262873

สํานักธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด

ทําเนียบสาขา
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สํานักธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด

สาขาไมโครนครหลวง

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจยอยหนองจิก 073-336017-9 ตอ 2101 073-350262

สํานักธุรกิจระยอง 038-861025 ตอ 2101 038-861028

สํานักธุรกิจลพบุรี 036-618862-6 ตอ 2101 036-618860

สํานักธุรกิจศรีราชา 038-771542 ตอ 2101 038-322768

สํานักธุรกิจศรีสะเกษ 045-620026 ตอ 2101 045-611980

สํานักธุรกิจสกลนคร 042-736124 ตอ 2101 042-711410

สํานักธุรกิจสบตุย 054-318600-2, 318622-5 
ตอ 2201-2204

054-226572

สํานักธุรกิจสันปาขอย 053-262433, 302520-2 
ตอ 2101

053-243121

สํานักธุรกิจสุโขทัย 055-621035 ตอ 2101 055-611752

สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-500219-20, 500224-6 
ตอ 2101,2102

035-500218

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจสุรินทร 044-539500 ตอ 2101 044-539510

สํานักธุรกิจหัวหิน 032-531415-23 ตอ 2101 032-512513

สํานักธุรกิจหัวหิน 2 032-546616-7 ตอ 1601 032-546466

สํานักธุรกิจหาดใหญ 074-234902-5 ตอ 2101 074-238687

สํานักธุรกิจหาดใหญใน 074-239945, 257602-7 
ตอ 2101

074-257182

สํานักธุรกิจหาแยกโนนไฮ 044-836966-7 ตอ 2101 044-836023

สํานักธุรกิจออมใหญ 034-292208 ตอ 2102 034-292210

สํานักธุรกิจอางทอง 035-626269-72 ตอ 2101 035-626304

สํานักธุรกิจอุดรธานี 042-344420 ตอ 2101 042-344433

สํานักธุรกิจอุตรดิตถ 055-441596, 441640 ตอ 2101 055-413319

สํานักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908-10 ตอ 2101, 2111 045-262873

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เซ็นทรัล ชิดลม 0-2254-9121, 0-2254-9123, 
0-2655-7833

0-2254-9124

เซ็นทรัล บางนา 0-2361-7946-7 0-2361-7948

เซ็นทรัล พระราม 3  0-2673-6534-5 0-2673-6533

เดอะวอลค ราชพฤกษ 0-2489-6870-2 0-2489-6873

เทสโก โลตัส รามอินทรา 109 0-2175-3445-7 0-2175-3448

เทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ 0-2434-7494-5 0-2434-7491

เทสโก โลตัส แจงวัฒนะ 0-2990-7528-9 0-2990-7527

เทสโก โลตัส นวนคร 0-2520-4828-9 0-2520-4830

เทสโก โลตัส บางแค 0-2804-4781, 0-2804-4783, 
0-2804-4779

0-2804-4777

เทสโก โลตัส บางนา 0-2740-9687-9 0-2739-9165

เทสโก โลตัส บางปะกอก 0-2872-1558-60 0-2872-1561

เทสโก โลตัส บางปู 0-2710-9059-61 0-2710-9058

เทสโก โลตัส บางพลี 0-2751-2339-40 0-2751-2338

เทสโก โลตัส บางใหญ 0-2443-6796-7 0-2443-6798

เทสโก โลตัส ประชาอุทิศ 0-2426-0140-2 0-2426-0150

เทสโก โลตัส ปากเกร็ด 0-2584-5920-1 0-2584-5912

เทสโก โลตัส พงษเพชร 0-2955-5754-6 0-2955-5757

เทสโก โลตัส พระราม 1 0-2219-1956-7 0-2219-1958

เทสโก โลตัส พระราม 2 0-2415-4810, 0-2415-4673 0-2415-4503

เทสโก โลตัส พระราม 3 0-2294-0621-3 0-2294-0624

เทสโก โลตัส พระราม 4 0-2249-2745-7 0-2249-2758

เทสโก โลตัส แพรกษา 0-2178-6762-4 0-2178-6765

เทสโก โลตัส มีนบุรี 0-2918-5641-2 0-2918-5646

เทสโก โลตัส เยาวราช 0-2623-0972-3 0-2623-0974

เทสโก โลตัส รังสิต 0-2958-3765-7 0-2958-3768

เทสโก โลตัส รังสิต คลอง 7 0-2577-3097-8 0-2577-3099

เทสโก โลตัส รังสิต 
นครนายก คลอง 3

0-2569-5085-6 0-2569-5087

เทสโก โลตัส รัตนาธิเบศร 0-2591-9725, 0-2591-9532 0-2591-9746

เทสโก โลตัส ลาดพราว 0-2930-9380-2 0-2930-9378

เทสโก โลตัส วังหิน 0-2578-6070-1 0-2578-6072

เทสโก โลตัส วัชรพล 0-2945-6946-7 0-2945-6948

เทสโก โลตัส ศรีนครินทร 0-2175-7534-6 0-2175-7537

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1 0-2508-2663-4 0-2508-2665

เทสโก โลตัส สุทธิสาร 0-2690-8185-6 0-2690-8187

เทสโก โลตัส หนองจอก 0-2548-3741-3 0-2548-3744

เทสโก โลตัส หลักส่ี 0-2521-4642-4 0-2521-4640

เทสโก โลตัส เอกมัย-
รามอินทรา

0-2935-9791-2 0-2935-9790

บิ๊กซี  แจงวัฒนะ 2 0-2962-6241-2 0-2962-6240

บิ๊กซี คูบอน 0-2509-7611-3 0-2509-7614

บิ๊กซี เคหะรมเกลา 0-2329-9602, 0-2329-9700, 
0-2329-9988

0-2329-9276

บิ๊กซี ดาวคะนอง 0-2876-2627-9 0-2876-2630

บิ๊กซี ติวานนท 0-2968-6248-9 0-2968-6247

บิ๊กซี นวนคร 0-2520-3962-4 0-2520-3965

บิ๊กซี บางนา 0-2393-0894-5 0-2393-0878

บิ๊กซี บางบอน 0-2898-2271-3 0-2898-2274

บิ๊กซี บางปะกอก 0-2872-0241-2 0-2872-0243

บิ๊กซี บางใหญ 0-2903-1920, 0-2903-1681 0-2903-0006

บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90 0-2463-6827-8, 0-2463-6708 0-2463-6709

บิ๊กซี พระราม 2 0-2453-1824-5 0-2453-1826

บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2 0-2451-4238-9, 0-2451-4260 0-2451-4262

บิ๊กซี พระราม 4 0-2204-1926-7 0-2204-1928

บิ๊กซี เพชรเกษม 0-2421-3589-90 0-2421-3587

บิ๊กซี เพชรเกษม 2 0-2807-5193-4 0-2807-5191

บิ๊กซี รังสิต 2 0-2995-1305-6 0-2995-1303

บิ๊กซี รังสิต คลอง 3 0-2592-2944-6 0-2592-2947

บิ๊กซี รัชดาภิเษก 0-2642-2372-3 0-2642-2370

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร 0-2921-0257-8 0-2921-0133

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร 2 0-2950-5661-2 0-2950-5660

บิ๊กซี ราชดําริ 0-2250-4714-5 0-2250-4716

บิ๊กซี รามคําแหง 0-2735-2175, 0-2735-2178, 
0-2735-2609

0-2735-2626

บิ๊กซี รามอินทรา 0-2971-7881-2 0-2971-7880

บิ๊กซี ลาดพราว 2 0-2938-6434-5 0-2938-6437

บิ๊กซี ลําลูกกา 0-2152-7403-4 0-2152-7405

บิ๊กซี ลําลูกกา 2 0-2563-3195-7 0-2563-3198

ทําเนียบสาขา
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สาขาไมโครต่างจังหวัด

สาขาไมโครนครหลวง
ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี ศรีนครินทร 0-2710-5052-3 0-2710-5054

บิ๊กซี สมุทรปราการ 0-2395-2082-4 0-2395-2085

บิ๊กซี สะพานควาย 0-2616-7214-5 0-2616-7216

บิ๊กซี สายไหม 0-2536-0972-4 0-2536-0969

บิ๊กซี สําโรง 2 0-2757-9076-7 0-2757-9078

บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 0-2916-3720-1 0-2916-3722

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 0-2153-1627-9 0-2153-1630

บิ๊กซี สุวินทวงศ 0-2906-4651, 0-2906-4657 0-2906-4484

บิ๊กซี ออนนุช       0-2740-3801-2 0-2740-3803

บิ๊กซี อิสรภาพ 0-2466-5817-8 0-2466-5819

บิ๊กซี อุดมสุข 0-2328-2143-5 0-2328-2146

พาตา ปนเกลา 0-2435-0192-4 0-2435-0195

ฟวเจอร มารท พระราม 3 0-2291-7908-10 0-2291-7906

แฟชั่นมอลล 0-2246-1136-8 0-2246-1139

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร

0-2222-2481-2 0-2222-2483

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต

0-2564-2752-4 0-2564-2751

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต 0-2564-0911, 0-2564-0830 0-2564-0914

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 0-2692-0811, 0-2692-0833 0-2692-0710

ยู เซ็นเตอร จุฬา 42 0-2216-2094-5 0-2216-2096

โรงพยาบาลเกษมราษฎร 
บางแค

0-2455-0421-3 0-2455-0424

โรงพยาบาลพญาไท 2 0-2278-3013, 0-2278-3963-4 0-2278-3046

สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ 0-2864-6833-4 0-2864-6835

สยามแม็คโคร ลาดพราว   0-2734-3362-4 0-2734-3361

สยามแม็คโคร สาทร 0-2676-4302-3 0-2676-4301

สยามแม็คโคร สามเสน 0-2636-9870-1 0-2636-9872

อมอรินี 0-2540-3401-3 0-2540-3404

อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ. 

0-2679-1752-3 0-2679-1754

อาคารชินวัตร ทาวเวอร 3 0-2949-2606-8 0-2949-2605

อุทยานวิทยาศาสตร 0-2564-8028, 0-2564-8030 0-2564-8029

โฮมโปร บางนา 0-2316-4961-3 0-2316-4964

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กาฬสินธุ พลาซา 043-816195-7 043-816194

เขาหลัก พังงา 076-485741-4 076-485663

เขตอุตสาหกรรม กบินทรบุรี 037-455493-5 037-455722

คลังพลาซา 044-248943-5 044-248946

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ พัทลุง 074-617440-2 074-617443

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ ยะลา 073-223630-1 073-223629

โคลีเซียม พาราไดส ภูเก็ต 076-214630, 214964-5 076-214629

ไชยปราการ เชียงใหม 053-457792-4 053-457795

ซอยบัวขาว พัทยา 038-410394-7 038-410398

เซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน 043-288122-3 043-288124

เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี 038-053913-5 038-053916

เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย 053-179770-2 053-179773

เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก 055-338400-2 055-338403

เซ็นทรัล พลาซา ลําปาง 054-811811-3 054-811814

เซ็นทรัล พลาซา 
สุราษฎรธานี

077-602723-4 077-602725

เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 042-921364-6 042-921367

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 076-249857-9 076-249860

เซ็นทรัล แอรพอรท เชียงใหม 053-283923-4 053-283925

ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 032-332765-8 032-332769

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กม.28

0-2571-5200-2 0-2571-5203

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กม.45

0-2922-3917-20 0-2922-3921

ถนนปุณณกัณฑ หาดใหญ 074-500290-2 074-500293

ทาเรือ แหลมฉบัง 038-401875-7, 401789 038-401790

เทสโก โลตัส กบินทรบุรี 037-283434-6 037-283437

เทสโก โลตัส กระทุมแบน 034-472064-6, 472077 034-472080

เทสโก โลตัส กระบ่ี 075-650730-1 075-650732

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส กันทรลักษ 045-663484-6 045-663487

เทสโก โลตัส กาญจนบุรี 034-623878-9 034-623881

เทสโก โลตัส กําแพงแสน 034-352752, 351042-3 034-352762

เทสโก โลตัส ขอนแกน 043-365008-10 043-365011

เทสโก โลตัส ขอนแกน 2 043-911713-5 043-911712

เทสโก โลตัส ขุขันธ 045-671130, 671360, 671643 045-671089

เทสโก โลตัส คําเท่ียง 053-872771-3 053-872774

เทสโก โลตัส โคราช 044-342528-9, 342574-5 044-342576

เทสโก โลตัส จันทบุรี 039-303467 039-303469

เทสโก โลตัส เจาฟา 076-216742-3 076-216744

เทสโก โลตัส ชลบุรี 038-276051-3 038-276020

เทสโก โลตัส ชัยนาท 056-426847-9 056-426846

เทสโก โลตัส ชัยภูมิ 044-813410-3 044-813414

เทสโก โลตัส ชุมพร 077-658980-2 077-658983

เทสโก โลตัส ชุมแพ 043-312544, 312547, 312537 043-312601

เทสโก โลตัส เชียงคํา พะเยา 054-454234-5 054-454236

เทสโก โลตัส เดชอุดม 045-361444, 361226, 361855 045-362727

เทสโก โลตัส ตรัง  075-225326-30 075-225332

เทสโก โลตัส ตราด 039-513701-3 039-513704

เทสโก โลตัส ตาก 055-893356-8 055-893359

เทสโก โลตัส ถลาง 076-311243-4 076-311245

เทสโก โลตัส ท็อปแลนด 
เพชรบูรณ

056-725609-11 056-725612

เทสโก โลตัส ทาบอ 042-401509-10 042-401506

เทสโก โลตัส ทามวง 034-612895-7 034-612899

เทสโก โลตัส ทามะกา 034-542914-7 034-542682

เทสโก โลตัส ทายาง 032-463280, 463300, 
463400, 463404

032-463480

ทําเนียบสาขา
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เทสโก โลตัส ทาศาลา 075-522237, 522247 075-522637

เทสโก โลตัส ทุงสง 075-421732-3, 424324 075-424325

เทสโก โลตัส ธาตุพนม 042-541299, 541456 042-541593

เทสโก โลตัส นครปฐม 034-275310-2 034-275313

เทสโก โลตัส นครพนม 042-514147-8 042-514149

เทสโก โลตัส 
นครศรีธรรมราช

075-358432-4 075-358435

เทสโก โลตัส นาน 054-743165-7 054-743168

เทสโก โลตัส บอวิน ชลบุรี 038-117063-5 038-117068

เทสโก โลตัส บางปะอิน 035-742453-4 035-742455

เทสโก โลตัส บานฉาง 038-695544-5 038-695546

เทสโก โลตัส บานโปง 032-368250, 368254 032-368216

เทสโก โลตัส บึงกาฬ 042-492024-6 042-492028

เทสโก โลตัส ปทุมธานี 0-2978-1263-6 0-2978-1267

เทสโก โลตัส ประจวบคีรีขันธ 032-652250-3 032-652254

เทสโก โลตัส ปราณบุรี 032-825780-2 032-825783

เทสโก โลตัส ปากชอง 044-328710-2 044-328713

เทสโก โลตัส ฝาง 053-383091, 383098 053-383075

เทสโก โลตัส ดานซาย 042-810917-9 042-810920

เทสโก โลตัส ปงสนุก 054-224292 054-224295

เทสโก โลตัส พนมสารคาม 038-553349-50 038-553348

เทสโก โลตัส พล ขอนแกน 043-415369, 414443, 414344 043-415007

เทสโก โลตัส พะเยา 054-484297-9 054-484294

เทสโก โลตัส พัทยาใต 038-427853, 427857, 427937 038-427423

เทสโก โลตัส พัทยาเหนือ 038-370858 038-370228

เทสโก โลตัส พัทลุง 074-606543-4 074-606545

เทสโก โลตัส พิบูลมังสาหาร 045-442032, 442054, 442095 045-442029

เทสโก โลตัส พิษณุโลก 055-221664, 221636-7 055-221665

เทสโก โลตัส เพชรบุรี 032-402801-3 032-402804

เทสโก โลตัส เพชรบูรณ 056-712206-7 056-712209

เทสโก โลตัส แพร 054-511231, 511014, 511898 054-511733

เทสโก โลตัส โพธาราม 032-231116-7, 231658, 232758 032-232949

เทสโก โลตัส แฟรี่พลาซา 
ขอนแกน

043-271141-2 043-271145

เทสโก โลตัส ภูเก็ต 076-255128-9 076-255130

เทสโก โลตัส มหาชัย 034-827510-2 034-827514

เทสโก โลตัส มุกดาหาร 042-631548-9 042-631551

เทสโก โลตัส แมจัน เชียงราย 053-772394-5 053-772385

เทสโก โลตัส แมสอด 055-536708, 536682 055-536712

เทสโก โลตัส แมสาย 053-734561-4 053-734565

เทสโก โลตัส ระนอง 077-813402-3 077-813404

เทสโก โลตัส ระยอง 038-800535-7 038-800538

เทสโก โลตัส ราชบุรี 032-350366-9 032-350365

เทสโก โลตัส ราไวย 076-383945-7 076-388967

เทสโก โลตัส ลพบุรีอินน 
พลาซา

036-614041-3 036-614045

เทสโก โลตัส ลําปาง 054-317988-9 054-317990

เทสโก โลตัส เลย 042-833595-7 042-833556

เทสโก โลตัส วังน้ําเย็น 037-251408-9, 251508-9 037-251550

เทสโก โลตัส วัดลาดปลาดุก 0-2194-5082-5 0-2194-5086

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส เวียงสา 054-690847-9 054-690850

เทสโก โลตัส ศรีมหาโพธ์ิ 037-274369-71 037-274040

เทสโก โลตัส ศรีสะเกษ 045-644190-2 045-644193

เทสโก โลตัส ศาลายา 0-2482-2069, 0-2482-2071 0-2482-2072

เทสโก โลตัส สกลนคร 042-715310-2 042-715313

เทสโก โลตัส สมุทรสงคราม 034-715871-2 034-718678

เทสโก โลตัส สมุย 077-245464-5 077-245466

เทสโก โลตัส สระบุรี 036-222078, 222340, 222378 036-222763

เทสโก โลตัส สวางแดนดิน 042-722612-3 042-722614

เทสโก โลตัส สองพี่นอง 035-532544-6 035-532767

เทสโก โลตัส สัตหีบ 038-439446-9 038-439445

เทสโก โลตัส สันทราย 053-350555, 350500, 350516 053-350529

เทสโก โลตัส สามชุก 035-572044-5 035-572046

เทสโก โลตัส สามพราน 034-312150-2 034-312153

เทสโก โลตัส สิงหบุรี 036-522112-3 036-523111

เทสโก โลตัส สุพรรณบุรี 035-526137-8 035-526140

เทสโก โลตัส สุราษฎรธานี 077-221351-2, 221263-4 077-221263

เทสโก โลตัส สุรินทร 044-531966-7 044-531968

เทสโก โลตัส สุรินทร พลาซา 044-539487-9 044-539486

เทสโก โลตัส เสนา อยุธยา 035-202793-4 035-202795

เทสโก โลตัส หนองคาย 042-413470-1 042-413469

เทสโก โลตัส หนองสองหอง 043-491631-3 043-491634

เทสโก โลตัส หนองหาน 042-261260, 261309, 261350 042-261379

เทสโก โลตัส หลังสวน 077-544726-7, 544738 077-544739

เทสโก โลตัส หางดง 
เชียงใหม

053-807546 053-807547

เทสโก โลตัส หางฉัตร 054-269712-4 054-269715

เทสโก โลตัส หาดใหญ 074-223671-2 074-223670

เทสโก โลตัส อมตะนคร 038-457301-2 038-457300

เทสโก โลตัส อรัญประเทศ 037-541681 037-541684

เทสโก โลตัส อาวลึก 075-610813, 682223-5 075-610815

เทสโก โลตัส อุดรธานี 042-326489-90 042-249241

เทสโก โลตัส อุทุมพรพิสัย 045-692180, 692425, 692464 045-691823

เทสโก โลตัส อุบลราชธานี 045-255825-6 045-255827

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน 035-221886-8, 221890 035-221889

นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน 
ซีบอรด

038-656458-60 038-656461

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ลําพูน

053-582890-2 053-582893

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 038-687979, 687793 038-687982

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง

038-337656-8 038-337659

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 035-351401-3 035-351404

บุญถาวร หัวหิน 032-520939, 520956-7, 520978 032-520979

บอทอง ชลบุรี 038-211225-6, 211255 038-211256

บอพลอย นิวกรุงไทย 034-581494-7 034-581498

บิ๊กซี กระบ่ี 075-810507-8 075-810509

บิ๊กซี กําแพงเพชร 055-853826-8 055-853829

บิ๊กซี เกาะสมุย 077-960828-9 077-960830

บิ๊กซี โคราช 044-341326-9 044-341327

ทําเนียบสาขา
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บิ๊กซี จันทบุรี 039-436471-4 039-436475

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 038-536031-2 038-536033

บิ๊กซี ชลบุรี 038-192211-3 038-192214

บิ๊กซี ชลบุรี 2 038-387991-4 038-387995

บิ๊กซี ชัยภูมิ 044-051234-5 044-051237

บิ๊กซี เชียงราย 053-711644, 747058-9 053-717766

บิ๊กซี เชียงใหม 053-850789 053-850793

บิ๊กซี เชียงใหม 2 053-850716-7 053-850715

บิ๊กซี นครปฐม 034-275691-3 034-275694

บิ๊กซี นครศรีธรรมราช 075-342745-8 075-343123

บิ๊กซี นครสวรรค 056-233180-2 056-233179

บิ๊กซี บานโปง 032-368453-5  032-368456

บิ๊กซี บุรีรัมย 044-690268, 690349-50 044-690240

บิ๊กซี พัทยา 2 038-374840-2 038-374843

บิ๊กซี พัทยากลาง 038-488290-2 038-488289

บิ๊กซี พิษณุโลก 055-378045-7 055-258597

บิ๊กซี เพชรบุรี 032-402600-3 032-402604

บิ๊กซี เพชรบูรณ 056-744504-6 056-744507

บิ๊กซี มุกดาหาร 042-661950-2 042-661953

บิ๊กซี มหาชัย 034-442880-3 034-442884

บิ๊กซี มหาสารคาม 043-995538-40 043-995541

บิ๊กซี ยโสธร 045-724513-5 045-724516

บิ๊กซี ระยอง 038-624116-7 038-624118

บิ๊กซี ราชบุรี 032-332700-1 032-332703

บิ๊กซี ลพบุรี 036-414400-2 036-414403

บิ๊กซี ลพบุรี 2 036-780721-3 036-780724

บิ๊กซี ลําปาง 054-352651-3 054-352654

บิ๊กซี ลําพูน 053-575601-3 053-575604

บิ๊กซี เลย 042-845765-7 042-845768

บิ๊กซี วารินชําราบ 045-854051-3 045-854054

บิ๊กซี สกลนคร 042-731370-2 042-731373

บิ๊กซี สระแกว 037-421771-3 037-421774

บิ๊กซี สุโขทัย 055-616466-8 055-616469

บิ๊กซี สุราษฎรธานี 077-600142-3 077-600141

บิ๊กซี สุรินทร 044-535100-2 044-535103

บิ๊กซี หลมสัก 056-704615-7 056-704618

บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม 053-442841-2 053-442843

บิ๊กซี หางดง เชียงใหม 053-447837-8 053-447839

บิ๊กซี หาดใหญ 074-214580-2 074-214583

บิ๊กซี หาดใหญ 2 074-262956-9 074-262960

บิ๊กซี อยุธยา 035-747047-8 035-747049

บิ๊กซี ออมใหญ 0-2420-6283, 0-2420-4657 0-2420-6290

บิ๊กซี อํานาจเจริญ 045-270203-5 045-270206

บิ๊กซี อุดรธานี 042-222094, 222314 042-223049

บิ๊กซี อุบลราชธานี 045-355163-5 045-355166

บางลามอล ภูเก็ต 076-292540-1 076-292542

บานนา 037-382304-6 037-382307

ปาตอง 2 076-322861-4 076-322865

พุทธมณฑล สาย 5 0-2445-3804-6, 0-2445-3844 0-2445-3856

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

พุทธสาคร 0-2420-6235-38 0-2420-6239

พันธุทิพย พลาซา เชียงใหม 053-288026 053-288028

แฟรี่แลนด นครสวรรค 056-372300-3 056-372299

มหาวิทยาลัยขอนแกน 043-202650-1 043-202653

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-224144-6 053-224147

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก

055-260123-5 055-260126

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754611-2 043-754613

มหาวิทยาลัยแมโจ 053-499171-2, 499177-8 053-499173

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 053-912209-12 053-912213

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กําแพงเพชร

055-716501-4 055-716505

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เชียงราย

053-776281-4 053-776285

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เชียงใหม

053-231750-1 053-231752

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลยสงคราม

055-267021-2 055-267024

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เพชรบูรณ

056-725737-9 056-725111

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต 076-523395-7 076-523398

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 036-425315-6 036-425318

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย 044-602201-2 044-602200

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร 044-521272-4 044-521275

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 074-218542-4 074-218717

ยูดี ทาวน อุดรธานี 042-932983-4, 932986 042-932996

โรบินสัน จันทบุรี 039-328686-90 039-328689

โรบินสัน ตรัง 075-216188-9 075-216197

โรบินสัน หาดใหญ 074-225546-8 074-225567

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 055-243352-5 055-246111

ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 043-514755, 514768, 514752 043-514742

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 036-770179-80 036-770182

ศูนยการคาอยุธยาพารค 035-346667-8 035-346668

สุนียแกรนดซิตี้มอลล 
อุบลราชธานี

045-316754, 316757 045-316758

สยามทีวี เชียงใหม 053-275200-2 053-275203

สยามแม็คโคร ชลบุรี 038-288516-8 038-288517

สยามแม็คโคร นครปฐม 034-378399-400 034-378401

สยามแม็คโคร หาดใหญ 074-217742-3 074-217744

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 035-332142-4 035-332145

สุวินทวงศ 038-593011-3 038-593014

สาระสโมสร รร.จปร.
นครนายก

037-393633 037-393655

เสริมไทย พลาซา 
มหาสารคาม

043-723076-7 043-723193

หาดเฉวง 2 077-414447-8 077-414449

หาดละไม 077-424656-7 077-424540

เอสเค ชอปปง พารค 
อุบลราชธานี

045-474021-3 045-474024

โอเชี่ยนชอปปงมอลล ชมุพร 077-502248-50 077-502321

โฮมโปร ระยอง 038-610037-8 038-610355

โฮมเวิรค ภูเก็ต 076-612764 076-612765

ทําเนียบสาขา
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