สูอนาคตใหม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 6
ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สารบัญ

2

88

130

152

34

102

132

153

คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูง

งบการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

36

114

148

163

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร

รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง

การวิเคราะห์และคําอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

38

รายงานผลการประกอบการ

127

การจัดสรรกําไรประจําปี 2556

60

ภารกิจต่อสังคม

แผนภูมิองค์กร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
ต่อรายงานทางการเงิน

149

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

128

สถิติแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

250
ข้อมูลทั่วไป

258
ทําเนียบสาขา

150

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

วิสัยทัศน

มุ ง ห ม า ย ที่ จ ะ เ ป น ธ น า ค า ร
ที่ใ ห บ ริ ก า ร ด 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 ต อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค า
มี ค ว า ม พ ร อ ม ด 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 ว ซึ่ ง ค ว า ม เ ป น ส า ก ล
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ป น ธ น า ค า ร ชั้ น น ํา
แ ห ง ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย

วิสั ยทัศ น์

1

ข้ อมู ล ทางการเงิ น
ที ่ สําคั ญในรอบปี

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

รายไดรวม

สินทรัพย

8.3

2555

2556

หนวย : ลานบาท
ป

10.9

12.7
2555

18,897

หนวย : ลานบาท

2556

2556

31,847

53,510

48,264

46,518

%

2556

2554 2555

2556

กําไรสุทธิ

%

2555

2554 2555

ป

2554 2555

หนวย : ลานบาท

2554 2555

กําไรจากการดําเนินงาน
กอนหักสํารองและภาษีเงินได

ป

2556

หนวย : ลานบาท

116,563

2,596,507

2556

35,906

ป

2,420,740

2,109,042

2555

%
143,138

7.3

%

132,220

2

2556

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

3

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
(งบการเงินรวม)

เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2556

2555*

2554*

2556/2555

2555/2554

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย
เงินใหสินเชื่อ 1
เงินใหสินเชื่อ (หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1
เงินรับฝาก
หนี้สิน
สวนของเจาของ 2

2,596,507
1,752,667
1,660,085
1,935,272
2,300,455
295,936

2,420,740
1,604,391
1,516,803
1,834,654
2,148,643
272,025

2,109,042
1,470,398
1,385,661
1,587,834
1,862,384
245,785

+
+
+
+
+
+

7.3
9.2
9.4
5.5
7.1
8.8

+
+
+
+
+
+

14.8
9.1
9.5
15.5
15.4
10.7

100,405
143,138
53,510
44,917
35,906

95,260
132,220
48,264
41,016
31,847

81,827
116,563
46,518
34,490
18,897

+
+
+
+
+

5.4
8.3
10.9
9.5
12.7

+
+
+
+
+

16.4
13.4
3.8
18.9
68.5

23.53
18.81
10.00
155.03
237.00-174.00
178.00

21.49
16.68
10.00
142.50
203.00-146.00
195.50

18.07
9.90
10.00
128.76
184.00-123.50
153.50

1.45
12.62
25.09
16.75

1.41
12.35
24.09
15.98

0.94
7.99
16.21
15.22

ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดดอกเบี้ย
รายไดรวม
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 2
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 2
มูลคาหุน
มูลคาหุนตามบัญชี 2
ชวงราคาสูงสุด - ตํ่าสุด
ราคาปด

+ 9.5
+ 12.7
+ 8.8
- 9.0

+ 18.9
+ 68.5
+ 10.7
+ 27.4

+
+
+
+

+
+
+
+

อัตราส่วนทางการเงิน (%)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย 2
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉลี่ย 2
กําไรสุทธิตอรายไดรวม 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง 3

0.04
0.27
1.00
0.77

หมายเหตุ 1. หักรายไดรอตัดบัญชี
2. สวนที่เปนของธนาคาร
3. ป 2556 : ตามหลักเกณฑ Basel III ; ป 2554-2555 : ตามหลักเกณฑ Basel II
* ปรับปรุงใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

0.47
4.36
7.88
0.76

เติบโต
ไปดวยกัน

ในขณะทีป่ ระเทศไทยกําลังมุง่ ไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
และพลังงานของภูมิภาค ธุรกิจไทยก็พร้อมสําหรับโอกาสที่
รออยู่เบื้องหน้า ด้วยความเข้มแข็งของภาคการผลิต ปัจจัย
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดําเนินกิจการ และทําเลทีต่ งั้ ของไทย ทําให้
ประเทศไทยเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะใช้เป็นทีต่ งั้ ของสํานักงานแห่ง
ภูมิภาค บริษัทไทยหลายแห่งกําลังขยายธุรกิจ เพื่อเตรียม
รุกสู่ภูมิภาคที่มีพลวัตสูงนี้

บริการสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ

69
23

ป ประสบการณ

ธุรกิจ

4,400+
จํานวนลูกคาธุรกิจรายใหญ
ธนาคารกรุงเทพเปนหนึ่งในผูนําดานการใหบริการทางการเงินแกลูกคา
ธุรกิจรายใหญในประเทศไทย ดวยความรูและประสบการณของธนาคาร
ทําใหธนาคารไดรบั การยอมรับในฐานะผูเ ชีย่ วชาญทีร่ จู ริงในอุตสาหกรรม
ต า งๆ ธนาคารให บ ริ ก ารด า นการเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม และตอบสนองทุ ก
ความตองการของลูกคาธุรกิจรายใหญ ไมวาจะเปน สินเชื่อโครงการ
สินเชือ่ เพือ่ การคาระหวางประเทศ สินเชือ่ สําหรับเครือขายธุรกิจขนาดใหญ
การใหสินเชื่อรวมกับสถาบันการเงินอื่นๆ บริการจัดการเงินสด บริการ
รับฝากทรัพยสิน เปนตน
ธนาคารกรุงเทพมีเครือขายสาขาตางประเทศที่ครอบคลุมกวางขวาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบกับสาขาในประเทศ
ทีม่ กี วา 1,100 แหง และความรูค วามเชีย่ วชาญดานการเงิน ทําใหธนาคาร
มีความพรอมอยางยิ่งในการใหบริการลูกคาธุรกิจรายใหญ

สัดสวนตอสินเชื่อรวม
ลูกคาธุรกิจ
รายใหญ

44%

- ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
- บริการวานิชธนกิจ
- บริการสินเชื่อเพื่อการคา
ระหวางประเทศ
- บริการบริหารการเงิน
- บริการจัดการเงินสด
“ประเทศไทยตั้งอยูใจกลางของภูมิภาค
ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว การมีพลังงาน
ใชอยางเพียงพอและมั่นคง
จึงมีความสําคัญยิ่งตอ
อนาคตของประเทศ”
ทศ”

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

กรรมการรองผูจัดการใหญ

โอกาสที่เปดกวาง
อีกอย่างน้อย 10 ปีต่อจากนี้ไป โลกจะพุ่งความสนใจมาที่เอเชียมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจาก
การเชื่อมโยงภายในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น หรือเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวสูง โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
โอกาสที่กําลังเปิดกว้างนี้ ทําให้บริษัทขนาดใหญ่ของไทยเดินหน้าขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาค ส่งผลให้
การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสูงเป็นประวัติการณ์ หนึ่งในจํานวนนี้
ได้แก่ บ้านปู ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตถ่านหินเล็กๆ รายหนึ่งในจังหวัดลําพูน เมื่อ 30 กว่าปีก่อน
ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในผู้นําด้านพลังงานของภูมิภาค ซึ่งมีฐานธุรกิจใน 6 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก
ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของความมัน่ คงด้านพลังงานทีม่ ตี อ่ การเติบโตของเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพของประเทศ ธนาคารภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างความมัน่ คง ผ่านการสนับสนุน
ธุรกิจของ บ้านปู

การเติบโตของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตขึ้นอยูกับ
การมีพลังงานใชอยางเพียงพอ

80

%

คาดการณความตองการพลังงานที่
เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2578

1.7

ลานลานดอลลารสหรัฐฯ

เงินที่จําเปนตองใช ในการลงทุน
ดานพลังงาน จนถึงป 2578
แหลงที่มา : ทบวงพลังงานระหวางประเทศ

“ธุรกิจของเราตองการบริการทางการเงินที่ซับซอน
เราคงไมอาจเติบโตไดอยางมั่นคงเชนทุกวันนี้
หากปราศจากความเชี่ยวชาญและความเขาใจ
ในอุตสาหกรรมพลังงานอยางลึกซึ้งของธนาคารกรุงเทพ”
นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

“ในฐานะผูนําตลาดลูกคาธุรกิจรายใหญ
ธนาคารพรอมสนับสนุนลูกคา
ที่ตองการขยายกิจการ เพื่อรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป”
นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

ผูชวยผูจัดการใหญ

สนับสนุน
ลูกคาเสมอมา

คําแนะนําทีด่ ี แผนธุรกิจทีเ่ หมาะสม และเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง คือ
กุญแจแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการยุคใหม่ ธนาคาร
กรุงเทพเชือ่ มัน่ ว่า การร่วมมือระหว่างลูกค้ากับธนาคารจะนํา
ไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึงมีโครงการ
มากมายทีช่ ว่ ยเพิม่ พูนความรู้ และเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจของ
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สรางอนาคตที่สดใสเพื่อธุรกิจไทย

สัดสวนตอสินเชื่อรวม

72

%

ลูกคากลุมอื่น

28

%

ลูกคาธุรกิจ
รายกลาง
และรายปลีก

250,000+
จํานวนลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

236

แหงสํานักธุรกิจและ
สํานักธุรกิจยอย
ทั่วประเทศ

ดวยการใหบริการอยางครบวงจร รวมถึงการฝกอบรม การสัมมนา
การเชือ่ มโยงเครือขายธุรกิจ และการวางแผนสืบทอดธุรกิจสําหรับวิสาหกิจ
ครอบครัว ทําใหธนาคารสามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกคาใหเจริญ
กาวหนาและเติบโตไดอยางยั่งยืน สมดังปณิธาน “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน”
ที่ธนาคารยึดถือมาโดยตลอด

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนา
- SME toolbox
- การวางแผนธุรกิจ
- เพื่อนคูคิด วิสาหกิจครอบครัว

“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
เสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยง
เศรษฐกิจไทย ซึ่งธนาคาร
ใหความสําคัญ และสนับสนุน
มาอยางตอเนื่อง”

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย
รองผูจัดการใหญ

Location : The Promenade Lifestyle Mall

จากจุดเริ่มตนเล็กๆ …
จากจุดเริ่มต้นในปี 2532 ด้วยจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ไม่ถึง 20 เครื่อง เพื่อผลิตกระเป๋าและ
สินค้าอื่นๆ ที่ทําจากผ้า และพื้นที่ขายของที่มีเพียง 2 ตารางเมตร ปัจจุบัน นารายา
เป็นธุรกิจขนาด 500 ล้านบาท มีพนักงานกว่า 4,000 คน นารายา ถือกําเนิดขึ้นโดย
สองสามีภรรยาคือ คุณวาสิลโิ อส และคุณวาสนา ลาทูรสั ผูป้ ระสบความสําเร็จในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความหลากหลาย ทั้งสองท่านได้ผสมผสานทักษะใน
การดําเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยริเริ่มโครงการพัฒนาฝีมือด้าน
งานหัตถกรรมของชาวบ้านในหมูบ่ า้ นต่างๆ ปัจจุบนั นารายา ส่งออกสินค้าไปทัว่ เอเชีย ยุโรป
และตะวันออกกลาง

“ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารแรกที่ นารายา ใชบริการมา
ตั้งแตเริ่มตนทําธุรกิจ เราไดรับความรูมากมายจากเจาหนาที่
ของธนาคาร ที่ไดใหคําแนะนําดวยความจริงใจและสามารถ
ปฏิบัติได ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชในกิจการก็ไดผลดีมาก
ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารที่ใหความสนใจลูกคาจริงๆ
สมกับเปนเพื่อนที่รูใจและรูจริง”
คุณวาสนา ลาทูรัส

กรรมการผูจัดการ บริษัท นารายณ อินเตอรเทรด จํากัด
เจาของตราสินคา นารายา

จํานวนลูกคาที่เขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆ

5,110

6,010

7,510

2554

2555

2556

ธนาคารกรุงเทพได้จดั สัมมนาและอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นประจํา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พฒ
ั นา
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม เพิ่มพูนความรู้ในอุตสาหกรรม และขยายเครือข่ายธุรกิจให้
กว้างขวางขึ้น

“ธนาคารเขาใจภาวะตลาดและ
ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเปนอยางดี
จึงสามารถสนับสนุนลูกคาไดอยางเหมาะสม”
นางศรีสุภางค สุขประสิทธิ์
Assistant Vice President

เพื่อนแท

เพราะลูกค้าคือคนสําคัญ นั่นคือเหตุผลที่ทําไมธนาคารจึง
เดินหน้าพัฒนาบริการและช่องทางการเงินใหม่ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ลกู ค้า อาทิ แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
และหน้าจอแสดงรายการบนเครือ่ งเอทีเอ็ม ทีล่ กู ค้าปรับเปลีย่ น
ได้ด้วยตนเอง ทําให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆ และ
ตรวจสอบความเคลือ่ นไหวของบัญชีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้าทีก่ ําลังหาซือ้ บ้านหลังใหม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการเก็บออม
เพื่ออนาคต ลูกค้าที่อยากซื้อประกันภัยเพื่อครอบครัว หรือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเกษียณ ธนาคารมีผู้เชี่ยวชาญที่
คอยให้คําแนะนําเกีย่ วกับการวางแผนชําระคืนเงินกู้ การวางแผน
การออมที่เหมาะสม และการคุ้มครองอนาคตของครอบครัว

บริการสําหรับลูกคาบุคคล

สัดสวนตอสินเชื่อรวม
ลูกคาบุคคล

12%

ลูกคากลุมอื่น

88%

48%

อัตราเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมบัวหลวง

45%

อัตราเพิ่มของผูใชบริการธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ต

-

เงินฝาก
สินเชื่อบาน
สินเชื่อบุคคล
กองทุนรวม
ประกันภัย
บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
การชําระคาสินคาและบริการ
และการโอนเงิน

“สิ่งหนึ่งที่ธนาคารใหความสําคัญคือ
การสนับสนุนใหลูกคาเปลี่ยนมาใช
บัตร บีเฟิสต สมารท ซึ่งนอกจาก
มีความปลอดภัยสูงแลว
ลูกคายังไดรับประโยชน
มากขึ้นดวย”
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ

บัตรบีเฟิสต สมารท แรบบิท
บัตรเดบิต บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท
สามารถใช้ชําระค่าสินค้าและบริการ ถอนเงินสดจาก
เครื่องเอทีเอ็ม พร้อมเป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที นอกจากนี้
ลูกค้ายังได้รับคะแนนสะสม แครอท พอยท์
ที่สามารถใช้แลกรับของกํานัลจากโปรแกรม
สะสมคะแนน แครอท รีวอร์ดสได้อีกด้วย

ธนาคารทางโทรศัพทเคลื่อนที่
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ช่วยอํานวยความสะดวก
ในการทําธุรกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นชําระค่าสินค้าและ
บริการ ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ค้นหาทีต่ งั้ สาขา
หรื อ เครื่ อ งเอที เ อ็ ม ที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด และลู ก ค้ า ยั ง
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลตอบแทนสูงและการเงินมั่นคง
ผลตอบ
ผู้เชี่ยวชาญ
วชาญของธนาคารกรุงเทพและบริษัทในเครือ
พร้อมช่วยเ
ยเหลือลูกค้าและครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนรายได้และรายจ่าย
การเก็บออ
ออมเงินสําหรับอนาคต การเตรียมพร้อมสําหรับ
รายจ่ายฉุกเฉินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคภัยไข้เจ็บ

“การขยายตัวของความเปนเมืองสะทอนถึง
รายไดที่เพิ่มขึ้น และมีความตองการ
บริการทางการเงินที่ซับซอนขึ้น”
นางสาวพจณี คงคาลัย

ผูชวยผูจัดการใหญ

1,100+
สาขาทั่วประเทศ

8,400+
เครื่องเอทีเอ็ม

1,100+
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ

บัตรบีเฟสต สมารท ใชเทคโนโลยีชิพการด
(EMV Chip) ที่มีระบบความปลอดภัยสูง
และยากตอการปลอมแปลง

พรอมกาวไป
ในทุกที่ที่คุณไป

การรวมกลุม่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีก่ ําลังจะเกิดขึน้
ได้สร้างโอกาสใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดในแต่ละประเทศ และเครือข่าย
ที่สามารถตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินได้
อย่างครบวงจร ธนาคารกรุงเทพจึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสม
ยิ่งสําหรับลูกค้าในยุคใหม่ของเอเชีย

ธนาคารแหงภูมิภาค

ความโดดเดนและประสบการณ

26
13
60
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
จีน
เมียนมาร์
ไทย
มาเลเซีย
สิงคโปร์

สาขาตางประเทศ
และ 1 สํานักงานตัวแทน

เขตเศรษฐกิจ
ที่ธนาคารมีสาขา

จํานวนปที่ใหบริการ
ในตางประเทศ

ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
ไต้หวัน
ลาว
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์

ธนาคารกรุงเทพเปนหนึ่งในธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ดวยการขยายสาขาในตางประเทศอยางตอเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงกิจการ
ในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุนทั้งหมด คือ บางกอก แบงก เบอรฮาด
ในมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) นอกจากนี้ ยังมีธนาคาร
ตัวแทนอีกกวา 1,000 แหง ใน 90 ประเทศทั่วโลก

สัดสวนตอสินเชื่อรวม

กิจการธนาคาร
ตางประเทศ

กิจการธนาคาร
ภายในประเทศ

16%

84%

“โอกาสกําลังเปดกวาง
อยางมาก จากการรวมกลุม
เปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ธนาคารจึงเดินหนา
เพื่อสนับสนุนลูกคาให ใช
ประโยชนจากโอกาสนี้”

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ
ผูชวยผูจัดการใหญ

กลุมบริษัทนําเชา
กลุ่มบริษัทนําเชา ก่อตั้งขึ้นในไต้หวัน โดยคุณ Chen Kee-chih เมื่อกว่า
60 ปีก่อน ปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท และ
มีบริษัทในเครือ 12 บริษัท ใน 3 ประเทศ คือ จีน ไต้หวัน และไทย บริษัท
นําเชา (ประเทศไทย) ตั้งขึ้นในปี 2532 นับเป็นการตั้งกิจการในต่างประเทศ
ครั้งแรกของกลุ่ม และปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านขนมปังกรอบ
ขนมขบเคี้ยวที่ทําจากข้าว และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและส่งไป
จําหน่ายทั่วโลก

การลงทุนของไทยในตางประเทศและ
การลงทุนของตางประเทศในไทย
(หนวย : ลานบาท)
TDI
การลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ

FDI
การลงทุนโดยตรงของตางประเทศในไทย

392,325

400,000 -

390,088
334,012

300,000 -

204,219

270,434

200,000 121,249

100,000 02554

2555

2556

2554

2555

2556

จจากซายไปขวา

นนายสุวัชชัย ทรงวานิช

ปประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นนางรุงตวัน อนันตธนนิษฐ
SSenior Vice President

นนายโชคชัย พัวพัฒนขจร
SSenior Vice President

“ธนาคารอยากใหลูกคาอุนใจวา แมลูกคาจะอยู
หางไกลบานเกิดเพียงใด ก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่ง
ที่คอยเคียงขางตลอดเวลา”
นายสุวัชชัย ทรงวานิช

ประธานเจาหนาที่บริหารธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

“บริษัทนําเชาเปนลูกคาของ
ธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต
เริ่มธุรกิจในประเทศไทยเมื่อกวา
2 ทศวรรษกอน มิตรภาพและ
การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ
มีสวนชวยใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จดวยดีตลอดมา”
นายเควิน ลี

Executive Vice President กลุมบริษัทนําเชา

ปูทาง
สูอนาคต

เป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้ว ที่ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในกําลัง
สําคัญ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการพัฒนา
สังคมไทย ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการบริการ
ทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน

การศึกษาเปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารใหความสําคัญสูง
ธนาคารเชือ่ มัน่ วา อนาคตจะดีขนึ้ มากหากสนับสนุนใหเยาวชนใชศกั ยภาพ
ของตนเองอยางเต็มที่

2527
ปที่เริ่มโครงการ
ธนาคารคูบานคูเมือง

5,332
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ที่เขารวมโครงการ

2518
ปที่ธนาคารกรุงเทพเริ่มจัดสราง
โรงเรียนในชนบท

ดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของไทย

93.5
%
3.8
12
%
40

%

*แหลงที่มา CIA World Factbook

อัตราการอานออก
เขียนไดของคนไทย*
ตอ GDP
คาใชจายดาน
การศึกษาของไทย*
จํานวนปเฉลี่ยที่
คนไทยเขาเรียนใน
ระบบโรงเรียน**
ของคนไทยที่มีอายุ
ระหวาง 18-22 ป
ที่ศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา**

** แหลงที่มา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“การศึกษาเปนเครื่องชี้ความสามารถ
ของการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเปน
หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ธนาคารใหความสําคัญสู
ญสูง”

นางปฏิมา ชวลิต

Senior Vice President

อนาคตที่ดีกวา
ธนาคารกรุ ง เทพให้ ค วามสําคั ญ กั บ การให้ ค วามรู้ แ ก่ เ ยาวชน
เพราะต้องการให้เยาวชนได้เพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเอง
โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง นับเป็นหนึ่งในโครงการให้ความรู้แก่
คนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร พร้อมภาคปฏิบัติ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการวางแผนธุ ร กิ จ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การตลาด หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ทักษะความเป็นผู้นํา รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าว
ไปสู่ชีวิตการทํางานต่อไป โครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้
พั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น ผู้ นําที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส ามารถสร้ า งสรรค์
สังคมไทยในอนาคต

โครงการธนาคารคูบานคูเมือง
โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมืองเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 เพื่อฝึกอบรมเยาวชนไทยที่กําลังศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการดําเนินธุรกิจและการเงินการธนาคาร รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของหน่วยงานเศรษฐกิจและการเงินที่สําคัญของประเทศ

“โครงการธนาคารคูบานคูเมืองเริ่มตนขึ้น เมื่อ 29 ปกอน
จนถึงปจจุบันมีนักศึกษารวมโครงการแลวนับพันคน
ซึ่งหลายคนกําลังมีบทบาทสําคัญในแวดวงธุรกิจ
การเมือง และสังคมไทย”
นางอนงคนาฎ ตันติฉันทะวงศ
Vice President

“การเขาอบรมในโครงการธนาคารคูบานคูเมืองเปน
ประสบการณที่นาประทับใจมาก ดิฉันไดเรียนรูมากมาย
เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการทําธุรกิจจาก
สถานการณจริง ไดรูจักเพื่อนใหม ซึ่งปจจุบันกลายมา
เปนเพื่อนสนิทที่เชื่อวาคงจะคบหากันตอไปอีกนาน”
นางสาวบัณฑิตา สุตรธาดา

นักศึกษาผูเขาอบรมในโครงการธนาคารคูบานคูเมือง
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ป 2556 เปนอีกหนึ่งปแหงความสําเร็จของ
ธนาคารกรุงเทพ ทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ธนาคารยังคงเติบโตไปพรอมกับลูกคา
โดยมีผลการดําเนินงานที่ดีในทุกธุรกิจหลัก

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2555 สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารยังคงเติบโต
อยางตอเนือ่ ง โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารมีสนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.2 ในขณะทีเ่ งินฝาก
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 เปน 35,906 ลานบาท นับเปนการทําสถิติผล
กําไรสูงสุดติดตอกันเปนปท่ี 4 คิดเปนกําไรตอหุน 18.81 บาท
ในดานสถานะทางการเงิน ธนาคารมีงบดุลที่แข็งแกรง มีการดํารงเงินกองทุนในระดับสูงมากเมื่อ
เทียบกับเกณฑขั้นตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
ตามแนวทาง Basel III ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนมา ในป 2556 ธนาคาร
กรุงเทพไดรับรางวัลธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทยจากนิตยสารดิเอเชี่ยน
แบงกเกอร
ในระหวางป ธนาคารไดเสนอขายหุน กูป ระเภทไมดอ ยสิทธิไมมหี ลักประกัน จํานวน 1,000 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ในตลาดตางประเทศ โดยแบงเปน หุน กูอ ายุ 5 ป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุน กู
อายุ 10 ป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตโครงการ Global Medium Term Note ซึ่งได
รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันในตางประเทศอยางดียงิ่ โครงการนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของกลยุทธการ
จัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่มีตนทุนทางการเงินคงที่และเพียงพอเพื่อ
รองรับการขยายกิจการของลูกคา
เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในตางประเทศของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ธนาคารไดเปด
สาขาแหงที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียที่เมืองเมดาน ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับ 3 ตั้งอยูบริเวณชายฝง
ดานทิศเหนือของเกาะสุมาตรา สาขาใหมนี้จะเสริมสรางความแข็งแกรงดานบริการของธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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“ ปัจจุบันธนาคารมีสาขา
ต่างประเทศทั้งสิ้น 26 แห่ง
และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง
ใน 13 เขตเศรษฐกิจ
ทําให้มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ
ที่ครอบคลุมมากที่สุด
ในบรรดาธนาคารชั้นนําของไทย”
เพื่อรองรับความตองการของลูกคาธุรกิจที่ตองการขยายการลงทุนมายัง
อินโดนีเซีย รวมทั้งทําหนาที่เชื่อมโยงลูกคาสูโอกาสดานการคาและการ
ลงทุนในอาเซียน
ปจจุบันธนาคารมีสาขาตางประเทศทั้งสิ้น 26 แหง และสํานักงานตัวแทน
1 แหง ใน 13 เขตเศรษฐกิจ ทําใหธนาคารมีเครือขายสาขาตางประเทศที่
ครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาธนาคารชั้นนําของไทย ยุทธศาสตรดาน
กิจการธนาคารตางประเทศ คือการสนับสนุนธุรกิจของลูกคาควบคูกับ
การพิจารณาศักยภาพของตลาด และความพรอมของทองถิ่นในการ
เอือ้ อํานวยใหเกิดความสําเร็จทางธุรกิจเปนสําคัญ ซึง่ การดําเนินยุทธศาสตร
นี้ใหผลเปนที่นาพอใจมาตั้งแตธนาคารเริ่มเปดสาขาตางประเทศแหงแรก
ที่ฮองกงในป 2497

พนักงานทีใ่ หการสนับสนุนธนาคารอยางตอเนือ่ งตลอดป 2556 การทํางาน
ด ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะของคณะผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ
คือพลังสําคัญที่ทําใหธนาคารมีความพรอมและสามารถกาวขามอุปสรรค
และความทาทายตางๆ ที่ผานเขามาในแตละป นอกจากนี้ ยังสามารถ
สรางประโยชนจากโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมาไดอยางเต็มที่
ทายที่สุดนี้ ธนาคาร ผูบริหาร และพนักงานทุกคนขอเรียนวา พวกเราจะ
ยังคงมุงมั่นรับใชลูกคาและสังคมไทยดังเชนที่ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง
ตลอดไป

ธนาคารยังคงใหการสนับสนุนชุมชนและสังคมในวงกวางอยางตอเนื่อง
ผานกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งอยูภายใตความคิดริเริ่มของธนาคาร
ทั้งในดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งยังทําหนาที่
เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจและอยูเคียงขาง
สังคมไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปที่ผานมา
ในนามของคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ
ลูกคา ผูถือหุน คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนฝายบริหารและ

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
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ในรอบป 2556 เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
ความทาทายหลากหลายประการ ทั้งจากปจจัยภายใน
และภายนอกประเทศจนทําใหตองมีการปรับประมาณการ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงหลายครั้ง

ในดานปจจัยภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับอัตรา
การขยายตัวของการบริโภคในป 2555 เนื่องจากนโยบายที่รัฐบาลดําเนินการในป 2555 ไดสงผลใน
เชิงกระตุน เศรษฐกิจนอยกวาทีค่ าด นอกจากนัน้ นโยบายเหลานีบ้ างประการ เชน รถยนตคนั แรกและ
การสงเสริมการขยายตัวของสินเชื่อครัวเรือนกลับมีผลเปนแรงตานไมใหการใชจายของครัวเรือน
ขยายตัวไดตามปกติ เนื่องจากครัวเรือนตองกันรายไดสวนหนึ่งเพื่อผอนชําระภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
ในดานปจจัยตางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจสวนรวมของโลกในป 2556 ยังคงอยูในระยะการปรับตัว
ซึ่งสงผลตอการสงออกของไทย ทําใหมูลคาสงออกรวมในป 2556 หดตัวรอยละ 0.2 ซึ่งนับเปนการ
หดตัวครั้งแรกในรอบ 4 ป สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่อาจมีผลตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะตอไป
ภายใตความทาทายของปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกลาวขางตน เศรษฐกิจไทยในป
2556 ขยายตัวไดในอัตรารอยละ 2.9 เทียบกับรอยละ 6.5 ในป 2555
แมภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปในป 2556 จะไมเปนไปตามที่คาด แตธนาคารกรุงเทพก็สามารถที่จะ
ขยายธุรกิจไดตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยธนาคารไดเพิ่มความระมัดระวังและดําเนินการให
สอดคลองกับภาวะสวนรวมของประเทศ ในสวนของสินเชือ่ ธนาคารสามารถขยายสินเชือ่ ใหแกธรุ กิจ
ขนาดใหญที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การลงทุนในธุรกิจประเภทใหมๆ เชน ธุรกิจในกลุมสื่อสารและโทรคมนาคม ในขณะเดียวกัน ลูกคา
ทีเ่ ปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงลูกคาในภาคการเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพ ธนาคารก็สามารถ
ที่จะขยายสินเชื่อไดสอดคลองกับความเจริญเติบโตของกิจการเหลานี้
การปรับปรุงการทํางานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารในป 2556 ไดแก การยกระดับความ
สามารถของธนาคารทีจ่ ะสนับสนุนการขยายธุรกิจหรือการลงทุนของธุรกิจไทยในตางประเทศ ตลอดจน
การปรับปรุงเครือขายสาขาธนาคารในตางประเทศ โดยธนาคารไดปรับปรุงผลิตภัณฑทางการเงินให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและขยายฐานลูกคาในเครือขายสาขาตางประเทศของธนาคาร และได
เปดสาขาใหมเพิ่มขึ้นที่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
นอกจากการขยายงานทางดานเศรษฐกิจแลว ธนาคารไดตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรซึง่ มีผลใหครอบครัวไทย
มีขนาดเล็กลง และประชาชนมีอายุยืนขึ้น ปจจัยทั้งสองนี้กอใหเกิดความจําเปนที่ประชาชนไทยจะ
ตองบริหารการเงินของครอบครัวเพื่อใหเกิดความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารจึงไดผนึกกําลัง
กับบริษัทในกลุมและพันธมิตรรวมกันนําเสนอความรูและผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุน “การเงินมั่นคง”
ในระดับครอบครัวซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ธนาคารจะพัฒนางานดานการใหบริการทางการเงินแก
“ครอบครัว” ใหเขมแข็งขึ้นในระยะตอไป

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ในป 2557 นี้ คาดวาสถานการณเศรษฐกิจของโลกจะคลีค่ ลายไปในทิศทาง
ที่ดีกวาในป 2556 ดังนั้น แมสถานการณภายในประเทศจะยังมีความ
ไมแนนอนทัง้ ในดานการเมืองและในดานเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบจาก
ภาวะหนีส้ นิ ครัวเรือนตอเนือ่ งจากปทผี่ า นมาก็ตาม แตเศรษฐกิจไทยโดยรวม
นาจะขยายตัวไดดขี นึ้ กวาในป 2556 และหากสถานการณภายในประเทศ
คลี่คลายไปในทางดี เศรษฐกิจไทยก็อาจจะเติบโตไดในระดับรอยละ 3

“ปี 2557 นี้ จะเป็นปีที่ธนาคารก้าวเข้าสู่
ทศวรรษที่ 7 ของการดําเนินธุรกิจ
จากประสบการณ์อันยาวนานของ
ธนาคารตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา
ธนาคารจะยังคงยืนหยัดในทิศทาง
การขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างของประเทศและขยายบทบาท
ของธนาคารในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ภายใตสถานการณดงั กลาวขางตน ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดมัน่ ในนโยบาย
ทีจ่ ะเติบโตใหสอดคลองกับประเทศไทยเปนสวนรวม นอกจากนัน้ ธนาคาร
จะใหความสําคัญอยางตอเนื่องในดานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับ
เศรษฐกิจโลกโดยการปรับปรุงและขยายเครือขายสาขาตางประเทศของ
ธนาคารในพื้นที่ที่เหมาะสมและคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจน เชน
จีน และอาเซียน
การขยายตัวของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศยังคงเปน
โอกาสสําคัญทางธุรกิจของกิจการขนาดใหญ ดังนั้น ธนาคารจะสนับสนุน
ลูกคาทัง้ ภายในประเทศและลูกคาในเครือขายสาขาตางประเทศของธนาคาร
ในการขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ในสวนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กนัน้ โอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในประเทศ
เพื่อนบานกลุมลุมนํ้าโขง คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม และจีน
ทัง้ ในรูปของการคาชายแดนและผานแดน จะยังคงเอือ้ อํานวยอยางตอเนือ่ ง
เพือ่ การนี้ ธนาคารจะยังคงแนวทางทีจ่ ะเพิม่ เติมสาขาของธนาคารในพืน้ ที่
เหลานี้ เพือ่ สนับสนุนความเจริญเติบโตใหสอดคลองกับการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558
สําหรับในสาขาการเกษตร ซึ่งธนาคารยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเกษตร
ของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อการนี้ ธนาคารจะตอยอด
ความเปน “เพื่อนคูคิด” ของธนาคารในโครงการ “เกษตรกาวหนา” โดยจะ
สนับสนุนความเชื่อมโยงการเกษตรในรูปแบบของหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) ทีม่ เี กษตรกรเปนองคประกอบสําคัญ และสนับสนุนความเชือ่ มโยง
ทางการเกษตรระหวางไทยและภูมิภาคเอเชียซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะเปน
ศูนยกลางการเกษตรในภูมิภาคนี้
ป 2557 นี้ จะเปนปท่ธี นาคารกาวเขาสูทศวรรษที่ 7 ของการดําเนินธุรกิจ
จากประสบการณอันยาวนานของธนาคารตลอด 6 ทศวรรษที่ผานมา
ธนาคารจะยังคงยืนหยัดในทิศทางการขยายธุรกิจทีส่ อดคลองกับโครงสราง
ของประเทศและขยายบทบาทของธนาคารในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ ธนาคารจะดําเนินการดวยความรอบคอบ
และยึดหลักความ “มั่นคง” ในระยะยาว ตลอดจนการมีสวนรวมสราง
ประโยชนใหแกประเทศและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคตอไป

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ประธานกรรมการบริ หาร
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ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญ
ของสถาบันการเงินในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ควบคูก บั การเติบโตอยาง
มั่นคง เคียงขางลูกคา พันธมิตร และสังคมไทย
โดยสวนรวม ธนาคารจึงมุงมั่นพัฒนาบริการ
ตางๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ทางการเงินที่หลากหลายของลูกคาแตละกลุม
ทั้ ง ลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายใหญ รายกลาง รายปลี ก
บุคคลทัว่ ไป รวมถึงลูกคาตางประเทศ บนพืน้ ฐาน
ของความรูความเขาใจในธุรกิจ และการบริหาร
ความเสี่ยงอยางรัดกุม ธนาคารกรุงเทพพรอมที่
จะกาวรุดหนาตอไป “สูอนาคตใหม” อันเต็มไป
ดวยโอกาสที่ทาทาย

แม จ ะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ค า จ า งแรงงานขั้ น ตํ่ า
ทั่วประเทศ เปน 300 บาทตอวัน รวมทั้งปรับ
ราคาพลังงานเพิม่ ขึน้ ก็ตาม สวนคาเงินบาททัง้ ป
2556 เฉลี่ยอยูที่ 30.74 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ
แข็งคาขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนาที่อยูในระดับ
31.09 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ การเคลือ่ นไหว
ของคาเงินบาท มีความผันผวนสูง โดยในชวงตน
ปเงินบาทมี แนวโนมแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง
จนอยู  ใ นระดั บ ตํ่ า กว า 29 บาทต อ ดอลลาร
สหรั ฐฯ กอนที่ จะเปลี่ยนทิศทางในช วงเดือน
พฤษภาคม 2556 ที่เงินบาทออนคาลงอยาง
ตอเนือ่ งจนถึงชวงครึง่ หลังของป สูร ะดับ 33 บาท
ต อ ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ หลั ง จากธนาคารกลาง

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิ จ ไทยในป 2556 ขยายตั ว ในอั ต รา
รอยละ 2.9 จากปกอ น ชะลอลงจากทีเ่ คยขยายตัว
รอยละ 6.5 ในป 2555 เปนผลเนื่องมาจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟนตัวอยางเชื่องชา และ
อุ ป สงค ภ ายในประเทศทั้ ง การบริ โ ภคและ
การลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงมาก ทั้งใน
สวนของความตองการซื้อสินคาคงทนที่ลดลง
หลังจากผลของมาตรการรถยนตคันแรกหมดลง
ประกอบกับหนีข้ องภาคครัวเรือนทีอ่ ยูใ นระดับสูง
นอกจากนี้ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมถึงแผนการลงทุ น ในโครงสร า ง
พื้นฐานของรัฐบาล ทําใหภาคธุรกิจตัดสินใจ
ชะลอการลงทุนเพือ่ รอความชัดเจน อยางไรก็ตาม
ภาคการทองเที่ยวและบริการยังคงขยายตัวไดดี
และเป น แรงขั บ เคลื่ อ นสํ า คั ญ ที่ ช  ว ยพยุ ง
เศรษฐกิจในป 2556 โดยมีนักทองเที่ยวตางชาติ
เดินทางมาประเทศไทยสูงเปนประวัติการณถึง
26.7 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 จากป 2555
ในเชิงเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยในป 2556 ยังมี
เสถียรภาพคอนขางดี โดยอัตราเงินเฟอทั่วไป
และพืน้ ฐานอยูท รี่ อ ยละ 2.2 และ 1.0 ตามลําดับ
เปนผลจากแรงกดดันจากอุปสงคภายในประเทศ
ที่ลดลง ขณะที่ตนทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นไมมาก
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ธนาคารกรุงเทพยังคงรักษาความเปนผูนํา
ในการปลอยสินเชื่อใหกับกลุมลูกคาธุรกิจรายใหญ
และกลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก
เมื่อประกอบกับเครือขายสาขาที่ครอบคลุมอยางกวางขวาง
ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนความเปนผูนําในดาน
กิจการธนาคารตางประเทศ
ธนาคารจึงมีความพรอมรับโอกาสตางๆ ที่รออยูเบื้องหนา

สหรัฐฯ สงสัญญาณวาจะเริ่มลดขนาดการซื้อ
สินทรัพยเพื่ออัดฉีด สภาพคลองเขาสูระบบลง
ในป 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ไดปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ครั้งละ
รอยละ 0.25 ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และ
ปรับลดครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน รวมปรับ
ลดลงรอยละ 0.50 จากรอยละ 2.75 เหลือรอยละ
2.25 สาเหตุ สํ า คั ญ มาจากการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิ จ ไทยที่ มี แ นวโน ม ตํ่ า กว า ที่ ค าดและ
ความเสี่ยงตอการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่ม
ขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ
กนง. จึงปรับลดดอกเบีย้ นโยบายลงเพือ่ ชวยพยุง
เศรษฐกิจไวในระดับหนึ่ง
สํ า หรั บ ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยในระยะต อ ไป
ภาคการสงออกมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้นตาม
การฟ  น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต
ความไมแนนอน ทางการเมืองภายในประเทศจะ
สงผลใหการใชจา ย อุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
มีแนวโนมขยายตัวในอัตราตํ่าตอไปอีกระยะ
ประกอบกับการลงทุนในโครงการภาครัฐทีล่ า ชา
ออกไป ทําใหคาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได
ในระดับที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา
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ระบบธนาคารพาณิชย์
ผลการดําเนินงานระบบธนาคารพาณิชยโดยรวม
ยังสามารถเติบโตไดอยางนาพึงพอใจ แมวา
เศรษฐกิ จ จะชะลอตั ว ลงในช ว งครึ่ ง หลั ง ของ
ป 2556 อี ก ทั้ ง ยั ง มี ป  ญ หาความไม ส งบทาง
การเมืองที่สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค
และภาคธุรกิจในชวงไตรมาสสุดทาย เงินให
สิ น เชื่ อ ของระบบธนาคารพาณิ ช ย ป  2556
ขยายตัวรอยละ 11.0 จากป 2555 ชะลอตัวลง
เล็กนอยจากรอยละ 13.7 ในป 2555 ดานเงินฝาก
ขยายตัวตอเนื่องในอัตรารอยละ 9.3 โดยการ
แขงขันเพื่อระดมเงินฝากไดลดความรุนแรงลง
หลังจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโครงการ
ลงทุน ขนาดใหญของรัฐบาลที่ตองเลื่อนออกไป
การเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ ในอัตราสูงกวาการเพิม่ ขึน้
ของเงินฝาก สงผลใหสภาพคลองในระบบตึงตัว
ขึ้นเล็กนอย โดยอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยู
ที่รอยละ 97.9 เทียบกับรอยละ 96.4 ในป 2555
ธนาคารพาณิชยยังตองเผชิญกับความทาทาย
ตอเนือ่ ง ทัง้ ในดานเศรษฐกิจและดานสภาพคลอง
โดยเศรษฐกิจไทย ยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัว
ในอัตราทีช่ ะลอลงตอเนือ่ ง จากความไมแนนอน
ทางการเมือง ทําใหภาพรวมของสินเชือ่ ธนาคาร
พาณิชยมีแนวโนมทีจ่ ะขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง
ตามไปดวย ขณะทีใ่ นดานสภาพคลอง คาดวาจะ
มีแนวโนมตึงตัวขึ้นจากการไหลออกของเงินทุน
ซึง่ อาจกระทบตอการแขงขันเพือ่ ระดมเงินฝากใน
ระบบธนาคารในชวงตอไป โดยเฉพาะในชวง
หลังจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองได
คลีค่ ลายลง ซึ่งอาจสงผลใหการแขงขันดานเงิน
ฝากมีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยมีแนวโนมเปลีย่ นแปลงอยางตอเนือ่ ง และ
มีนยั สําคัญตอการดําเนินงานของธนาคารในระยะตอไป ทัง้ ในดานโอกาสในการขยายฐานธุรกิจ และ
ความทาทายตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบดวย
• การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary
Fund (IMF) ไดคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.7 ในป 2557 เรงตัวขึ้นจาก
รอยละ 3.0 ในป 2556 อันเปนผลจากแรงขับเคลื่อนของการฟนตัวที่แข็งแกรงขึ้นของเศรษฐกิจ
ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งจะชวยใหการสงออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยปรับตัว
ดีขึ้น และจะสงผลดีตอธุรกิจลูกคาของธนาคารในอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกสูง
• การปรับเปลีย่ นแนวการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จากการใชมาตรการ
ทางการเงินที่ผอนคลายเปนพิเศษ กลับสูการใชนโยบายการเงินแบบปกติในระยะตอไปทําให
เงินทุนเคลื่อนยายมีแนวโนมไหลออกจากประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหมกลับไปยัง
ประเทศพัฒนาแลว ทําใหสภาพคลองในระบบการเงินของไทยมีแนวโนมตึงตัวขึน้ รวมทัง้ ตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนสูงขึ้น ธนาคารจึงจําเปนตองติดตามและเตรียมการในเรื่อง
สภาพคลองใหเพียงพอตอการประกอบธุรกิจ ขณะที่ในดานอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารตองเสนอ
ผลิตภัณฑที่จะชวยดูแลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใหแกลูกคาที่มีธุรกรรมการคาและ
การลงทุนในตางประเทศ
• การหลอมรวมกันของเอเชียและการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หาก
พิจารณาในระดับภูมภิ าค เอเชียจะมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากขึน้ ในอนาคตอันใกล เนือ่ งจาก
เศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีประชากรในวัยทํางานเปน
จํานวนมาก ทําใหเอเชียเปนตลาดผูบริโภคที่เปนชนชั้นกลางที่ใหญที่สุดในโลก นับเปนโอกาสที่
สําคัญมากสําหรับภาคธุรกิจไทย ที่จะไดประโยชนจากการเขาไปเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
การผลิตและการคาในภูมิภาค นอกจากนั้น กลุมประเทศในลุมแมนํ้าโขงยังมีความจําเปนตอง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานตางๆ อีกมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานดังกลาวจึงเปนโอกาสสําหรับลูกคาของธนาคารที่มีความเชื่อมโยงกับ
โครงการเหลานี้ และทําใหธนาคารมีโอกาสในการขยายสินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ
ใหกับลูกคาในกลุมนี้ไดมากขึ้น
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• การแขงขันในภาคธนาคารทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในประเทศและใน
ภูมภิ าค ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังดําเนินการใหธนาคารพาณิชย
ตางชาติสามารถเขามาขอใบอนุญาตเปนธนาคารพาณิชยรายใหมใน
ไทยไดในลักษณะของบริษทั ลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary)
ตลอดจนการแขงขันจากกลุม ธุรกิจทีไ่ มใชสถาบันการเงิน (non bank)
ในสวนนี้ธนาคารไดเตรียมความพรอม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การสรางความแข็งแกรงในดานฐานเงินทุน รวมทั้ง
การขยายเครือขายสาขาทัง้ ในประเทศและออกไปในภูมภิ าคอยางตอ
เนือ่ ง เพือ่ รองรับกับการแขงขันทีม่ แี นวโนมรุนแรงขึน้
ธนาคารจึงไดกําหนดกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับโอกาสและ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยผสมผสานระหวางการบริหารงานดวย
ความระมัดระวังรอบคอบ แตกพ็ รอมทีจ่ ะเติบโตเมือ่ โอกาสเอือ้ อํานวย โดย
ในปจจุบัน ธนาคารกรุงเทพมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทั้งในดานสภาพ
คลอง เงินกองทุน และเงินสํารองคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เมื่อประกอบกับ
จํ า นวนสาขาในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และเครื อ ข า ยสาขา
ตางประเทศที่กวางขวางทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่นๆ
สิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหธนาคารพรอมทีจ่ ะเปดรับโอกาสใหมๆ ขณะเดียวกัน ก็
พรอมที่จะรองรับสถานการณและความผันผวนตางๆ ที่ไมคาดคิด ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ทามกลางปจจัยทางเศรษฐกิจที่ทาทายทั้งภายในและตางประเทศ แต
ธนาคารยังคงขยายสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อของธนาคารในป 2556
รวม 1,752,667 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 148,276 ลานบาท หรือรอยละ 9.2
จากป 2555 โดยเปนการเพิม่ ขึน้ จากลูกคาทุกกลุม ทัง้ ลูกคาธุรกิจรายใหญ
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาตางประเทศ ทั้งนี้
ธนาคารและบริษทั ในเครือมีกาํ ไรสุทธิรวม 35,906 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 4,059
ลานบาท หรือรอยละ 12.7
ป 2556 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิรวม 55,879 ลานบาท เพิ่มขึ้น
927 ลานบาท หรือรอยละ 1.7 โดยสวนตางอัตราดอกเบีย้ สุทธิลดลงเหลือ
รอยละ 2.36 จากรอยละ 2.55 ในป 2555 เนือ่ งจากตนทุนเงินฝากทีส่ งู ขึน้
ในขณะที่ผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อลดลง ธนาคารมีรายไดที่มิใช
ดอกเบี้ยจํานวน 35,578 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,119 ลานบาท หรือรอยละ
16.8 สวนใหญมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน และกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
ในดานเงินฝาก ธนาคารมีเงินฝากรวม 1,935,272 ลานบาท เพิ่มขึ้น
100,618 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 เนื่องจากเงินใหสินเชื่อมีการขยายตัว
สูงกวาเงินฝาก สงผลให ณ สิ้นป 2556 อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90.6 เทียบกับรอยละ 87.4 ณ สิ้นป 2555
หากนับรวมกําไรสุ ทธิสํ าหรั บงวด 6 เดื อนหลั งของป 2556 เขาเปน
เงินกองทุนของธนาคาร อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงของ
ธนาคารในป 2556 จะอยูในระดับรอยละ 17.7 อัตราสวนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยงอยูในระดับรอยละ 15.2
และอัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตอสินทรัพยเสีย่ ง อยูใ นระดับรอยละ 15.2
เทียบกับเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ทีธ่ นาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดไวทรี่ อ ยละ 8.5 รอยละ 4.5 และรอยละ 6.0 ตามลําดับ
สําหรับสวนของเจาของมีจํานวน 295,936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.4
ของสินทรัพยรวม
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สายลูกคาธุรกิจรายใหญและกิจการการเงินธนกิจ
สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแกบริษัทไทย
ขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรมตางๆ และบริษทั ขามชาติทเี่ ขามาดําเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย ธนาคารใหบริการลูกคากลุมนี้ตามประเภทอุตสาหกรรม
ของธุรกิจนั้นๆ และมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรม
เปนผูด แู ล โดยสามารถนําเสนอบริการทางการเงินแกลกู คาอยางครบวงจร
ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาดานกลยุทธและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของลูกคา
ป 2556 เปนปแหงโอกาสสําหรับประเทศไทย บริษัทไทยหลายแหงกําลัง
ขยายกิจการไปตางประเทศเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการรวมกลุมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในสิ้นป 2558
ขณะเดียวกันหลายบริษัทกําลังเตรียมพรอมสําหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ การที่ธนาคารกรุงเทพ
มีฐานลูกคารายใหญจํานวนมาก อีกทั้งยังมีเครือขายสาขาตางประเทศที่
ไดวางรากฐานไวเปนอยางดี นับเปนโอกาสของธนาคารทีจ่ ะสนับสนุนลูกคา
ใหใชประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจที่เปดกวางเหลานี้
ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ป 2556 สินเชื่อสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 สวนใหญ
มาจากการขยายตัวของสินเชือ่ ในภาคธุรกิจบริการ สาธารณูปโภค และพลังงาน
แมความตองการสินเชื่อเพื่อการสงออกและนําเขาและความตองการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นจะชะลอตั ว ลงในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ แตรายไดจากการใหบริการธุรกิจสงออกและ
นําเขาของธนาคารยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของตลาด
ในขณะทีร่ ายไดจากคาธรรมเนียมยังคงเพิม่ ขึน้ สวนหนึง่ มาจากความสําเร็จ
ของผลิตภัณฑบริการจัดการเงินสด (Cash Management) และบริการ
ดานการบริหารเงิน (Treasury Services) ซึง่ เปนผลจากประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในการเสนอบริการปองกันความเสี่ยงใหกับลูกคาในชวง
ที่ภาวะตลาดการเงินมีความผันผวน โดยเฉพาะจากการที่คาเงินบาท
แกวงตัวสูงในชวงปที่ผานมา
แมจะเผชิญกับความยากลําบากจากสถานการณโลกและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ แตหลายอุตสาหกรรมยังคงเติบโตไดดี และธนาคาร
กรุงเทพไดใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาวมาโดยตลอด เชน ยานยนต
และชิน้ สวน พลังงาน ธุรกิจการเกษตร และโทรคมนาคม จึงทําใหธนาคาร
มีผลการดําเนินงานที่ดีและรักษาความเปนผูนําตลาดได
ทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในป 2556 ตลาดตราสารหนี้
ของไทยยังคงขยายตัวไดในอัตรารอยละ 4.8 ธนาคารกรุงเทพไดรับ
ความไววางใจใหเปนผูจ ดั การการจัดจําหนายหุน กูใ หกบั บริษทั ขนาดใหญ
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รวม 22 รายการ ซึ่งกระจายอยูในหลายอุตสาหกรรม ทําใหธนาคารยังคง
เปนหนึ่งในสามอันดับแรกที่มีบทบาทสําคัญในตลาดนี้
ความสําเร็จของธนาคารในตลาดตราสารหนี้เปนผลมาจากความเขมแข็ง
ของธนาคารในหลายดาน ไมวาจะเปนฐานนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก
ความเชื่ อ มั่ น จากนั ก ลงทุ น และผู  อ อกตราสารหนี้ รวมถึ ง นวั ต กรรม
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่เหมาะสม ธนาคาร
พยายามสรางสมดุลระหวางประโยชนของผูอ อกตราสารหนีก้ บั ผลตอบแทน
ของผูลงทุน เพื่อใหทั้งสองฝายไดประโยชนสูงสุด ธนาคารมีการนําเสนอ
ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชือ่ ถือในระดับสูงสําหรับนักลงทุนทีเ่ นนการลงทุนแบบมัน่ คง และ
การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ตองการผลตอบแทน
สูงขึ้น
การทีป่ ระเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานจํานวนมาก หลายโครงการ
เปนโครงการขนาดใหญซึ่งมีความตองการระดมเงินทุนในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนื อ จากสิ น เชื่ อ การเกิ ด ขึ้ น ของกองทุ น รวมโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จึงนับเปนสวนหนึง่
ของเครื่องมือระดมทุนแบบใหมที่ไดนําเสนอสูตลาดทุนของไทย
ธนาคารกรุงเทพมีสวนสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน โดยเขารวมเปน
ผูจ ดั จําหนายกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานหลายโครงการ เชน กองทุนรวม
ทีล่ งทุนในระบบขนสงมวลชนทางราง หรือโทรคมนาคม เปนตน นอกจากนี้
ธนาคารยังมีสวนรวมในการออกหุนกูของบริษัทชั้นนําอีกหลายแหง
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึง ทําใหการออก
พันธบัตรของตางประเทศในประเทศไทยมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ธนาคารไดอาศัย
เครือขายสาขาตางประเทศเพื่อรุกในธุรกิจนี้ เปนผลใหธนาคารไดรับ
การแตงตั้งเปนผูจัดการการจัดจําหนายพันธบัตรกระทรวงการคลังแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลยุทธ
การทีป่ ระเทศไทยเปนหนึง่ ในผูผ ลิตยานยนต ชิน้ สวนยานยนต และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส รายใหญของโลก ประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญในหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมของโลก และจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นดวย
กระแสโลกาภิวตั น การฟน ตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ ของประเทศพัฒนาแลว
ทีช่ ดั เจนขึน้ และการขยายตัวของภูมภิ าคเอเชีย นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรมตางๆ
กําลังกาวไปสูยุคใหม ที่เนนการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีขั้นสูง และวิธีการ
ดําเนินธุรกิจที่แตกตางจากเดิม เชน การเกิดขึ้นของโทรทัศนระบบดิจิตอล
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบ 3G และ 4G รวมทั้งการที่ทั่วโลกหันมาให
ความสนใจกับพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ทั้งหมดนี้เปนโอกาสใหธนาคารกรุงเทพสนับสนุนลูกคาใหเตรียมพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ โดยใหคําแนะนําและบริการเพื่อใหลูกคาได
ประโยชนอยางเต็มที่จากภูมิทัศนใหมทางธุรกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น
ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล ธนาคารไดวางรากฐานเพื่อใหอยูในฐานะที่พรอม
รองรับการเติบโตของประเทศ ธนาคารไดวางโครงสรางในการใหบริการ
ลูกคาธุรกิจรายใหญ ออกเปน 23 ธุรกิจ ซึ่งแตละธุรกิจประกอบดวย
เจาหนาที่ที่มีทักษะในเชิงเทคนิค และความรูความเขาใจดานการเงินและ
อุตสาหกรรมของลูกคา ธนาคารไดเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง เชน ยานยนต พลังงานและพลังงาน
ทดแทน การกอสราง โทรคมนาคม และธุรกิจการเกษตร ซึ่งคาดวาจะได
รับประโยชนจากการเรงลงทุน และการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับ
พัฒนาการของอุตสาหกรรมใหมๆ และระเบียบหรือกฎเกณฑการคาตางๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เชน กฎเกณฑเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
หรือลดการใชพลังงาน เปนตน
ธนาคารพรอมสนับสนุนการขยายกิจการและการลงทุนเพิม่ ของธุรกิจขนาด
ใหญ ดังจะเห็นไดจากการทีธ่ นาคารมีโครงสรางองคกรทีส่ ามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดกับ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารและ
เปนหนึง่ ในผูน าํ บริการดานวานิชธนกิจของไทย ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้ ดาน
การระดมทุนผานตลาดทุนและการควบรวมกิจการ รวมถึงการมีเครือขาย
สาขาทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศเปนชองทางสําคัญในการระดมทุนจากลูกคา
บุคคลซึง่ เปนนักลงทุนรายยอย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเครือขายสาขาตาง
ประเทศทีค่ รอบคลุมเมืองสําคัญทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย รวมถึงสาขาในศูนยกลาง
การเงินของโลก ไดแก นิวยอรก และลอนดอน ธนาคารจึงพรอมสนับสนุน
ลูกคาที่ตองการขยายธุรกิจสูตางประเทศ
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สายลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก
ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก (ประกอบดวยธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม) ของธนาคารไดรับการดูแลจากผูจัดการธุรกิจสัมพันธและ
เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธจากสํานักธุรกิจทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพเปนหนึ่งในผูนําตลาดในดานบริการสําหรับลูกคาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม กลาวไดวาบริษัทและองคกรธุรกิจขนาดใหญ
ของไทยที่มีบทบาทในระดับภูมิภาคจํานวนไมนอย เริ่มตนมาจากการเปน
ลูกคารายเล็กทีค่ อ ยๆ เติบโตดวยความเอาใจใสดแู ลและการวางแผนธุรกิจ
ระยะยาวรวมกับธนาคาร นอกเหนือจากการใหบริการทางการเงินแลว
ธนาคารยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนลูกคาในดานอื่นดวย อาทิ
การใหความรูแกผูประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ
ทางอาชีพ และการใหคําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสในธุรกิจใหม เพื่อใหธุรกิจ
ของลูกคาเติบโตและแขงขันไดในตลาด สิ่งเหลานี้นับเปนสวนหนึ่งของ
ภารกิจหลักของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังสงเสริมการเติบโตอยางมัน่ คง
ของลูกคาในระยะยาว โดยมุง หวังทีจ่ ะชวยใหลกู คา “กาวขาม” ความผันผวน
ของธุรกิจ และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดอยางมัน่ คง
ปจจุบันนับเปนโอกาสสําคัญสําหรับประเทศไทยในการกาวไปสูการเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และฐานการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ซึ่งลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีบทบาทสําคัญ
ในหวงโซการผลิตดังกลาว ลูกคาสวนใหญกําลังปรับตัวเพื่อเตรียมพรอม
เขาสูตลาดที่ใหญขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ลูกคา
บางรายมีการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจในหวงโซอุปทาน ขณะที่บางราย
กําลังยายฐานการผลิตบางสวนไปยังประเทศเพือ่ นบาน แมการปรับตัวจะ
เปนสิง่ ทีท่ า ทายสําหรับผูป ระกอบการสวนใหญ และนํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลง
อยางสําคัญในการดําเนินธุรกิจ แตการปรับตัวเปนสิ่งจําเปนสําหรับผู
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย เพื่อใหสามารถแขงขันได
ทั้งในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลก
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ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ในรอบปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของสายธุรกิจรายกลางและรายปลีก อยูในเกณฑดีโดยสินเชื่อ
ขยายตัวรอยละ 13.1 ปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหสนิ เชือ่ เติบโตไดดี มาจากการทีเ่ ศรษฐกิจของเมืองสําคัญใน
ตางจังหวัดเติบโตมาก ทั้งในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในจังหวัดทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการคาชายแดน และกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ มากในจังหวัด
สําคัญ เชน นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน ชลบุรี เชียงใหม และสุราษฎรธานี การทีธ่ นาคารมีความ
ใกลชิดกับลูกคาทําใหธนาคารมองเห็นโอกาสตางๆ ที่เกิดขึ้น ธนาคารจึงสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจ
ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เชน พืน้ ทีท่ มี่ กี ารรวมกลุม ของอุตสาหกรรม มีการกอสรางและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงมีการคาปลีกที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนตน
ป 2556 ธนาคารไดเปดสํานักธุรกิจแหงใหมรวม 6 แหงในจังหวัด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ กาฬสินธุ
เลย ตาก และสระแกว และเปดศูนยปฏิบตั กิ ารธุรกิจสงออกและนําเขาอีก 5 แหงทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
ในกรุงเทพฯ ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับตลาดที่กําลังขยายตัวสูง
ธนาคารมีรายไดจากคาธรรมเนียมจากกลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนผลจากการเสนอขายผลิตภัณฑตา งๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑหลัก เชน บริการ iSupply บริการ
iCash และบริการจายเงินเดือนผานบัญชีของพนักงาน นอกจากนีย้ งั มาจากรายไดจากการทําธุรกรรม
ทางการเงินอืน่ ๆ เชน บริการรานคารับบัตรและการรับชําระคาสินคาและบริการตางๆ ธนาคารกรุงเทพ
เปนธนาคารแหงแรกของไทยที่ใหบริการ “เช็ครูผลไวไดใจ” ซึ่งลูกคาสามารถทราบผลการเรียกเก็บ
เช็คไดภายในวันเดียวกับวันทีน่ าํ ฝาก ชวยใหลกู คาบริหารสภาพคลองไดดขี นึ้ และลดตนทุนของธุรกิจ
ทางหนึ่ง
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ธนาคารสนับสนุนลูกคา
ในการกาวสูหวงโซคุณคา
ที่สูงขึ้น และเตรียมความพรอม
สําหรับภูมิทัศนทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคาร
มุงเนนใหวิสาหกิจครอบครัว
เติบโตไดอยางยั่งยืน
โดยสานตอโครงการ
“เพือ
่ นคูค
 ด
ิ วิสาหกิจครอบครัว”
ดวยเหตุที่ลูกคาสวนใหญ
ของธนาคารมีความสัมพันธ
กับธนาคารมายาวนานหลายรุน
ลูกคาหลายรายใชบริการ
ของธนาคาร
มาตั้งแตเริ่มกอตั้งกิจการ
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บริการบิซ ไอแบงกกิ้ง (Biz iBanking) เปนบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาธุรกิจ
รายกลางและรายปลีก ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2556 มีผูใชบริการเพิ่มขึ้นกวา
รอยละ 28 จากปกอ น ลูกคาสามารถทําธุรกรรมผานบริการบิซ ไอแบงกกงิ้ ไดหลากหลาย เชน บริการ
โอนเงิน บริการโอนเงินไปตางประเทศ บริการจายเงินเดือนพนักงาน บริการชําระเงินเขาบัญชีคูคา
บริการชําระคาสินคาและบริการ และติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากหรือบัญชีสินเชื่อที่
ลงทะเบียน เปนตน
การปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่าเปน 300 บาทตอวัน โดยเริ่มบังคับใชในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด
เมื่อป 2555 กอนที่จะมีผลบังคับใชทั่วประเทศในป 2556 เปนผลใหลูกคาของธนาคารหันมาให
ความสําคัญกับการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รวมทั้งเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและการสรางตราสินคา ผูประกอบการที่แตเดิมเปน
ผูรับจางผลิตใหกับตราสินคาตางๆ ตามแบบที่ลูกคากําหนด (Original Equipment Manufacturers
หรือ OEM) ไดเปลีย่ นมาเนนการสรางตราสินคาของตัวเอง ซึง่ ชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหสงู ขึน้ และเปนการเตรียมพรอมสําหรับการเปดเสรีการคาและการลงทุนภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ธนาคารสนับสนุนลูกคาในการกาวสูห ว งโซคณ
ุ คาทีส่ งู ขึน้ และเตรียมความพรอมสําหรับภูมทิ ศั นทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในรอบปที่ผานมา ธนาคารไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มองคความรูเกี่ยวกับ
การรวมกลุม ในภูมภิ าค และการเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ธนาคารไดนาํ ลูกคาไปสํารวจตลาด
และสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย เมียนมาร และจีน ซึ่งทําให
ลูกคาไดพบปะนักธุรกิจ สมาคมและองคกรที่มีบทบาทสําคัญในประเทศนั้น
ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของภาคเกษตรกรรม อันเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย
ดังนั้นธนาคารจึงริเริ่มโครงการ “เกษตรกาวหนา” มาตั้งแตป 2542 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู
ความสามารถและพึ่งพาตนเองได ตลอดชวงเวลาดังกลาว ธนาคารใหความสําคัญกับการแบงปน
ความรูดานเทคโนโลยีและการผลิต ปจจุบันนอกเหนือจากชวยเหลือเรื่องการปรับปรุงการผลิตแลว
ธนาคารยังเนนความสําคัญของการพัฒนาดานการตลาด โดยสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรเขา
มามีสว นรวมในการพัฒนาเครือขายธุรกิจ ซึง่ จะนําไปสูก ารสรางความรูค วามเขาใจระหวางกัน และ
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เปนประโยชนตอทุกฝายภายใตกลไกตลาด
ดวยเหตุที่ลูกคาสวนใหญของธนาคารเติบโตมาจากวิสาหกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจจึงเปนหนึ่ง
ในปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของกิจการ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนลูกคาเติบโตไดอยางยั่งยืน และ
กระชับความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางลูกคากับธนาคารจากรุนสูรุน ธนาคารจึงสานตอโครงการ
“เพื่อนคูคิดวิสาหกิจครอบครัว” รวมถึงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ
กิจกรรมที่ไดรับความสนใจสูงมาอยางตอเนื่อง คือการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวางแผน
สืบทอดธุรกิจรวมกับ Babson College และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเชิญสมาชิกของวิสาหกิจ
ครอบครัวในรุนตางๆ มาอบรมรวมกัน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถสืบทอดธุรกิจไปสู
คนรุนใหมไดอยางราบรื่น
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ในรอบปทผี่ า นมา ธนาคารจัดสัมมนา ในหัวขอ “สูอ นาคต…มังกรธุรกิจรุน ใหม”
นับเปนครัง้ แรกทีผ่ บู ริหารระดับสูงสุดจากองคกรแนวหนาของประเทศไทย
มาแบงปนประสบการณในการสืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุน เพื่อเปนขอคิด
สําหรับผูฟงโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ผูบริหาร
องคกรที่เขารวมถายทอดประสบการณดังกลาวประกอบดวยผูบริหารจาก
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (สายการบินบางกอกแอรเวย) บริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการจัดสัมมนาในหัวขออืน่ ๆ เชน เรือ่ ง “Know-how: เคล็ดลับ
ความยัง่ ยืนของ SME” และ “เขาถึงผูบ ริโภค 30 ลานคนในสหภาพเมียนมาร”
รวมถึงการจัดอบรม SME หลักสูตรบัวหลวง เปนตน
ในป 2556 ธนาคารไดเปดตัวรายการโทรทัศนใหมชื่อ Secrets of Victory
(ไขความลับสูความสําเร็จ) ในชองรายการเคเบิลทีวี โดยเชิญลูกคาของ
ธนาคารมารวมแบงปนความรูจ ากประสบการณจริง ทัง้ ในดานกลยุทธทาง
ธุรกิจและปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ นอกเหนือจากการที่ผูชมจะไดรับ
ความรูและขอมูลดานการเงินจากเจาหนาที่ของธนาคารกรุงเทพ
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงผลิตรายการ “เพื่อนคูคิด” ซึ่งเปนรายการ
สารคดีทางโทรทัศนที่ถายทอดความคิดสรางสรรคของผูประกอบการและ
ออกอากาศอยางตอเนื่องเปนปที่ 24 รายการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สนับสนุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูประกอบการไทย ดวยการแบงปน
ความรูที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ความคิดสรางสรรค และกลยุทธทาง
ธุรกิจ จากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จ
กลยุทธ
ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการปรับ
ตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค การแขงขันทีเ่ พิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของตนทุนแรงงาน
ในประเทศไทย รวมถึงความจําเปนในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู
หวงโซคุณคาที่สงู ขึ้น
ธนาคารใหคําแนะนําและสนับสนุนลูกคาในการเตรียมพรอมที่จะรุกสู
โอกาสใหมๆ ที่รออยูขางหนา และสิ่งที่ธนาคารไดทําแลวคือ การสงเสริม
ใหลกู คาขยายธุรกิจไปนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศในลุม แมนาํ้
โขงที่ กํ าลั งเติบโตอยางรวดเร็ว ไมว าจะเปนกัมพู ชา ลาว เมี ยนมาร
เวียดนาม และจีนตอนใต รวมถึงอินโดนีเซีย ดวยความสัมพันธอนั แนนแฟน
กับลูกคา และการมีเครือขายในตางประเทศ รวมทั้งความรูความเขาใจใน
ธุรกิจของลูกคาและอุตสาหกรรมในภาพรวม ทําใหธนาคารมีความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ซึ่งชวยสนับสนุนใหธนาคารกาวรุดหนาเคียงคูกับลูกคาใน
การแสวงหาโอกาสใหมที่เกิดขึ้น

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สายลูกคาบุคคล
ธนาคารกรุงเทพเปนหนึ่งในผูนําดานบริการสําหรับลูกคาบุคคล ดวยฐาน
ลูกคาบัญชีเงินฝากครอบคลุมทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ยังมีสาขากวา 1,150 แหง
พรอมดวยบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ประกอบดวยเครือ่ งเอทีเอ็มกวา
8,470 เครื่อง และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 1,140 เครื่อง รวมถึง
บริการธนาคารทางโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งธนาคารให
บริการทางการเงินที่หลากหลายผานชองทางตางๆ ดังกลาว
ธนาคารใหบริการลูกคาบุคคลดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่
ครอบคลุม ทัง้ ในสวนของบริการพืน้ ฐานและการลงทุน โดยนําเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของแตละ
กลุมอาชีพ และความตองการของแตละวัย ซึ่งแตกตางกันตามชวงอายุ
บริการสําหรับลูกคาบุคคลมีความสําคัญกับธนาคารกรุงเทพ โดยธนาคาร
มีสวนแบงตลาดดานบริการสําหรับลูกคาบุคคลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เนือ่ งจากธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑและบริการทีส่ อดคลองกับโอกาส
ใหมๆ ที่เปดกวางขึ้น ไมวาจะเปนการขยายตัวของความเปนเมืองและ
เศรษฐกิจในตางจังหวัด การเติบโตของโทรศัพทเคลือ่ นทีป่ ระเภทสมารทโฟน
ความตองการการเขาถึงขอมูลทีง่ า ยขึน้ และความสนใจในผลิตภัณฑดา น
การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรง ธนาคารกรุงเทพยังคงรักษาความเปนผูนํา
ดานเงินฝาก ณ สิ้นป 2556 ธนาคารมีเงินฝาก เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 จากป
กอน ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9
เทียบกับรอยละ 8.1 และ 6.3 ในป 2555 และ 2554 ตามลําดับ
ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินอยูเ สมอ เพือ่ ตอบสนองวิถกี ารดําเนิน
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ป 2556 ธนาคารนําเสนอบัตรบีเฟสต สมารท แรบบิท ซึง่
เปนบัตรแรกและบัตรเดียวในประเทศไทยที่มีการผสมผสานการใหบริการ
บัตรเดบิต บัตรโดยสารระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ (รถไฟฟาบีทีเอส
และรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษบีอารที) กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส
และบัตรสะสมคะแนนในบัตรเดียว ขณะเดียวกันธนาคารใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑทางการเงินของลูกคา โดยริเริ่มให
บริการบัตรเครดิตที่ใชเทคโนโลยี EMV Chip เปนครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อป 2548 และขยายใหครอบคลุมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ตั้งแตป
2552 ซึง่ ไมเพียงแตเพิม่ ความปลอดภัยใหลกู คามากขึน้ เทานัน้ ยังสามารถ
ใชงานไดหลายวัตถุประสงค อาทิ ใชเปนบัตรเดินทาง บัตรประจําตัว บัตร
หองสมุด บัตรสมาชิก และบัตรเติมเงิน ที่ชวยลดการพกพาเงินสดติดตัว
และในป 2556 ธนาคารกรุงเทพไดปรับเครื่องเอทีเอ็มทั้งหมดใหสามารถ
รองรับบัตรที่ใชเทคโนโลยี EMV Chip ดวย
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สําหรับบริการบัตรเครดิต ในรอบปที่ผานมา การออกบัตรรวมกับบริษัท
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยังคง
ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง ดวยการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งใน
รูปของสวนลด คูปองสมนาคุณ และการคืนเงินจากการใชจายผานบัตร
ในขณะเดี ย วกั น ธนาคารยั ง จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การตลาดใหม ๆ อาทิ
สิทธิพิเศษสําหรับบริการสนามกอลฟ บริการสุขภาพ สวนลดรวมกับราน
อาหารและการจับจายซื้อสินคา รวมทั้งการแจกคูมือแนะนํารานอาหารที่
นาสนใจในสถานที่ตางๆ ที่รวมรายการกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพใน
โครงการ Fine Dining หรือการใหสวนลดพิเศษสําหรับการซื้อบัตรชมการ
แสดงที่นาสนใจ เปนตน
ในป 2556 ธนาคารเปดสาขาใหมทั้งสิ้น 52 แหง ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่ม
ขึ้น 925 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 34 เครื่อง ทําให ณ สิ้นป
2556 ธนาคารมีสาขาในประเทศรวมทั้งสิ้น 1,157 แหง เครื่องเอทีเอ็ม
ทั้งหมด 8,472 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติรวม 1,142 เครื่อง
ในจํานวนสาขาที่เปดใหมขางตน เปนสาขาในตางจังหวัดรวม 35 สาขา
อาทิ เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค สุพรรณบุรี อุบลราชธานี และอุดรธานี
ซึง่ สะทอนการเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดนัน้ ๆ รวมถึงการเปดสาขาใหม
ในจังหวัดชายแดนทีต่ ดิ กับประเทศเพือ่ นบาน ในแหลงทองเทีย่ วทีน่ า สนใจ
และในนิคมอุตสาหกรรม สาขาที่เปดใหมหลายแหงเปนสาขาที่ใหบริการ
ในหางสรรพสินคาและสํานักงาน ซึ่งใหบริการจนถึงชวงเย็นหรือวันหยุด
สุดสัปดาห เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคานอกเวลาทําการปกติ
ธนาคารไดนําเสนอบริการฝาก-ถอนเงิน โดยไมตองเขียนใบรับฝาก-ถอน
เงิน และบริการสงขอความสัน้ (SMS alert) แจงความเคลือ่ นไหวของบัญชี
เงินฝากผานโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงการพัฒนาเครื่องเอทีเอ็มใหสามารถ
รองรับบริการไดหลายภาษามากขึ้น เชน ภาษาไทย อังกฤษ จีน และอีก
จํานวนหนึ่งใชภาษาญี่ปุน และอาระบิกได เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา
ในป 2556 ธนาคารรวมกับธุรกิจในเครือและพันธมิตร ประกอบดวยบริษทั
กรุงเทพประกันภัย บริษทั หลักทรัพยบวั หลวง และบริษทั หลักทรัพยจดั การ
กองทุนรวมบัวหลวง เปดตัวโครงการ “การเงินมัน่ คงกับครอบครัวบัวหลวง”
ภายใตแนวคิดที่วา ทุกคนมีความหวงใยและตองการปกปองคุมครอง
สมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปน พอแม คูสมรส และบุตร ในรอบปที่ผาน
มาธนาคารไดจัดงานมหกรรมการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงรวม 4
ครั้ง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม อุดรธานี และสงขลา ผูเขารวมกิจกรรมจะได
รับคําแนะนําที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินในครอบครัวอยาง
ยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในแตละจังหวัดไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่ง
โดยมีผูสนใจเขารวมงานจํานวนมาก
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

กลยุทธ
สายงานลูกคาบุคคลมุงเนนการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคา ซึ่งแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ อายุ และราย
ได ธนาคารไดจดั กลุม ลูกคาใหชดั เจนขึน้ เพือ่ ใหสามารถเขาใจและนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงคําแนะนําดานการลงทุนและการบริหารเงิน
เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาแตละกลุม
ธนาคารจะยังคงลงทุนอยางตอเนื่องทั้งการเปดสาขาใหม และการเพิ่ม
ชองทางดิจติ อลตางๆ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาสามารถตอบสนองวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป
ของลูกคา รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณของสาขาและนําเสนอบริการใหมๆ
ทั้งที่สาขา จุดรับชําระเงิน เครื่องเอทีเอ็ม และสื่อสังคมออนไลน ในสวน
ของบัตรเครดิต ธนาคารจะขยายความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
นําเสนอสิทธิประโยชนและเพิ่มคุณคาของบัตรใหกับลูกคา นอกจากนี้
ธนาคารจะเสริ ม สร า งความผู ก พั น กั บ คนรุ  น ใหม อ ย า งต อ เนื่ อ ง เช น
กลุมนักเรียนนักศึกษา ผานการนําเสนอบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคาร
ในรูปแบบบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา ที่สามารถใชเปนบัตรเดบิต
บัตรเอทีเอ็ม และกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรเดียว ซึง่ ปจจุบนั ธนาคาร
เปนผูนําในดานนี้
ธนาคารยังคงแนวทางการใหความรูด า นการบริหารจัดการการเงินแกลกู คา
เนื่องจากธนาคารเชื่อวาหากลูกคามีความรูและเขาใจการเลือกลงทุนจะ
สงผลดีตอลูกคาในระยะยาว และจะทําใหลูกคาเลือกผลิตภัณฑที่ตรงกับ
ความตองการของตนเองไดดขี นึ้ ประกอบกับความสําเร็จของโครงการ “การ
เงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” ดังนั้น ธนาคารจะสานตอความสําเร็จ
ดังกลาวเพื่อตอกยํ้าความเปนเพื่อนคูคิดทางการเงินของคนไทย
กลยุทธในการใหความรูด งั กลาวประกอบกับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ
ทีด่ ี การคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนหลัก สงผลใหลกู คาเลือกใชบริการ
ของธนาคารกรุงเทพอยางสมํ่าเสมอในระยะยาว
กิจการธนาคารตางประเทศ
ปจจุบันธนาคารกรุงเทพมีเครือขายสาขาในตางประเทศรวม 26 แหง และ
สํานักงานตัวแทน 1 แหง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก ประกอบดวย
ธนาคารทองถิ่นในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
ธนาคาร สาขาในฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส
เวียดนาม สิงคโปร สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสํานักงานตัวแทน
ในประเทศเมียนมาร การทีธ่ นาคารตัง้ กิจการอยูใ นประเทศเหลานีเ้ ปนเวลา
นาน และมีบุคลากรทองถิ่นที่รวมงานกับธนาคารมานาน ทําใหธนาคาร
เขาใจความตองการของลูกคาในทองถิ่นนั้นๆ อยางลึกซึ้ง และพรอมที่จะ
สนับสนุนลูกคาหรือนักลงทุนที่ตองการเขาไปทําธุรกิจในภูมิภาคที่กําลัง
เติบโต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ธนาคารมุ  ง เน น การให บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
ทั้งธุรกิจไทยที่ตองการขยายกิจการไปตางประเทศ ธุรกิจขามชาติซึ่งมี
ความสัมพันธกับธนาคารมายาวนาน เชน ลูกคาชาวจีนที่อยูใน ฮองกง
ไตหวัน สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน และลูกคาที่เปนคนทองถิ่น
ในประเทศที่ธนาคารใหบริการ
ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
การมี เ ครื อ ข า ยสาขาที่ ค รอบคลุ ม ในต า งประเทศและการขยายสาขา
อยางตอเนือ่ งนับเปนปจจัยสําคัญตอความกาวหนาในกิจการของธนาคาร
แมจะเผชิญความยากลําบากจากสถานการณโลกทีไ่ มเอือ้ อํานวย แตสนิ เชือ่
ของกิ จ การสาขาต า งประเทศหลายแห ง ยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น อย า งน า พอใจ
ในป 2556 สินเชือ่ ของกิจการธนาคารตางประเทศโดยรวมขยายตัวรอยละ
12.0 จากปกอนหนา ขณะที่สินเชื่อดอยคุณภาพยังคงอยูในระดับตํ่า
ป 2556 ธนาคารไดขยายสาขาตางประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหงคือที่
เมืองเมดาน ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสามของอินโดนีเซีย สาขาเมดาน
นับเปนสาขาแหงที่ 3 ของธนาคารในอินโดนีเซีย เนือ่ งจากธนาคารตระหนัก
ว า อิ น โดนี เ ซี ย เป น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี โ อกาสเติ บ โตอี ก มาก
ในปเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพไดรับยกยองจากนิตยสาร InfoBank ซึ่งเปน
หนึ่งในสื่อชั้นนําของอินโดนีเซีย ใหเปน 1 ใน 3 ธนาคารตางชาติที่ดีที่สุด
ในอินโดนีเซีย จากผลการดําเนินงานในป 2556 ที่โดดเดน ในปเดียวกัน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม ไดรบั รางวัล “ธนาคารผูน าํ แหงการรณรงค
เพือ่ พัฒนาผลงาน ป 2555” จากธนาคารชาติเวียดนามเปนปที่ 3 ติดตอกัน
และรางวัล “ธงเกียรติยศประจําป 2555” จากรัฐบาลเวียดนามและธนาคารชาติ
เวียดนาม ซึ่งนับเปนสาขาธนาคารตางชาติเพียงแหงแรกและแหงเดียวที่
ไดรับธงนี้
ธนาคารได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานธุ ร กิ จ ลู ก ค า ญี่ ปุ  น ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ก ารลู ก ค า
ชาวญี่ปุนโดยเฉพาะ หนวยงานนี้จะชวยสนับสนุนและใหคําแนะนําแก
ลูกคาญี่ปุนที่สนใจลงทุนในประเทศไทย ในปที่ผานมาธนาคารไดกระชับ
ความสัมพันธกับองคกรสําคัญของญี่ปุนเพิ่มขึ้นหลายแหง ทําใหจนถึง
เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานของ
รัฐบาลญีป่ นุ และธนาคารญีป่ นุ แลวรวม 27 แหง ซึง่ ครอบคลุมลูกคาตัง้ แต
เกาะฮอกไกโดถึงคิวชู เพื่อสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาญี่ปุนของ
ธนาคาร
ขณะเดียวกันธนาคารตระหนักถึงศักยภาพของประเทศเมียนมารในฐานะ
ตลาดเปดใหมทมี่ ศี กั ยภาพสูง ประกอบกับการทีธ่ นาคารมีสาํ นักงานตัวแทน
ในประเทศนี้มาตั้งแตป 2538 ธนาคารจึงพรอมที่จะสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจของเมียนมาร ควบคูกับการสนับสนุนนักลงทุนที่ตองการบุกเบิก
ตลาดนี้ ธนาคารเปนหนึง่ ในผูส นับสนุนหลักของการจัดประชุม “Myanmar
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Global Investment Forum” ที่กรุงเนปดอว เมืองหลวงของประเทศ
เมียนมาร และไดใชโอกาสนีน้ าํ คณะลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เดินทางไปสํารวจตลาดในเมียนมารดวย
กลยุทธ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหนึ่งในภูมิภาคที่กําลังเติบโตสูง จึงดึงดูด
นักลงทุนทัง้ ในและนอกภูมภิ าค ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคาร
ไทยเพียงแหงเดียวทีม่ เี ครือขายสาขาครอบคลุมเขตเศรษฐกิจทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค
ดังนั้น ธนาคารจะขยายธุรกิจในภูมิภาคอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญ
และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจที่คาดวาจะได
รับประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุงเนนใหความสําคัญ
ทั้งกับกลุมลูกคาในประเทศที่ตองการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ
และลูกคาตางชาติทจี่ ะเขามาลงทุนในประเทศไทย เพือ่ ตอยอดและขยายฐาน
ธุรกิจในภูมิภาคที่เต็มไปดวยโอกาสแหงการเติบโต
ธนาคารจะกําหนดพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการดําเนินธุรกิจของสาขาตางประเทศ
โดยเฉพาะตลาดที่มีการเติบโตสูง โดยเนนการใหบริการทางการเงินที่
ครอบคลุม และการประสานงานระหวางสาขาตางประเทศและสายงาน
ธุรกิจในประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารจะพัฒนาผลิตภัณฑและชองทาง
บริการใหมๆ รวมถึงขยายเครือขายสาขาตางประเทศเพิม่ ขึน้ เพือ่ เตรียมพรอม
สําหรับการรุกสูอนาคตใหมที่ทาทาย
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุ ง เทพได ล งทุ น จํ า นวนมากในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อยางตอเนือ่ ง ทัง้ การปรับปรุงระบบงานสนับสนุนใหเร็วขึน้ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล รวมทัง้ การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ
บริการ ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงอยางเขมงวด
ลูกคาจึงวางใจไดในความเที่ยงตรงและความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ผานธนาคาร
ในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมสูการรวมกลุมเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารไดปรับปรุงเครือขายระบบการสือ่ สาร ระบบการ
ชํ า ระเงิ น และปรั บ กระบวนการทํ า งานโดยใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ธนาคารมุง มัน่ พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
ที่ ต รงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมีคุณภาพ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล
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ผลิตภัณฑและบริการ
เปาหมายของธนาคารคือการมอบบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก
สบาย ในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ลู ก ค า มากที่ สุ ด เช น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบริการบัตรดวยเทคโนโลยีชิพการด โดยการออกบัตร
เดบิต สมารท แรบบิท ซึง่ เปนบัตรแรกและบัตรเดียวในประเทศไทย ทีร่ วม
ความสะดวกสบายของบัตรเดินทาง บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และกระเปา
เงินอิเล็กทรอนิกสไวในบัตรเดียวกัน รวมทัง้ ปรับปรุงและเปลีย่ นบัตรเอทีเอ็ม
จากแบบแถบแมเหล็กมาใชเทคโนโลยีชพิ การด อีกทัง้ ยังเปนธนาคารเดียว
ในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนระบบซอฟทแวรของเครือขายเครื่องเอทีเอ็ม
ทั้งหมดมาเปนมาตรฐานลาสุดที่รองรับการใชงานของเทคโนโลยีชิพการด
ซึง่ นอกจากจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกลกู คาแลว
ยังเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือและเพิ่มประโยชนในการใชงานไปพรอมๆ
กัน นอกจากนี้ ธนาคารเริ่มเปดใหลูกคาสามารถปรับเปลี่ยนรายการบน
หนาจอเครื่องเอทีเอ็มไดตามความตองการ เชน ลูกคาสามารถบันทึกเลข
ที่บัญชีและจํานวนเงินที่ทํารายการโอนเงินเปนประจําได เปนตน
บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตยังคงไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดยในรอบปที่ผานมา มีจํานวนผูใชงานเพิ่มขึ้นกวารอยละ 45 ดังนั้น
ธนาคารจึงปรับปรุงบริการ บัวหลวง ไอแบงกกิ้ง อยางตอเนื่อง ปจจุบัน
ลูกคาสามารถจัดการบัญชีและธุรกรรมผานชองทางออนไลนไดครอบคลุม
ยิ่งขึ้น ทั้งบัตรเครดิต กองทุนรวม บัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน นอกจากนี้ ลูกคาสามารถเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต ตรวจสอบสถานะเช็คนําฝาก สมัครรับเงินปนผล
จากบริษทั จดทะเบียน และการซือ้ โกลดฟว เจอรออนไลนไดอยางรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดพฒ
ั นาบริการใหมๆ เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่หันมาใชสมารทโฟนและอุปกรณแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น โดยพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมคือ บัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง (Bualuang mBanking)
สําหรับการใชงานผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในทุกระบบปฏิบัติการ และลูกคา
สามารถเชือ่ มโยงขอมูลและตัวเลือกตางๆ ทีล่ กู คากําหนดระหวางอุปกรณ
หลายๆ เครื่ อ งได อ ย า งสะดวกสบาย นอกจากนี้ ธนาคารยั ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบงาน เพื่อรองรับปริมาณการทําธุรกรรมออนไลนผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมของโลก
นอกจากนี้ ในปทผี่ า นมา ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารแรกในประเทศไทย
ทีเ่ ปดใหบริการฝากเช็คและรูผ ลเรียกเก็บเช็คภายในวันเดียวกัน ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ซึ่งลูกคาที่ฝากเช็คภายใน 15.30 น. จะไดรับเงินเขาบัญชี
ภายในวันทีน่ าํ ฝาก จึงเปนบริการทีเ่ ปนประโยชนอยางยิง่ สําหรับลูกคาธุรกิจ
ทั้งในดานของการชําระเงินและการบริหารกระแสเงินสด
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ระบบงานธุรกิจ
ในปทผี่ า นมา ธนาคารไดพฒ
ั นาระบบงาน โดยเปลีย่ นจากการใชบคุ คลมา
เปนการใชระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของสายงานธุรกิจ ศูนยปฏิบัติการ สาขาและหนวยงานสนับสนุนตางๆ
ทําใหธนาคารสามารถใหบริการดวยความรวดเร็ว ลดความซํ้าซอนในการ
ทํางาน ลดขอผิดพลาด และสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได เชน
การพัฒนาวิธีการทํางานดานสินเชื่อ การปรับปรุงระบบงานบริการสงออก
นําเขา และกองทุนรวม เปนตน
นอกจากนี้ เพือ่ ตอบสนองปริมาณงานทีค่ าดวาจะเพิม่ มากขึน้ จากสาขาทัง้
ในและตางประเทศ ธนาคารไดปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อรองรับจํานวน
ธุรกรรมและบริการออนไลนที่เพิ่มขึ้น และจัดทําโครงการเพื่อลดการใช
กระดาษในทุกกระบวนการทํางาน ทําใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
สําหรับลูกคา เชน ลดการกรอกเอกสาร ซึ่งทําใหลูกคาสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงิ น ได ส ะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น เช น บริ ก ารฝาก-ถอนเงิ น ที่
เคานเตอร โดยลูกคาไมตองกรอกสลิป เปนตน
ธนาคารพัฒนาระบบฐานขอมูลของลูกคา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหลกู คา
สามารถเขาถึงบริการของธนาคารไดตามชองทางที่ลูกคาสะดวก และเพื่อ
ใหธนาคารสามารถสงมอบบริการที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาได
มากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การที่สาขาสามารถใช
ระบบเทคโนโลยีในการวิเคราะหและนําเสนอบริการใหกับลูกคา หรือการ
ทีเ่ จาหนาทีส่ าขาทุกแหงสามารถขอคําแนะนําจากผูเ ชีย่ วชาญของธนาคาร
เพื่อใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลูกคาได การใชเทคโนโลยีเหลานี้มาชวย
ทําใหธนาคารสามารถใหบริการลูกคาไดอยางเทาเทียม ไมวาลูกคาจะใช
บริการธนาคารที่สาขาใดหรือผานชองทางใด
สําหรับการเตรียมพรอมเพื่อรับการเปดเสรีทางการเงินภายใตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารไดทาํ งานอยางใกลชดิ กับภาครัฐและเอกชนอืน่ ๆ
เพื่อพัฒนาระบบงานดานการเงินขามพรมแดนใหเหมาะสมสําหรับรองรับ
ปริมาณการทําธุรกรรมระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น
สายเทคโนโลยีไดประสานงานอยางใกลชิดกับผูจัดการสาขาตางประเทศ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของสายงานกิจการธนาคารตาง
ประเทศ ธนาคารไดปรับปรุงระบบงานเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหสาขาสามารถพัฒนาและขยายบริการสําหรับลูกคาตาง
ชาติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ธนาคารจะคงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูใ นมาตรฐานสากล
เพือ่ ใหสามารถตอบสนองความตองการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกคา ทามกลาง
พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจทีก่ าํ ลังสงผลกระทบตอประเทศไทยในปจจุบนั
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การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ จึงดําเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย เครื่องมือ และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ มีกระบวนการประเมิน
ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น หรื อ Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP) ภายใตหลักเกณฑ Basel II Pillar 2 ที่
ช ว ยให ธ นาคารสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งที่ มี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ กํ า หนด
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยางครอบคลุม และดํารงเงินกองทุน
ทีเ่ หมาะสมภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ในป 2556 ธนาคารมีการประเมิน
ผลกระทบจากการปรับลดและถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบตอธนาคาร
ทั้งในดานสภาพคลอง คุณภาพของสินทรัพย รายได และเงินกองทุน
ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยธนาคารได
กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในกลุมของ
ธนาคาร เพื่อใหแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแตละบริษัทสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติของธนาคาร
ดานเครดิต ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมตัง้ แตกระบวนการ
พิจารณาและการอนุมตั คิ าํ ขอสินเชือ่ การอํานวยสินเชือ่ การติดตามความเสีย่ ง
ดานเครดิต การสอบทานความเสี่ยงดานเครดิต รวมถึงการปรับปรุงและ
แก ไ ขหนี้ มี ป  ญ หา เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลให ก ารอํ า นวยสิ น เชื่ อ สอดคล อ งกั บ
นโยบายสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม ในป
2556 คุณภาพเงินใหสินเชื่อของธนาคารยังคงอยูในเกณฑดี
ในสวนของการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง ป 2556 ธนาคารไดจดั ทํา
Global Medium Term Note (GMTN) Program เพือ่ ใหสามารถจัดหาเงินทุน
ระยะปานกลางและระยะยาวจากตลาดทุนไดอยางรวดเร็วและคลองตัว
มากยิง่ ขึน้ ในยามทีส่ ภาวะตลาดโลกมีความไมแนนอนเพิม่ มากขึน้ และใน
เดือนตุลาคม 2556 ธนาคารไดดําเนินการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมี
หลักประกัน มูลคา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มเติมภายใต GMTN
Program ดังกลาว เพือ่ เสริมสรางความแข็งแกรงและกระจายแหลงเงินทุน
สกุลตางประเทศของธนาคาร
สําหรับการบริหารความเสีย่ งดานตลาด ธนาคารยังคงติดตามสถานการณ
และประเมินผลกระทบของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะทีเ่ กิดจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ในประเทศสําคัญตางๆ ที่อาจทําใหปจจัยตลาดมีความผันผวนมากขึ้น
และสงผลตอสถานะความเสี่ยง รายได และเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อ
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ใหสามารถดําเนินมาตรการ และ/หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการคาและ
การลงทุนไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ
นอกจากนั้น ธนาคารไดสรางกรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เพื่อใหทุกหนวยงานหลักของธนาคารมีความตระหนักถึงความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยได
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือ
ที่ใชสําหรับระบุ ประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ตลอดจนมีกระบวนการระบุความเสี่ยงของผลิตภัณฑและบริการทาง
การเงินใหมๆ ของธนาคาร เพื่อใหความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการ
ติดตามและควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมี
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่
ใชสาํ หรับการจัดการความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารภายใตสถานการณทผี่ ดิ ปกติ
เพื่อใหสามารถรองรับความเสี่ยงและเหตุการณวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น เชน
เหตุอุทกภัยป 2554 และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศ เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหกิจกรรมทางธุรกิจหลักสามารถดําเนินตอไปไดโดยราบรื่น
ซึ่งธนาคารไดทดสอบความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนรองรับ
ความตอเนื่องทางธุรกิจเปนประจําทุกป
ธนาคารไดดาํ เนินการตางๆ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบการบริหารความเสีย่ งของ
ธนาคารสอดคลองกับมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวทางภายใตหลัก
การที่ Basel II และ Basel III กําหนด ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคาร
ไดดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าในระดับธนาคารภายใตหลักเกณฑ Basel III ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเกณฑ Basel III
ในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคม
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2556 เปนตนมา กอนกําหนดการบังคับใชจริงในป 2557 อีกทั้งยังได
คํานวนและติดตามมาตรวัดความเสีย่ งอืน่ ๆ ตามเกณฑ Basel III ทีค่ าดวา
จะมีการทยอยบังคับใชในประเทศไทย อาทิ Credit Value Adjustment
(CVA) Risk และ Leverage Ratio รวมทั้ง Liquidity Coverage Ratio
(LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)
ทรัพยากรบุคคล
การขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคธนาคารไทย ทําใหเกิดการแขงขัน
อยางรุนแรงในการจูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูงใหเขามาเปนสวนหนึง่
ของธนาคาร แตดว ยสภาพแวดลอมการทํางานและวัฒนธรรมองคกรทีเ่ นน
การเคารพซึ่งกันและกัน การสงเสริมความกาวหนา การพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนือ่ ง และการทํางานเปนทีม ทําใหธนาคารประสบความสําเร็จใน
การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคาร
จึงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
สูงใหเขามารวมงานกับธนาคาร และรักษาบุคลากรเหลานั้นไวกับองคกร
ได หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีเปาหมายเพื่อชวยสนับสนุนการ
เรียนรูข องพนักงานตลอดอายุการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีทาง
เลือกในอาชีพการงานอยางเต็มที่ รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะของ
บุคลากรในดานตางๆ อีกทั้งยังเสริมสรางใหพนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํางาน ซึ่งชวยสงเสริมใหพนักงานทําหนาที่ “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน”
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือรนในการใหบริการลูกคา
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เพื่อใหหลักสูตรการอบรมมีความทันสมัยและสอดคลองกับการสราง
บุคลากรยุคใหม ธนาคารไดเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมดานทักษะอื่นๆ
นอกเหนื อ จากการอบรมหลั ก เช น การควบคุ ม สิ น เชื่ อ การขายและ
การบริการ รวมถึงการเพิม่ ขีดความสามารถดานภาษา เพือ่ เตรียมความพรอม
สําหรับการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงดวย
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผูนําที่มีประสิทธิภาพ
สํ า หรั บ อนาคตและได จั ด โครงการพั ฒ นาผู  บ ริ ห ารแบบบู ร ณาการ
ซึง่ ประกอบดวย แผนการอบรมทีช่ ดั เจน การใหคาํ ปรึกษาและสอนงานจาก
ผูบริหารระดับอาวุโส และการพัฒนาทักษะความเปนผูนําผานการปฏิบัติ
งานจริง ธนาคารไดปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความ
พึงพอใจในการทํางานของบุคลากร และทัศนียภาพทีง่ ดงามในสายตาของ
ลูกคา รวมถึงสะทอนการใหบริการอันเปนเลิศ ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกร
ไปยังบุคลากรทุกระดับชั้น
ธนาคารจะยังคงพัฒนาเครือ่ งมือและนําเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาชวยในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสงเสริมการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ให
บุคลากรไดรบั การพัฒนาและเติบโตอยางภาคภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ของ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารที่มีผลการดําเนินงานโดดเดนจากความรวมมือ
รวมใจของบุคลากรที่มีคุณภาพและจงรักภักดีตอองคกร
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ก้าวสู่อนาคต
ดวยความมุงมั่นสูความเปนเลิศ การบริหารจัดการอยางเปนระบบและ
รัดกุม รวมถึงวิสยั ทัศนทยี่ าวไกล ซึง่ สะทอนไดจากผลการดําเนินงานทีด่ ขี นึ้
อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา และรางวัลตางๆ ที่ธนาคารไดรับ
ลูกคาจึงสามารถไววางใจในการใชบริการของธนาคารกรุงเทพไดอยางเต็ม
ที่ และธนาคารพรอมที่จะเติบโตเคียงขางไปกับลูกคา สมกับปณิธานที่ได
ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน”
แมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความไมแนนอนสูง แต
ขณะเดียวกันก็สรางโอกาสอยางมากมายสําหรับผูม องการณไกล แนวโนม
การฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นของประเทศพัฒนาแลว การชะลอลง
ของเศรษฐกิจสําคัญในเอเชีย การเกิดขึ้นของตลาดใหมในประเทศกําลัง
พั ฒ นา การรวมกลุ  ม เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ แม แ ต
ปรากฏการณ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก รวมทั้ ง ในประเทศไทย
ลวนทําใหธรุ กิจตองปรับตัวใหสามารถอยูร อดและแขงขันตอไปได การขยาย
ตัวของเศรษฐกิจในจังหวัดตางๆ ของไทย รวมถึงในหัวเมืองใหญที่ติดกับ
ชายแดนของประเทศเพือ่ นบาน การขยายฐานธุรกิจสูต า งประเทศ การปรับ
โครงสรางการดําเนินกิจการ เปนตัวอยางของการปรับตัวของภาคธุรกิจ
ธนาคารกรุ ง เทพพร อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น ลู ก ค า ให ส ามารถเคลื่ อ นผ า น
กระบวนการปรับตัวนี้ไดอยางราบรื่น และกาว “สูอนาคตใหม” ที่ทาทาย
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รางวัล

1
2
3
4
5
6
7
8

ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนําเข้า ปี 2555
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร (4 ปติดตอกัน)

9
10
11
12

ผู้ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ระดับดีเลิศในประเทศไทย
วารสารโกลบอล คัสโตเดี้ยน (2 ปติดตอกัน)

13
14

ธุรกรรมจัดหาเงินกู้และการควบรวมกิจการยอดเยี่ยมแห่งปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย

ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย ปี 2555
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร (2 ปติดตอกัน)
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2556
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ (6 ปติดตอกัน)
ผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2556
นิตยสารไฟแนนซเอเชีย
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและนําเข้า
นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย (7 ปติดตอกัน)
รางวัลตราสารหนี้ดีเด่นประจําปี 2555
สมาคมตราสารหนี้ไทย
สถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นในการทําธุรกรรมด้านการประมูลพันธบัตรในตลาดแรก
สมาคมตราสารหนี้ไทย
สถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ของทางการและสมาคมตราสารหนี้ไทย
สมาคมตราสารหนี้ไทย

ธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทย ปี 2556
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร
ธนาคารผู้นําแห่งการรณรงค์เพื่อพัฒนาผลงาน ปี 2555
ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปติดตอกัน)
ธงเกียรติยศประจําปี 2555
รัฐบาลเวียดนาม
ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปติดตอกัน)

การจัดจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม
นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย
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ความรับผิด ชอบต่ อ สังคม

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ความรับผิดชอบตอสังคม

จากจุดเริม่ ตนในป 2487 ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ
ธนาคารพาณิชยชนั้ นําของประเทศทีด่ าํ เนินธุรกิจ
มาเกือบ 70 ป ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณของ
“เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” ที่มุงสนับสนุนลูกคา
ใหบรรลุเปาหมายทางการเงิน และรวมสราง
ความเจริ ญ เติ บ โตให แ ก ร ะบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศตลอดมา พรอมทั้งสรางสรรคจรรโลง
สังคม และดูแลรักษาสิง่ แวดลอมมาอยางตอเนือ่ ง
ธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตามหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คูแขง
เจาหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยัง
ดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
อยางจริงจัง โดยปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทาง
การปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจทีไ่ ดกาํ หนดไวอยาง
ชัดเจน พรอมทั้งจัดการอบรมพนักงานใหเขาใจ
วิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยูเสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังรวมดูแลสังคม และรักษา
สิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมหลัก 5 ดาน
คือ การเสริมสรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การ
มอบความพึงพอใจใหลูกคา การดูแลพนักงาน
การสงเสริมคุณภาพสังคม และการดูแลสิง่ แวดลอม
โดยมุงสนับสนุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึง
ภาคสวนตางๆ ของสังคมใหสามารถพึง่ พาตนเองได
ทั้งนี้เพราะธนาคารเชื่อมั่นวาเปนแนวทางการ
พัฒนาที่จะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง
เขมแข็งและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพมุงสนับสนุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
รวมถึงภาคสวนตางๆ ของสังคม
ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้เพราะธนาคารเชื่อมั่นวา
เปนแนวทางการพัฒนาที่จะสงผลใหประเทศไทย
มีความเขมแข็งมั่นคงและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี คูข นานไปกับการรวมใสใจดูแลสังคม
และรักษาสิ่งแวดลอมของธนาคารกรุงเทพ ดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวทางความรับผิดชอบ
ของกิจการตอสังคมที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งไดแก การประกอบ
กิจการอยางเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการสรางสรรคพรอมทัง้ เผยแพรนวัตกรรมซึง่ เกิดจากการดําเนินงาน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่ธนาคารกรุงเทพดําเนินการในแตละดานดังกลาว
ขางตน มีรายละเอียดดังนี้

ความรับผิดชอบต่อ สังคม
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ธนาคารกรุงเทพรวมพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยใหเจริญเติบโตและมี
ความมัน่ คงตลอดมา ดวยการสงเสริมผูป ระกอบการไทยใหมคี วามเขมแข็ง
สามารถแขงขันได และเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยนอกจากการสนับสนุน
ลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายใหญ ซึ่ ง เป น ความเชี่ ย วชาญที่ โ ดดเด น ของธนาคาร
ตลอดมาแลว ธนาคารยังใหความสําคัญกับการพัฒนาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย อ ม หรื อ เอสเอ็ ม อี รวมถึ ง ผู  ป ระกอบการใน
ภาคการเกษตร ใหมโี อกาสเติบโตอยางยัง่ ยืน เชนเดียวกับบริษทั ชัน้ นําของ
ประเทศหลายๆ แหงในปจจุบันที่เริ่มตนมาจากธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัว
เชนกัน และเนื่องจากธุรกิจไทยในปจจุบันกวารอยละ 90 เปนเอสเอ็มอี
การสงเสริมผูป ระกอบการเหลานี้ ใหมคี วามเขมแข็ง ยอมสงผลใหเศรษฐกิจ
ไทยแข็งแกรงไปดวย ในขณะที่ภาคการเกษตรยังคงเปนรากฐานสําคัญ
อีกสวนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจไทย การสงเสริมภาคการเกษตรใหมคี วาม
เขมแข็ง ไมเพียงสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ หากยังเกิดประโยชน
ตอสังคมในดานอื่นๆ อาทิ ชวยเสริมสรางความมั่นคงดานแหลงอาหาร
รักษาสิง่ แวดลอม และกระจายความเจริญสูช นบท ธนาคารจึงจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยางหลากหลาย อาทิ
โครงการเกษตรก้าวหน้า
ภาคการเกษตรเป น ภาคเศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ป ระเทศไทยอยู  ใ น
อันดับตนๆ ของโลกในฐานะผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารติดตอกัน
มายาวนาน โดยเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลกในสินคาหลายชนิด เชน
กุง ยางพารา และมันสําปะหลัง เปนตน อยางไรก็ตาม ภาคการเกษตรไทย
จะดํารงอยูไดอยางยัง่ ยืนตองมีการพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความจริงนี้ จึงไดริเริ่มโครงการ
“เกษตรกาวหนา” ในป 2544 เพื่อชวยเกษตรกรไทยใหสามารถปรับตัวได
สอดคลองกับภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมุงสนับสนุน
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อใหไดสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ
ควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมของแหลงผลิต สงผลใหผลผลิตดาน
การเกษตรของไทย สามารถยกระดับสูกรอบกติกาการคาสากลซึ่งมีระบบ
และมาตรฐานเขมงวดเกี่ยวกับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค อีกทั้งยังจะกอใหเกิดอานิสงสตอเนื่องไปถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่
เกษตรกรรม ไมวาจะเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการจางงานหรือการขาย
พืชผล คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสังคมมีความผาสุกและมัน่ คง

เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคของโครงการเกษตรกาวหนาดังกลาว ธนาคารจึงจัดให
มีกิจกรรมเสริมสรางความรูดานการเกษตรที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมสําหรับการเกษตรแตละสาขา ซึง่ ธนาคาร
ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวแลวกวา 120 ครั้ง ในชวง 12 ปที่ผานมา
โดยมุงเนนใน 3 เรื่อง คือ การตอยอดความรู การจัดการผลผลิต และ

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนคุมกับการลงทุนของ
เกษตรกรกาวหนาทั่วประเทศ
กิจกรรมของธนาคารภายใตโครงการเกษตรกาวหนา ในป 2556 มีดงั นี้
• งาน “วันเกษตรกาวหนา 2556” ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ 8 ที่บริเวณ
ลานหนาอาคารสํานักงานใหญ สีลม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ด า นการตลาดและมอบรางวั ล
เชิดชูเกียรติเกษตรกรกาวหนาที่มีผลงานดีเดนสอดคลองกับหลักการ
ของโครงการ และจัดใหเกษตรกรไดมีโอกาสแสดงความกาวหนา
ทางการเกษตรสูการรับรูของผูบริโภคและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ
• กิจกรรม “สนทนาเทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อขยายผลเกี่ยวกับความรู
ดานเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับการพัฒนาการผลิตและผลผลิตทางการ
เกษตร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตทัง้ ดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยคัดสรรวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ ภาคสวนที่มี
ความสามารถ มาเปนผูบรรยายถายทอดและรวมกิจกรรม
• กิจกรรม “แลกเปลี่ยน เรียนรู” ในลักษณะการแบงปนประสบการณ
จากผูรู ผูประสบความสําเร็จสูเพื่อนเกษตรกรทั่วไปเพื่อเชื่อมโยง
ความรูทางการผลิตกับความรูทางการตลาด
• กิจกรรม “พัฒนาเครือขายเกษตรกรกาวหนาระดับประเทศ” เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเชือ่ มโยงจากผูผ ลิตถึงผูบ ริโภคครบหวงโซการผลิต
สําหรับสินคาที่มีศักยภาพ
โครงการเพื่อนคู่คิดเอสเอ็มอี
สืบเนือ่ งจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ธนาคารกรุงเทพไดรเิ ริม่
โครงการ “เพื่อนคูคิดเอสเอ็มอี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรรหา แบงปน
และถายทอดความรูแ ละประสบการณของเอสเอ็มอีทมี่ คี วามเขมแข็งและ
ประสบความสําเร็จ แกผูประกอบการเอสเอ็มอีอื่นๆ ที่ตองการความรูและ
แบบอยางของกิจการที่สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ตลอดระยะเวลากวา 15 ปทผี่ า นมา ธนาคารไดดาํ เนินการหลายๆ แนวทาง
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเอสเอ็มอีไทย ทั้งจัดการอบรมและสัมมนา
จัดทําวารสารและหนังสือ รวมทัง้ สนับสนุนผูป ระกอบการใหจดั ตัง้ “ชมรม
บัวหลวงเอสเอ็มอี” เพือ่ ใหเกิดเครือขายธุรกิจทีพ่ รอมสนับสนุนซึง่ กันและกัน
จากจุดเริม่ ตนดวยสมาชิก 46 รายในป 2546 จนถึงปจจุบนั ชมรมมีสมาชิก
มากกวา 600 ราย โดยมีกจิ กรรมหลัก 3 ดาน คือ เครือขายความรู เครือขาย
การผลิตและซัพพลายเชน และเครือขายตลาด
กิจกรรมในดานเครือขายความรูประกอบดวยการอบรม สัมมนา และการ
ศึกษาดูงานกิจการที่เปนตัวอยางของแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
โดยในป 2556 ที่ผานมา ชมรมไดนําสมาชิกไปดูงานและแสวงหาลูทาง
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ธุรกิจในหลายประเทศที่ธนาคารกรุงเทพมีสาขาตั้งอยู ทั้งเวียดนาม ลาว
อินโดนีเซีย เมียนมาร จีนและไตหวัน สวนกิจกรรมดานเครือขายการผลิต
และซัพพลายเชน เปนการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสมาชิกดวยกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการผลิต
ในป 2552 ธนาคารไดรเิ ริม่ จัดงาน “บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร” โดยเชิญสมาชิก
ของชมรมใหนาํ สินคามาจําหนายทีล่ านหนาสํานักงานใหญ ถนนสีลม ซึง่ เปน
งานทีป่ ระสบความสําเร็จสูงมาก และธนาคารไดจดั ตอเนือ่ งทุกปจนเกิดเปน
เครือขายตลาดขึ้น ตอมาในป 2555 ธนาคารไดริเริ่มกิจกรรมใหมในดาน
เครือขายความรู โดยจัดการอบรมหลักสูตร “ทายาทธุรกิจ” แกผูประกอบ
การรุนใหมที่เปนผูสืบทอดกิจการเพื่อใหความรูเรื่องวิธีการสืบสานธุรกิจ
ครอบครัวจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งไดอยางราบรื่น และเปนโอกาสอันดี
สําหรับทายาทธุรกิจภายในชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีไดสรางความสัมพันธ
ระหวางกัน
รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อนคู่คิด
ธนาคารกรุงเทพผลิตและเผยแพรรายการสารคดีสนั้ ทางโทรทัศน “เพือ่ นคูค ดิ ”
มาอยางตอเนื่องกวา 24 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2532 ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะฟองสบู ราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ทําใหประชาชนมีภาระคาครองชีพมากขึ้น ธนาคารจึงสรางสรรครายการ
เพื่อนคูคิดขึ้นเพื่อสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวหันมาใชเวลาวางรวมกัน
ในการสรางสรรคและประดิษฐสงิ่ ของตางๆ ไวใชเองในครัวเรือน ซึง่ ไมเพียง
ชวยลดคาครองชีพ หากยังสามารถผลิตเพือ่ จําหนายเปนรายไดเสริมใหแก
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ครอบครัวไดอกี ทางหนึง่ ดวยความแปลกใหมและเนือ้ หาสาระทีม่ ปี ระโยชน
รายการเพื่อนคูคิดจึงไดรับการตอบรับจากผูชมอยางสูงในเวลาอันรวดเร็ว
และตอมามีเสียงเรียกรองใหรายการชวยแนะนําลูทางในการทํามาหากิน
สําหรับผูท ตี่ อ งการเริม่ ตนทําธุรกิจเล็กๆ ของตนเอง ธนาคารจึงปรับรูปแบบ
รายการเพื่อนําเสนอเรื่องราวของผูประกอบการขนาดยอม ที่มีความคิด
สรางสรรคแปลกใหม เพื่อใหความรูและสรางแรงบันดาลใจแกผูชมมาจน
ทุกวันนี้
ในชวงทีป่ ระเทศไทยประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ซึง่ สงผล
ใหธรุ กิจซบเซาและการใชจา ยชะลอตัว รายการเพือ่ นคูค ดิ ยังคงเปนอีกหนึง่
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของผูประกอบการไปยังประชาชน
ทั่วประเทศ ซึง่ มีสว นชวยใหผปู ระกอบการจํานวนมากผานพนวิกฤตการณ
ครัง้ นัน้ มาได บทบาทนีเ้ องสงผลใหรายการเพือ่ นคูค ดิ ไดรบั ความนิยมอยาง
กวางขวาง และไดรับรางวัลโทรทัศนทองคํา สาขาสารคดีสงเสริมอาชีพ
ดีเดน ป 2540 จากชมรมสงเสริมโทรทัศน มูลนิธิจํานง รังสิกุล และ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ นับเปนอีกหนึ่งกาวของความ
สําเร็จทีร่ ายการไดรว มสรางประโยชนตอ ผูป ระกอบการไทย และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
ปจจุบันรายการเพื่อนคูคิด ออกอากาศเปนประจําทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวสี ชี อ ง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร เวลา 10.10 น. และสถานีวทิ ยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ในวันเสารและวันอาทิตย เวลา 22.55 น.
โดยธนาคารยังมุงมั่นที่จะปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบรายการใหทันสมัย
และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในแตละชวงเวลาอยูเ สมอ เพือ่ สนับสนุน
เอสเอ็มอีไทยใหเขมแข็งและเปนรากฐานทีม่ นั่ คงสําหรับเศรษฐกิจไทยตอไป
อยางยั่งยืน
ในวาระทีร่ ายการ “เพือ่ นคูค ดิ ” ไดออกอากาศมาอยางตอเนือ่ งถึง 24 ป ในป
2556 ธนาคารไดจัดงาน “24 ปเพื่อนคูคิด” ที่ลานดานหนาสํานักงานใหญ
ถนนสีลม โดยเชิญผูประกอบการที่เคยออกรายการ “เพื่อนคูคิด” ใหนํา
สินคามาจัดแสดงและจําหนาย เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะ
กับเพื่อนๆ ผูประกอบการภายในงาน ซึ่งอาจนําไปสูความรวมมือกันทาง
ธุรกิจในอนาคต โดยมีผบู ริหารของธนาคาร พนักงาน ผูป ระกอบการ ลูกคา
และผูสนใจทั่วไป เขาชมงานกวา 2,000 คน
โครงการเพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว (Bualuang SMART Family
Enterprise)
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งสวนใหญเปนวิสาหกิจครอบครัว
และหลายครอบครัวกําลังอยูในชวงเตรียมการสงมอบกิจการใหผูสืบทอด
ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อชวยใหการสงตอกิจการและ
ความมัง่ คัง่ จากรุน สูร นุ เปนไปอยางราบรืน่ และมีประสิทธิผล ธนาคารกรุงเทพ
จึงรวมกับ Babson College ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลก
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ผูท รงคุณวุฒมิ ารวมเสวนาถายทอดความรูแ ละประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัวใหเติบโตอยางยั่งยืน และแนวทางการสงมอบและรับมอบ
ธุรกิจ สําหรับป 2556 ธนาคารจัดการสัมมนาในหัวขอ “สูอนาคต มังกร
ธุรกิจรุน ใหม” โดยเชิญผูน าํ องคกรธุรกิจชัน้ นําของไทย ซึง่ เปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจทีส่ าํ คัญของธนาคาร มาถายทอดประสบการณและแนวคิดเบือ้ งหลัง
ความสําเร็จจากการสืบสานวิสาหกิจครอบครัว ซึ่ง “มังกรธุรกิจรุนใหม”
ที่รวมการเสวนาทุกทานไดใหความเห็นตรงกันวา ธุรกิจจะยั่งยืนไดจะตอง
ไมลืมใสใจและใหความชวยเหลือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน
ซัพพลายเออร ตัวแทนจําหนาย พนักงาน และชุมชนหรือสังคม โดยมีลกู คา
และประชาชนผูสนใจเขารับฟงกวา 1,000 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเปนเวลาครึง่ วันในแตละครัง้
โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูที่เปนประโยชนสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจครอบครัว เชน ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล การสงมอบธุรกิจครอบครัว
ใหทายาท การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางเจาของกิจการ
กับผูบ ริหารมืออาชีพ การบริหารความแตกตางทางความคิดของคนตางรุน
และการบริหารกิจการครอบครัวใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยธนาคารริเริ่ม
จัดการสัมมนาดังกลาวในป 2554 เฉพาะในป 2556 จัดขึน้ 10 ครัง้ มีลกู คา
ของธนาคารเขารวมสัมมนารวมแลวกวา 2,000 คน

ในดานการพัฒนาความเปนเจาของกิจการและวิสาหกิจครอบครัว และ
สถาบันพัฒนาผูป ระกอบการเชิงสรางสรรค หรือ Creative Entrepreneurship
Development Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิสาหกิจครอบครัวสําหรับประเทศไทยขึน้ โดยใชขอ มูลจาก
การสัมภาษณเจาของธุรกิจครอบครัวที่เปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ
อีกทั้งยังรวมกันดําเนินโครงการ “เพื่อนคูคิดวิสาหกิจครอบครัว” ซึ่งเปน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจาของวิสาหกิจครอบครัว เพื่อชวยใหมี
ความพรอมสําหรับการสงมอบกิจการแกผูสืบทอด และเจาของกิจการ
รุนใหมสามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับเจาของธุรกิจครอบครัวแตละรุน ใชเวลา 3 วัน
2 คืน จนถึงปจจุบนั ธนาคารจัดการอบรมไปแลว 10 รุน เฉพาะในป 2556
ที่ผานมา ธนาคารจัดอบรม 4 รุน ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน สิงหาคม
และพฤศจิกายน โดยมีลูกคาเขารวมอบรม 47 ครอบครัว
เพือ่ ตอยอดโครงการใหประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ ธนาคารไดรเิ ริม่ จัดงาน
สัมมนาใหญประจําปสาํ หรับผูป ระกอบการขึน้ ในป 2555 โดยเชิญวิทยากร

โครงการเล่าสู่กันฟัง
ธนาคารเชิญลูกคาธุรกิจรายใหญในตางจังหวัดทัว่ ทุกภูมภิ าคมารวมแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
จากรุ  น สู  รุ  น เพื่ อ นํ า ข อ มู ล และแนวคิ ด ที่ ไ ด รั บ ไปประยุ ก ต ใ ช เ ข า กั บ
การดําเนินธุรกิจของตนตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเปนโอกาสใหผูเขา
รวมกิจกรรมไดเชื่อมโยงสายสัมพันธระหวางกัน ซึ่งอาจนําไปสูการสราง
เครือขายเพือ่ สนับสนุนซึง่ กันและกันในทางธุรกิจ โดยธนาคารพรอมใหการ
สนับสนุนทุกดาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินให
สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อ
สนับสนุนลูกคาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันตลอดมา
ในป 2556 ธนาคารจัดกิจกรรมนี้ 17 ครั้ง
โครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีวา ในระยะหลายปที่ผานมานี้ ครอบครัวไทย
กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เกิดจากโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่กําลังเปลี่ยนไปสูสังคม
ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยในปจจุบันโดยเฉลี่ยมีอายุยืนขึ้น
ทําใหมชี ว งชีวติ หลังเกษียณยาวนานขึน้ ในขณะทีค่ รอบครัวมีขนาดเล็กลง
เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง นอกจากนั้น ครอบครัวสมัยนี้ยังมีภาระ
เพิ่มขึ้น ทั้งจากคาครองชีพและความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ทั้งจาก
ภัยธรรมชาติและอื่นๆ ตลอดจนภาระจากโรคภัยไขเจ็บ ปจจัยเหลานี้ลวน
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กอใหเกิดความจําเปนที่ครอบครัวจะตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน
อยางเหมาะสม เพื่อความอยูดีมีสุขและมีเงินออมเพียงพอสําหรับดูแล
ตนเองหลังการเกษียณ โดยไมเปนภาระของบุตรหลานหรือภาครัฐ
ในป 2556 ธนาคารกรุงเทพและบริษทั ในกลุม ของธนาคาร ซึง่ ประกอบดวย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จึงไดเริ่มจัดกิจกรรม “การเงิน
มั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking” ทั้งใน
กรุ ง เทพฯ และต า งจั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งใหม อุ ด รธานี แ ละหาดใหญ
เพื่อกระตุนครอบครัวไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของความมั่นคง
ทางการเงิ น ของครอบครั ว และเผยแพร วิ ธี ก าร ตลอดจนทางเลื อ กที่
หลากหลายอันจะชวยทําใหเกิดความมั่นคงทางการเงิน โดยอาศัยความรู
ด า นการวางแผนทางการเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ และยั ง มี บ ริ ก ารให
คําปรึกษาแนะนําทางดานวางแผนทางการเงินเปนรายบุคคลแกผูที่สนใจ
ในหัวขอหลักๆ คือ การวางแผนการออม การลงทุนและการคุมครอง
ความเสี่ยง โดยเจาหนาที่ของธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุมอีกดวย
การจั ด งานทั้ ง 4 ครั้ ง มี ส มาชิ ก ของครอบครั ว ไทยสนใจเข า ร ว มงาน
อยางลนหลามรวมเกือบ 10,000 คน แสดงถึงความสนใจในดานนี้ของ
ครอบครัวไทย ธนาคารจึงจัดโครงการนี้ตอ เนื่องในป 2557 นี้
2. ด้านการมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า
ธนาคารมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา ดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาเสมือนเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน’ ดังนั้น
ธนาคารจึงพัฒนาระบบงานโดยนําเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชอยางเหมาะสม
และสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญเปนผูใ หบริการ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาลูกคาจะไดรบั บริการทีด่ ที สี่ ดุ
รวมทั้งสรางความมั่นใจใหลูกคา ชวยใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทาง
การเงินไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังขยายเครือขายสาขาและ
สํานักธุรกิจใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูล
ของลูกคา ตลอดจนดูแลการรับขอรองเรียนและดําเนินการแกไขตาม
ความเหมาะสมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอลูกคา
มุ่งมั่นให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
กําลังกาวเขาสูก ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญเนือ่ งจากหลายๆ ปจจัย เชน การที่
สังคมไทยมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ความมั่งคั่งกระจายสูตางจังหวัดมากขึ้น และ
ประชากรในเมืองใหญตองการบริการที่พรอมใชไดทุกที่ทุกเวลามากขึ้น
ธนาคารจึงไมเคยหยุดสรางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมๆ เพื่อสังคม รวมถึง
การคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเพือ่ สนับสนุนลูกคา

ใหบรรลุจุดมุงหวังทั้งดานการดําเนินชีวิตและการสรางธุรกิจตลอดมา
ในปทผี่ า นมา ธนาคารไดพฒ
ั นาผลิตภัณฑและการบริการใหมๆ หลายดาน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑดา นการลงทุน ทีช่ ว ยใหครอบครัวไทยสามารถบริหาร
จัดการเรื่องการเงินไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการออมเงินใหเพียงพอ
สําหรับชวงชีวิตหลังการเกษียณ ซึ่งธนาคารไดรวมกับบริษัทในกลุมของ
ธนาคาร สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ ดังนี้
ประกั น ชี วิ ต บั ว หลวงห ว งครอบครั ว และประกั น ชี วิ ต บั ว หลวง
หวงลูกหลาน เปนผลิตภัณฑที่ธนาคารรวมกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองลูกคาที่ตองการคุมครองตนเองและครอบครัว
เพิ่มเติมจากบริการประกันชีวิตผานธนาคารที่มีอยูในปจจุบัน ประกันชีวิต
บัวหลวงหวงครอบครัว เปนรูปแบบใหมของประกันชีวิตที่คุมครอง ความ
ไมแนนอนในอนาคต โดยคุมครองทั้งชีวิตและสุขภาพ ดวยคาเบี้ยประกัน
เริม่ ตนเพียงวันละ 3 บาทเศษ แตใหทงั้ ความคุม ครองชีวติ และ 17 โรครายแรง
กองทุนผสมบีซีเนียรสําหรับวัยเกษียณ เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับ
ลูกคาที่ตองการเตรียมความพรอมกอนวัยเกษียณ โดยกองทุนมุงเนน
สรางผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง ผูถ อื หนวยลงทุนสามารถวางแผนการใชเงินได
ดวยการขายคืนหนวยลงทุนแบบปกติในชวง 5 วันทําการสุดทายของเดือน
หรือการสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนแบบรายเดือนลวงหนา โดยระบุ
จํานวนเงินที่ตองการจะใชในแตละเดือน ซึ่งรายการขายคืนจะทําใน
วันทําการสุดทายของเดือน
กองทุนเปดบัวหลวงทริกเกอร 555 เปนกองทุนหุน ทีม่ งุ หวังผลตอบแทน
เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 15 ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจากวัน
จดทะเบียน ซึ่ง บลจ. บัวหลวง จะหาโอกาสทํากําไรจากการขึ้นลงของ
ราคาหุน เพื่อใหกองทุนสามารถทยอยคืนผลตอบแทน ใน 2 ครั้งแรก
อยูที่ประมาณรอยละ 5 ของมูลคาที่ตราไว และในครั้งสุดทายในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาที่ตราไว และปดกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุน
กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกําหนด เปนกองทุน
ประเภทมีกําหนดอายุโครงการ ธนาคารนําเสนอขายตอเนื่องตลอดทั้งป
เพื่อใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได
ระดับหนึง่ แตมโี อกาสรับผลตอบแทนทีด่ กี วาการฝากเงิน และผลตอบแทน
ไมเสียภาษีสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง เปนผลิตภัณฑดา นการลงทุน
อีกประเภทหนึ่งที่ธนาคารไดรับความไววางใจอยางตอเนื่องจากกระทรวง
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การคลังใหเปนผูจัดจําหนาย โดยในป 2556 ธนาคารไดจัดจําหนาย
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และในชวงปลายป ธนาคารยังไดรับมอบหมายให
เสนอขายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 เปดเสนอขายระหวางระหวาง 2 ธันวาคม 2556 –
31 มีนาคม 2557
บั ต รบี เ ฟ ส ต สมาร ท แรบบิ ท เปนนวัตกรรมทางการเงินที่ชวยให
คนเมืองยุคใหมดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสะดวกสบายดวยบัตรเพียง
ใบเดียว โดยเปนการพัฒนาตอยอดจากชิพอัจฉริยะ EMV ที่มีสมรรถนะสูง
ด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล ในบั ต ร ให มี ค วามสามารถ
หลากหลายยิง่ ขึน้ ในบัตรเดียวเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา ซึ่งนอกจาก
จะเปนบัตรเดบิตแลว ลูกคายังสามารถใชเปนบัตรเอทีเอ็ม บัตรโดยสาร
รถไฟฟาบีทเี อสและรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ (BRT) และบัตรเงินสด
อิเล็กทรอนิกส เพื่อชําระคาสินคาและบริการ ณ รานคาที่มีสัญลักษณ
Rabbit ทั่วกรุงเทพฯ พรอมทั้งสะสมคะแนน ณ รานคาที่รวมรายการ
อีกทัง้ ยังเปนบัตรใบแรกและใบเดียวของสถาบันการเงินไทยทีส่ ามารถใชได
กับรถไฟฟาบีทีเอส
ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารแรกที่นําเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาเพิ่ม
สมรรถนะดานความปลอดภัย เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูลบนบัตรและ
ปลอมแปลงบัตร ซึง่ ชวยปกปองเงินในบัญชีใหปลอดภัย พรอมกันนี้ ธนาคาร
ไดตดิ ตัง้ เครือ่ งอานชิพอัจฉริยะทีเ่ ครือ่ งเอทีเอ็มของธนาคารกวา 8,400 เครือ่ ง
ทั่วประเทศ ใหสามารถรองรับการอานขอมูลจากชิพที่ติดอยูบนตัวบัตร
ซึ่งธนาคารยินดีลงทุนเปนจํานวนมาก เพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการได
อยางสะดวกสบายและมั่นใจในความปลอดภัย
ธนาคารยังคงสรางสรรค พัฒนาและปรับปรุงชองทางการใหบริการตางๆ
อยางสมํ่าเสมอ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหลกู คา ซึง่ ในป 2556 ทีผ่ า นมา ธนาคารไดเพิม่ บริการฝากเงิน ถอนเงิน และ
โอนเงิน โดยไมตองเขียนใบฝากเงิน เงินโอน หรือถอนเงิน เพื่อมอบความ
สะดวกและความพึงพอใจใหลูกคามากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการใหบริการผานเคานเตอรสาขา ธนาคารยังพัฒนาชองทาง
บริการอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ อํานวยความสะดวกและความคลองตัวใน
การทําธุรกรรมของลูกคา อาทิ บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต “บัวหลวง
ไอแบงกกงิ้ ” บริการทางโทรศัพท “บัวหลวงโฟน” บริการธนาคารอัตโนมัติ
“บัวหลวงเอ็กซเพรส” ซึง่ ประกอบดวยเครือ่ งบัวหลวงเอทีเอ็ม เครือ่ งบัวหลวง
เงินฝากฉับไว และเครื่องบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุม
การทําธุรกรรมทางการเงินประจําวันของลูกคาอยางครบถวน
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นอกจากนี้ ธนาคารยังปรับลดคาธรรมเนียมโอนเงินขามเขตผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อตอบสนอง
ความตองการและอํานวยความสะดวกใหลูกคาโอนเงินไดงาย ทันใจ
ตลอด 24 ชัว่ โมง ดวยบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง และผานเครื่องเอทีเอ็ม
ของธนาคาร
การปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการโอนเงินขามเขตผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ ชวยลดภาระคาใชจายในการโอนเงิน โดยเฉพาะลูกคาที่
ตองโอนเงินใหครอบครัวทีอ่ ยูต า งจังหวัดเปนประจําทุกเดือน โดยไดรบั การ
ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการโอนเงินขามเขตระหวางบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ผานบริการบัวหลวง ไอแบงกกงิ้ และบัวหลวง เอ็มแบงกกงิ้ รวมกันเดือนละ
5 ครัง้ และเครือ่ งบัวหลวงเอทีเอ็มเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ สอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา และถือเปนการชวยเหลือดูแลสังคมอีกทางหนึง่ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังสงเสริมใหลกู คาทีย่ งั ไมเคยใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตไดเห็นประโยชน
และเปลีย่ นมาใชบริการนี้ ซึง่ สะดวกสบายและประหยัดกวา สอดคลองกับ
แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมที่ใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น
บริการแจงความเคลือ่ นไหวของบัญชีดว ยขอความสัน้ (SMS Account
Alert) โดยสงขอความไปยังโทรศัพทมอื ถือของลูกคา เมือ่ มีรายการเขาออก
จํานวนตัง้ แต 500 บาทขึน้ ไปในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยและกระแสรายวัน
ประเภทบุคคลธรรมดา พรอมแจงยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เบิกจายได
เปนรายสัปดาหในทุกวันจันทร ซึ่งชวยใหลูกคารูสึกอุนใจที่สามารถตรวจ
สอบความเคลื่อนไหวของบัญชีไดอยางใกลชิด
บริการฝากเช็คและทราบผลเช็คธนาคารกรุงเทพภายในวันเดียวกัน
เปนนวัตกรรมลาสุดที่ธนาคารเปดใหบริการอยางเต็มระบบตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนผลของการพัฒนาตอยอดจากศูนยปฏิบัติการเช็ค
ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกของประเทศในป 2539 และเปนตนแบบ
ของศูนยปฏิบัติการเช็คของธนาคารอื่นๆ ในประเทศ อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบเรียกเก็บเงินตามเช็คดวยภาพ (Imaged Cheque
Clearing and Archive System หรือ ICAS) ของธนาคารแหงประเทศไทย
บริ ก ารนี้ ช  ว ยให ลู ก ค า ทราบผลการเรี ย กเก็ บ เช็ ค ภายในวั น ที่ นํ า ฝาก
เมื่อลูกคานําฝากเช็คธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
กอนเวลา 15.30 น. ในวันทําการปกติ (ซึ่งเดิมจะทราบผลการเรียกเก็บเช็ค
ในวันทําการถัดไป) ชวยใหลกู คาทัง้ ลูกคาธุรกิจและลูกคาบุคคล ทีอ่ าจเปน
ไดทงั้ ผูฝ ากเช็คและผูส งั่ จายเช็คไดรบั ความสะดวกยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะลูกคา
ธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จะสามารถบริหารกระแสเงินสด
ในกิจการไดอยางคลองตัว มีสภาพคลองทางการเงินสูงขึ้น ลดตนทุน
ทางการเงิน และดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้ออํานวย
ใหกิจการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
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บริการบิซ ไอแบงกกิ้ง เปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง
สํ า หรั บ ลู ก ค า นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ได รั บ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งในป 2556
ที่ผานมา เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหมๆ อาทิ
• บริการสําหรับลูกคานิติบุคคลโอนเงินไปตางประเทศที่ครอบคลุม
วัตถุประสงคการโอนเงินมากถึง 35 วัตถุประสงค ในสกุลเงินตรา
ตางประเทศที่ลูกคาเลือกไดมากถึง 16 สกุลเงิน โดยไมตองแสดง
เอกสารประกอบการโอนเงิน อาทิ ดอลลารสหรัฐฯ ยูโร เยน ดอลลาร
ออสเตรเลีย ดอลลารนิวซีแลนด ดอลลารฮองกง ดอลลารสิงคโปร
เปนตน นอกจากนี้ ลูกคายังสามารถเขาใชบริการผานอุปกรณสื่อสาร
เคลือ่ นทีไ่ ดอยางสะดวกยิง่ ขึน้ ดวยโปรแกรมทองเว็บหลากหลาย อาทิ
Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer
• บริการกองทุนรวมผานบิซ ไอแบงกกิ้ง เพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การลงทุนผานกองทุนรวม ใหผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลสามารถสั่งซื้อ
ขายคืน และเรียกดูรายการเคลือ่ นไหวของกองทุนรวม ไดตลอด 24 ชัว่ โมง
ซึง่ เปนความสามารถทีธ่ นาคารพัฒนาเพิม่ เติมขึน้ ในป 2556 นอกเหนือ
จากบริการกองทุนผานบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง สําหรับผูลงทุนที่
เปนบุคคลธรรมดา
• บริการสั่งซื้อสมุดเช็คผานบิซ ไอแบงกกิ้ง เปนบริการเพิ่มเติมสําหรับ
ลูกคานิติบุคคลที่ลงทะเบียนบัญชีกระแสรายวันในระบบ เพื่อชวยให
การสั่งซื้อสมุดเช็คเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น
ธนาคารกรุ ง เทพมี ป ระสบการณ ด  า นการค า ต า งประเทศมายาวนาน
กวา 60 ป ดวยเครือขายสาขาและสํานักงานตัวแทนตางประเทศรวม 27 แหง
พรอมทัง้ ธนาคารพันธมิตรตางประเทศมากกวา 1,000 แหง ครอบคลุม

เขตเศรษฐกิจสําคัญทั่วโลก และยังมีศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและ
นําเขาอีก 62 แหงอยูในสํานักธุรกิจและสาขาของธนาคาร รวมถึงนิคม
อุตสาหกรรมที่กระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจสงออกและ
นําเขา ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของระบบเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง
ธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน เพื่อ
ตอบสนองความตองการแกลูกคาและโจทยทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยในป 2556 ที่ผานมาธนาคารไดพัฒนาเพิ่มสมรรถนะของ
บริการเพือ่ การสงออกและนําเขาอยางตอเนื่อง ไดแก
• บริการชําระเงินทางการคาระหวางประเทศรูปแบบใหม (Bank Payment
Obligation หรือ BPO) ซึง่ กําลังไดรบั ความนิยมจากผูส ง ออกและนําเขา
ทั่วโลก และธนาคารไดเปดใหบริการในป 2556 ที่ผานมา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูสงออกและนําเขา โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสในการรับ-สง และตรวจสอบขอมูลการซือ้ ขายสินคา ชวย
ประหยัดเวลา ลดขอผิดพลาดและคาใชจา ยในการจัดทําและตรวจสอบ
เอกสาร โดยมีธนาคารเขารับรองการชําระเงิน ชวยใหผูสงออกและ
นําเขา ไดรับการชําระเงินและสินคาอยางรวดเร็ว และสามารถทํา
ธุรกรรมดานการคาตางประเทศไดคลองตัวมากขึ้น
• ธนาคารจัดตั้งศูนยบริการทางโทรศัพท “TFC Call Center” ใหบริการ
สอบถามขอมูล ติดตามงาน แกปญหาและใหคําปรึกษาบริการดาน
การคาระหวางประเทศทางโทรศัพท เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว
และเบ็ดเสร็จในจุดเดียว แกลกู คาธุรกิจผูน าํ เขาและสงออกของธนาคาร
ทัง้ ยังเปนการลดภาระและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาแก
สาขาและสํานักธุรกิจทัว่ ประเทศ ผานหมายเลขโทรศัพท 0 2680 9559

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารกรุงเทพไมเพียงมุง มัน่ สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
ทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของลูกคา หากยังให
บริการแกลกู คาอยางมีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3. ด้านการดูแลพนักงาน
พนักงานเปนกําลังสําคัญทีข่ บั เคลือ่ นธนาคารกรุงเทพใหประสบความสําเร็จ
และเจริญเติบโตตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ทศวรรษทีผ่ า นมา พนักงานไมเพียง
เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกลชิดที่สุดของธนาคาร หากยังเปนสมาชิกของ
ครอบครัวบัวหลวงดวย ธนาคารจึงดูแลพนักงานเปนอยางดี ทั้งในดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการพัฒนาศักยภาพเพือ่ ความกาวหนา
ในอาชีพ
จัดการอบรมสําหรับพนักงาน
ธนาคารมี ค ณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่
นําเสนอนโยบายเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทัง้
เสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรูและ
ศักยภาพของพนักงาน ไดแก การฝกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
การเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีขีดความ
สามารถสูง การสนับสนุนดานทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทั้งภาพรวมในแตละปและรายบุคคล

ธนาคารใหความสําคัญ และสนับสนุนพนักงานทุกระดับในการพัฒนา
อยางมีเปาหมายและวัดผลได ถือเปนนโยบายการเรียนรูที่สําคัญของ
ธนาคาร โดยเนนการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรใหสามารถ
ทํางาน และมีความกาวหนาในองคกรไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
ตลอดจนเตรียมความพรอมบุคลากรเพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป 2558 เพื่อใหสามารถ
แขงขันทางธุรกิจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน พนักงานจะไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของธนาคาร
(BBL Core Curriculum) ที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแตละระดับ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการพัฒนาและฝกอบรม
ในหลักสูตรพิเศษตางๆ ตามความตองการทางธุรกิจ
ในป 2556 ที่ผานมา ธนาคารจัดการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหแก
พนักงานทัง้ สายธุรกิจและสายสนับสนุน โดยมีจาํ นวนผูเ ขาอบรม 30,600 คน
รวมกวา 20,000 ชัว่ โมง ไดแก หลักสูตรเสริมสรางภาวะผูน าํ หลักสูตรดาน
การสรางความสัมพันธกับลูกคา หลักสูตรตามตําแหนงงาน และหลักสูตร
พิเศษเฉพาะสายงาน เปนตน ธนาคารยังไดขยายชองทางการเรียนรูเ พือ่ ให
พนักงานสามารถเขาถึงการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ซึ่งไดมีการดําเนินงานมา
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อยางตอเนือ่ ง ไดแก โครงการอบรมทางไกลผานดาวเทียม จัดโดย National
Technological University (NTU) โครงการอบรมพนักงานในภูมิภาค
โดยรวมกับสถาบันการศึกษาชัน้ นําในภูมภิ าคตางๆ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และในป 2556 ไดเพิ่มความรวมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน เชน
ใหพนักงานไปรวมการอบรม สัมมนา และดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูในหลากหลายรูปแบบ เชน
BBL Executive Forum โดยเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
มาบรรยายหั ว ข อ ที่ น  า สนใจ การให ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ต า งๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศทีส่ อดคลองกับความตองการในการขยาย
ธุรกิจของธนาคาร และใหมีการหมุนเวียนพนักงานและผูบริหารระหวาง
หนวยงาน เพื่อเปนการพัฒนาความรู ประสบการณ และความสามารถ
ซึ่งในป 2556 ไดมีการหมุนเวียนงานในระดับผูจัดการฝาย ผูจัดการภาค
ผูจัดการศูนย รวมทั้งระดับผูบริหารสาขา ผูบริหารสํานักธุรกิจ และระดับ
พนักงาน ในตําแหนงงานของสาขา สํานักธุรกิจ และศูนยปฏิบัติการ
ธนาคารเตรียมผูบริหารทดแทน (Executive Development Program)
โดยการคัดเลือกและจัดเตรียมผูบริหารทดแทนทุกระดับ รวมทั้งจัดทํา
แผนการพัฒนารายบุคคล โดยเนนใหผบู งั คับบัญชามีบทบาทสําคัญในการ
สอนงาน ดูแล และพัฒนาอยางใกลชดิ ขณะเดียวกันไดมกี ารสงเสริมพัฒนา
ความรูและศักยภาพ โดยการใหไปอบรมและดูงานทั้งภายในและตาง
ประเทศ เชน Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program
โครงการพัฒนาผูบ ริหารธนาคารยุคใหม (MOBEX) โครงการสัมมนาผูบ ริหาร
ธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX) การพัฒนาระดับบริหารของธนาคาร
และสถาบันการเงิน (YOBEX) เปนตน ซึง่ เปนการพัฒนาใหผบู ริหารรุน ใหม
ไดมคี วามรูความสามารถ เตรียมความพรอมและสรางความสัมพันธกับ
ผูบริหารในองคกรตางๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผูบริหาร
ทดแทนในตําแหนงงานสําคัญ เพือ่ เตรียมความพรอมและสามารถรองรับ
ความตองการทางธุรกิจของธนาคารไดอยางทันการณอีกดวย
ธนาคารยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํ า งาน รวมถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร โดยใช ค วามรู  แ ละ
ประสบการณ ที่ สั่ ง สมมาจากการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง นอกจากจะช ว ย
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและคุณภาพของผลิตภัณฑ
และบริการเพือ่ ความพึงพอใจของลูกคาแลว ยังทําใหพนักงานรูส กึ ภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ดมสี ว นรวมในการพัฒนาองคกร และสงผลตอเนือ่ งถึงความสามารถใน
การแขงขันและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธนาคาร โดยเปนกิจกรรม
ที่หนวยงานตางๆ ของธนาคารดําเนินการ
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เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาใหมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ธนาคารไดพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลลูกคา
ที่อํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่การตลาดของทุกสาขาทั่วประเทศ
สามารถเรียกดูขอ มูลและทราบไดทนั ทีวา ลูกคาไดใชผลิตภัณฑและบริการ
ของธนาคารประเภทใดบาง ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่สามารถวิเคราะห
โอกาสในการแนะนําผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เพิ่มเติมหรือตอเนื่อง
จากที่ใชอยูเดิม

• การพัฒนาผูเชี่ยวชาญ ที่มุงหวังใหหัวหนางานทําหนาที่ในการให
คําแนะนํา ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเองและ
พนักงานในความรับผิดชอบ ใหความสําคัญกับการติดตามประสิทธิผล
ของการเรียนรูของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ
• Video Conference เปนการเรียนรูผานการถายทอดทางโทรทัศน
โดยประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและทันสมัย จากวิทยากรที่
ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ และเชี่ยวชาญในแตละแขนง

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ อีก ไดแก
• Self-Learning/ E-Learning โดยเผยแพรขอมูลทางธุรกิจ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารในเว็บไซตภายในองคกร
• Knowledge Base Management เปนระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ความรูของหนวยงาน รวมถึงนําความรูที่มีอยูไปใชอยางมีคุณคา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกรไดอยางตอเนื่อง
• Knowledge Sharing เปนการเผยแพรบทความที่เปนประโยชน
ใหแกพนักงาน ไดแก เรื่องเกี่ยวกับการทํางาน ผลิตภัณฑและบริการ
ของธนาคาร การอนุรักษพลังงาน และความรูทั่วไป ในเว็บไซตและ
วารสารขาวภายในองคกร
• Sharing Together เปนกิจกรรมบนเว็บไซตภายในองคกรเพื่อให
เจาหนาที่ซึ่งผานการอบรมทางไกลผานดาวเทียมไดแบงปนความรูที่
ไดมาใหแกผูที่ไมไดรับการอบรมเปนจํานวนมาก และเปนการแลก
เปลี่ยนความรูภายในองคกร

มอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
ธนาคารมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับการ
ดูแลและสงเสริมชีวิตและความเปนอยูของพนักงานบนพื้นฐานของความ
สัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางกัน เพื่อสงเสริมความกาวหนาและ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

การจางงาน
ธนาคารใหความสําคัญกับการสรรหาบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ
การสรางความสําเร็จและเจริญเติบโตใหแกองคกร โดยไมเลือกปฏิบัติ
ในเรื่องเพศ อายุ สัญชาติ ตลอดจนไมมีนโยบายใชแรงงานเด็ก
สิทธิและการมีสวนรวมของพนักงาน
ธนาคารใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ
ที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติงานจากพนักงาน โดยเฉพาะการสงเสริมให
พนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหความสําคัญกับหลักการสราง
แรงงานสัมพันธที่ดีในองคกร เพื่อสรางสถานประกอบการที่ดี มีความสุข
(Happy Workplace) ตลอดจนการเจรจาขอเรียกรองตางๆ กับสหภาพ
แรงงาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
ธนาคารจัดใหมรี ะบบการรักษาความปลอดภัยทีด่ ใี นสวนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และการจัดสถานที่ทํางานให
เหมาะสมและเอือ้ อํานวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
ในป 2556 ธนาคารไดจายคาตอบแทนพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน
คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ คารักษาพยาบาล เงินสมทบ
ประกันสังคม คาฝกอบรม เงินสงเคราะห และผลประโยชนอื่นๆ อีกทั้ง
ยังมีการสนับสนุนดานการเพิม่ คุณภาพชีวติ เชน การจัดสโมสร สนามกีฬา
ประเภทตางๆ ใหพนักงานจัดกิจกรรมและออกกําลังกาย เปนตน
• การรักษาพยาบาล
ธนาคารมีหนวยงานบริการสุขภาพที่ใหบริการตรวจรักษาโดยแพทย
ทัว่ ไปสาขาตางๆ ประจําอยูใ นอาคารสํานักงานใหญ ทีพ่ รอมใหบริการ
ทางการแพทยแกพนักงานในเวลาปฏิบตั งิ าน สวนพนักงานทีไ่ มสะดวก
ทีจ่ ะใชบริการทีส่ าํ นักงานใหญ สามารถใชบริการทัง้ เพือ่ การตรวจรักษา
เมื่อเจ็บปวยและตรวจรางกายประจําปไดที่โรงพยาบาลที่สะดวก
ทั้งของรัฐและของเอกชน โดยมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตาม
ระเบียบของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการบรรยายดานสุขภาพ
เปนประจําตลอดทั้งป เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจ็บ และสามารถดูแลปองกันตนเองจากปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพได ซึง่ สวัสดิการดานการดูแลสุขภาพของธนาคารยังครอบคลุม
ถึงพนักงานที่เกษียณอายุและสมัครเปนสมาชิก “ชมรมบัวใหญ”
ที่สามารถมารับการตรวจรักษาที่หนวยงานบริการสุขภาพ และรับยา
ตามที่แพทยสั่งโดยไมตองเสียคาใชจายไดตลอดชีวิต อีกทั้งยังได
เขารวมกิจกรรมสันทนาการที่ชมรมจัดขึ้น เพื่อใหสมาชิกไดมาพบปะ
สังสรรคกันเปนประจําอีกดวย
• สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ
สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2498
จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 60 ป แลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
พนักงานธนาคาร ไดใชเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรคระหวาง
สมาชิก สรางเสริมความสามัคคี และสรางเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี
ใหแกสมาชิกและครอบครัว ปจจุบนั สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ไดจดั
กิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ อาทิ ฟุตบอล ตะกรอ แบดมินตัน เทนนิส
กอลฟ วอลเลยบอล แชรบอล ปงปอง โบวลิ่ง สนุกเกอร และเปตอง
ระหวางสมาชิกในหนวยงานตางๆ
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นอกจากการแขงขันกีฬาภายในแลว สมาคมสโมสรฯ ยังไดเชาสนาม
แบดมินตัน สนามเทนนิส ไวบริการสมาชิกและครอบครัว ซึ่งกระจาย
อยู 4 มุมเมือง ทัง้ ฝง ธนบุรี และฝง พระนคร รวมทัง้ การจัดกิจกรรมดาน
สงเสริมสุขภาพ อาทิ การเตนแอโรบิค โยคะ ไอคิโด เปนตน
ธนาคารไดจดั สราง ‘ศูนยสขุ ภาพ’ (Fitness Center) ทีช่ นั้ 8 ของอาคาร
สํานักงานใหญ เพื่อใหสมาชิกใชบริการ มีอุปกรณสําหรับออกกําลัง
กายตางๆ ใหเลือกใช โดยมีเจาหนาที่ผูมีความชํานาญคอยใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะสมาชิกที่มี
ปญหาหรือเจ็บปวยและจําเปนตองใชอุปกรณสําหรับกายภาพบําบัด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมชวงปดภาคเรียนฤดูรอ นสําหรับสมาชิก
และครอบครัว อาทิ การสอนดนตรีไทย การสอนแบดมินตัน การสอน
ปงปอง เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและบุตรไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สรางความสมัครสมานสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา เคารพในกฎกติกา
มารยาท ชวยปลูกฝงใหเคารพกฎระเบียบการแขงขัน
• เงินสงเคราะหบุตรของพนักงาน ธนาคารใหพนักงานกูเงินสวัสดิการ
เพื่อการศึกษาของบุตรได โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ย
• เงินกูสวัสดิการพนักงาน กูไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคาร
กําหนด
• โครงการเพือ่ นชวยเพือ่ น และโครงการเพือ่ นชวยเพือ่ นสมทบหลังเกษียณ
ซึ่งเปนการรวมกลุมกันของพนักงานดวยความสมัครใจ และสมาชิก
ทั้งหมดจะบริจาคเงินชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกครอบครัวของ
สมาชิกที่เสียชีวิต
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ธนาคารสนับสนุนใหพนักงานมีสว นรวมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน
ตลอดมา ดังจะเห็นไดจากการดําเนินกิจกรรมของกลุมบัวหลวงบําเพ็ญ
ประโยชน ซึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานทีต่ อ งการสรางคุณประโยชน
แกสงั คมและเพือ่ นพนักงานดวยกัน นอกเหนือจากกิจกรรมทีก่ ลุม บัวหลวง
บําเพ็ญประโยชนไดรเิ ริม่ ระดมเงินและดําเนินการดวยตนเองแลว กิจกรรม
ทีก่ ลุม บัวหลวงบําเพ็ญประโยชนจดั เปนประจํามาอยางตอเนือ่ ง คือ การจัด
บรรยายธรรมทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งตอป และกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจ
ปฏิบตั ธิ รรม” โดยธนาคารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานอาคาร
สถานที่ และโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของพนักงานอยางเต็มที่
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4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพของสังคม
ธนาคารกรุงเทพเชือ่ วาสังคมทีส่ งบสุขเปนหนึง่ ในปจจัยสําคัญทีเ่ อือ้ อํานวย
ใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ธนาคารจึงดําเนินโครงการและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมใน 6 ดาน ครอบคลุมทั้งการมอบ
โอกาสทางการศึกษา การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม การทํานุบํารุง
ศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
และสงเสริมคุณธรรม และการสนับสนุนดานสาธารณประโยชน
มอบโอกาสทางการศึกษา
เพราะตระหนักดีวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึงมุงมั่นสงเสริมการศึกษาของคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนในทุกชวงวัยดวยโครงการและกิจกรรมตางๆ
ดังนี้

โครงการจัดสรางอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
เพื่อลดชองวางทางการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่หางไกล ซึ่งมักประสบ
ปญหาขาดแคลนอาคารสถานทีท่ เี่ อือ้ อํานวยตอการเรียนรู ธนาคารจึงริเริม่
“โครงการจัดสรางอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึน้ ในป 2518 โดย

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนทีจ่ ะไดรบั บริจาคอาคารเรียน ซึง่ ธนาคาร
ไดมอบอาคารเรียนใหแกโรงเรียนไปแลว 29 แหง ใน 28 จังหวัดทัว่ ประเทศ
และมีนักเรียนที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ปละกวา 10,000 คน โดย
ธนาคารไดสง มอบอาคารเรียนทีก่ อ สรางเสร็จสมบูรณแลวทุกหลัง ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนในทองถิ่น
รวมกันดูแลรักษาตอไป นอกจากนี้ ธนาคารยังติดตามดูแลบูรณะอาคาร
เรียนหลายแหงที่ไดมอบใหโรงเรียนไปแลวตามควรแกกรณีดวย
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมอบทุนการศึกษาตอเนื่องเปนเวลา 47 ปแลว โดยในป 2556
ธนาคารมอบทุนการศึกษาใหแกนกั เรียนของโรงเรียนใน “โครงการจัดสราง
อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต
ขาดแคลนทุนทรัพยในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ธนาคารเห็นวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใน
ทุกดาน อีกทั้งการสนับสนุนดานการศึกษาเปนการใหที่จะเกิดผลงอกงาม
ตอยอดไดอยางไมมีที่สิ้นสุด

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

นอกจากนี้ ธนาคารยังใหทนุ การศึกษาแกพนักงานและบุคคลทัว่ ไป สําหรับ
การศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและตางประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุน เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหพรอมสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคตและสรรหาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
มารวมงานกับธนาคาร
โครงการเปดโลกการเรียนรูสูนองๆ
ธนาคารดําเนินโครงการ “เปดโลกการเรียนรูสูนองๆ” ตอนื่องมาตั้งแต
ป 2552 โดยรวมมือกับองคกรพันธมิตร อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส
(ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ มอบเครือ่ งคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนทีข่ าดแคลน
ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ และโรงเรียนทีไ่ ดรบั บริจาคอาคารเรียนจากธนาคาร ซึง่ ไมเพียง
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ชวยใหเยาวชนในพื้นที่หางไกลไดมีโอกาสเรียนรู ฝกฝนและพัฒนาทักษะ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีโลกทัศนกวางไกลเทาเทียมกับเยาวชนทีอ่ ยู
ในเมือง หากยังชวยใหคุณครูสามารถใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน หรือผลิตสื่อการสอนใหมีความนาสนใจ ตลอดจน
คนควาหาขอมูลความรูแ ละเทคนิคการสอนใหมๆ เพือ่ นํามาประยุกตใชใน
การเรียนการสอนไดอกี ทางหนึง่ ในป 2556 ธนาคารไดมอบคอมพิวเตอรให
แก โรงเรียน 8 แหงในจังหวัดพิจติ ร พิษณุโลก หนองคายและบึงกาฬ จนถึง
ป 2556 ทีผ่ า นมา ธนาคารไดมอบเครือ่ งคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนไปแลว
34 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเปนประโยชนสําหรับเยาวชนในพื้นที่หางไกล
กวา 4,000 คน
โครงการ JA Banks in Action
โครงการ “JA Banks in Action” เปนหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารที่มุง
เสริมสรางความรูใ หแกเยาวชน โดยธนาคารรวมกับ Junior Achievement
ประเทศไทย ซึ่งเปนสาขาขององคกรไมแสวงผลกําไรจากสหรัฐอเมริกา
นําหลักสูตรทีเ่ ปนความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับธนาคารพาณิชยและระบบการเงิน
การธนาคาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา
มาเปดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเปนครัง้ แรกในประเทศไทย โดย
ดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 3 นอกเหนือจากการจัดพิมพแบบเรียนและ
อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับโครงการนี้แลว ในป 2556 ธนาคารยัง
คัดสรรผูบริหารและพนักงาน ซึ่งลวนแตเปนบุคลากรที่ทรงความรูและ
ประสบการณไปเปนครูอาสาสมัคร โดยนําความรูความเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงประสบการณจากการทํางานที่ธนาคารไป
แบงปนและใหความรูเบื้องตนดานการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษ
พรอมดวยกิจกรรมการแขงขันบริหารธนาคารจําลองในระบบคอมพิวเตอร
ใหมผี ลกําไรสูงสุด ใหแกนกั เรียนชัน้ มัธยม 10 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ที่เขารวมโครงการ
โครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย
ธนาคารสนับสนุน “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ
“Asia Venture Challenge” ภายใต แ นวคิ ด ‘Passion Driving
Entrepreneurial Success’ ซึง่ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ติดตอกัน
เปนปที่ 9 เพื่อเปดโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางธุรกิจไดเสนอแผนการดําเนินธุรกิจของตนตอนักธุรกิจ และมีโอกาสได
ดําเนินธุรกิจจริงตามแผนที่ไดนําเสนอ เปนการสรางบุคลากรรุนใหมที่
อาจจะเปนผูป ระกอบการหรือพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงเขาสูภ าคธุรกิจ ซึง่ ไดรบั
ความสนใจจากมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนการสอนดานธุรกิจ ผูเ ขารวมงาน
และสือ่ มวลชนเปนอยางดี ถือเปนกิจกรรมสรางคนรุน ใหมทมี่ จี ติ วิญญาณ
ของผูประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนใหนําผลงานไป
แขงขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปโดย The University of Texas at
Austin ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดวย
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โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง
ธนาคารริเริ่มโครงการ “ธนาคารคูบานคูเมือง” หรือ Student Internship
Program (SIP) ขึ้นในป 2527 เพื่อแบงปนความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
การธนาคารใหแกเยาวชนทีจ่ ะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ในอนาคต โดยเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ที่จบชั้นปที่ 3 หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาไทยใน
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่จบชั้นปที่ 2 หรือกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท และผานการทดสอบคัดเลือก เขารับการอบรมที่ธนาคารเปน
เวลาประมาณ 1 เดือน ดวยหลักสูตรที่ใหความรูแกนักศึกษา 5 ดาน คือ
ดานการเงิน การธนาคารและการลงทุน ดานบริหารและจัดการธุรกิจ ดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม และ
ดานการพัฒนาตนเองและภาวะผูนํา โดยจัดการอบรมในรูปแบบที่ให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ หรือ Experiential Learning
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรางเสริมประสบการณดานอื่นๆ ดวย เชน การ
พัฒนาและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม การเสริมสรางความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย การดูงานภาคเกษตรอุตสาหกรรม และเกมการลงทุนหุน
Bualuang iLeague@SIP ทีใ่ หนกั ศึกษาไดฝก ปฏิบตั ใิ นสถานการณจาํ ลอง
จากขอมูลจริงในตลาดหุนโดยไดรับการสนับสนุนจาก บมจ. หลักทรัพย
บัวหลวง

ในป 2556 ที่ผานมา มีนักศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้น 254 คน และ
ธนาคารไดเพิ่มรุนการอบรมจากปละ 2 รุน เปน 3 รุน ไดแก นักศึกษา
ในประเทศ นักศึกษาในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไทย
ในตางประเทศ
ธนาคารจัดการอบรมภายใตโครงการ “ธนาคารคูบานคูเมือง” เปนปที่ 30
ในป 2556 ที่ผานมา มีนักศึกษาที่ผานการอบรมแลว 61 รุน เปนจํานวน
มากกวา 5,000 คน และศิษยเกาหลักสูตร “ธนาคารคูบานคูเมือง” ลวนมี
บทบาทเปนผูนําทั้งในภาคธุรกิจและการเมืองของประเทศอยูในปจจุบัน
โครงการจัดตัง้ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธนาคารสนับสนุน “การจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมยานยนต หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพื่อผลิตวิศวกรยานยนตที่มีคุณภาพสําหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต
ของไทยที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่อง ใหมีความเขมแข็งและพรอมรับการ
แขงขันเมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมยานยนตเปน
อยางดี เพือ่ ใหเปนหลักสูตรทีต่ อบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม
ไดอยางแทจริง

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมการศึกษาอยาง
สรางสรรค ทัง้ ในดานการพัฒนาสุขภาพ เสริมสรางความสามัคคี และการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนที่จะชวยใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดอีกดวย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักวา “ศิลปะและวัฒนธรรม” คือรากฐานที่สําคัญ
ของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณโดดเดนที่
สะทอนความเปนชาติไทย ธนาคารจึงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานดนตรีและนาฏศิลป วรรณกรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป
เปนตน อีกทัง้ ยังมีสว นสนับสนุนศิลปนหลายทานทีเ่ ริม่ ตนจากการแสดงผล
งานผานกิจกรรมของธนาคาร และพัฒนาความสามารถจนมีชอื่ เสียงในปจจุบนั
ถือเปนความภาคภูมใิ จของธนาคารกรุงเทพ ทีไ่ ดมสี ว นสนับสนุนและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนมรดกอันลํ้าคาของชาติใหดํารงคงอยูตอไป

ธนาคารกรุงเทพกอตัง้ “ศูนยสงั คีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ” เมือ่ ป 2522 เพือ่
ใหการสนับสนุนและสงเสริมดนตรีและนาฏศิลปไทย ทัง้ ศิลปะการแสดงที่
เปนมาตรฐานของกรมศิลปากร และการแสดงพืน้ บาน โดยดําเนินกิจกรรม
ตางๆ มาอยางตอเนือ่ งถึง 35 ป จนไดรบั ความเชือ่ ถือจากแวดวงดนตรีและ
นาฏศิลปไทยในฐานะผูส นับสนุนศิลปะแขนงนีอ้ ยางจริงจังและตอเนือ่ ง อีก
ทั้งยังมีสายสัมพันธอันดีกับศิลปน ครูอาจารยและนักศึกษาวิชาดนตรีไทย
และนาฏศิลปตลอดมา กิจกรรมที่ศูนยสังคีตศิลป ริเริ่มและดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง มีดังนี้
ดานดนตรีและนาฏศิลปไทย
• ประลองเพลง ประเลงมโหรี
ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ รวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย เริม่ จัดการประกวดดนตรีไทยประเภท
วงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ขึน้ ในป 2529
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ตามแนวพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงเล็งเห็นวาดนตรีไทยประเภทวงมโหรี ซึ่งเปนดุริยางคศิลป
ชั้นสูงของไทยดวยรูปแบบการบรรเลงที่ละเมียดละไม และตองใช
ทั ก ษะทางดนตรี ที่ มี ค วามแม น ยํ า อย า งมากกํ า ลั ง จะสู ญ หายไป
โครงการประกวดวงมโหรีระดับมัธยมศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมให
เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรี
อยางถูกตองตามแบบแผนที่ไดรับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย
เวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ที่ดําเนินการมากวา
28 ป ไดสรางบุคลากรรุนใหมเขาสูวงการดนตรีไทยมากมาย เยาวชน
ทีเ่ คยเขารวมการประกวดจํานวนไมนอ ยไดเลือกศึกษาตอในสายวิชาชีพ
ดนตรีไทยจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีถงึ ปริญญาเอก และ
หลายคนไดทําหนาที่สืบสานศิลปะการดนตรีไทยในฐานะนักวิชาการ
และครูดนตรีไทยอยูในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ในป 2556 ธนาคารไดขยายโอกาสในการประกวดโดยเพิ่มถวยรางวัล
ในประเภทการบรรเลงรวมวงเปน 2 ระดับ คือ ถวยมโหรีใหญ สําหรับ
โรงเรียนทีเ่ คยไดรบั รางวัลจากรายการประกวดนีม้ าแลว และถวยมโหรี
นอย สําหรับโรงเรียนที่ไมเคยไดรับรางวัล หรือยังไมเคยเขารวมการ
ประกวดรายการนี้ ซึง่ สงผลใหในป 2556 ทีผ่ า นมา มีโรงเรียนใหความสนใจ
สงวงมโหรีเยาวชนเขารวมการประกวด ทัง้ ในประเภทการบรรเลงรวมวง
บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับรองเพลงไทย รวม 51 โรงเรียน และ
บานดนตรีอีก 2 แหง
• เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรีในสวน
ธนาคารริเริม่ จัดงาน “เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรีในสวน” ขึน้ ในป 2554
เปนกิจกรรมตอยอดจาก“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เพื่อขยายผล
การประกวดสูการรับรูของประชาชนในวงกวาง โดยจัดเวทีใหวงมโหรี
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ของโรงเรียนที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศไดแสดงฝมือดานดนตรีไทยให
ผูปกครองและประชาชนในทองถิ่นของแตละโรงเรียนไดชื่นชมใน
ความสามารถของเยาวชน และรับรูบ ทบาทของศูนยสงั คีตศิลปในดาน
การสงเสริมและสนับสนุนดนตรีและนาฏศิลปไทย อีกทัง้ ยังเปนโอกาส
ใหธนาคารไดสรางสายสัมพันธอันดีหนวยงานราชการ สถานศึกษา
ชุมชนและบุคคลสําคัญในแตละจังหวัดที่รวมกิจกรรมอีกดวย
ในป 2556 ธนาคารไดจดั การแสดง “เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรีในสวน”
ใหแกวงมโหรีจาก 6 โรงเรียนทีเ่ ขารอบชิงชนะเลิศประลองเพลง ประเลง
มโหรี ครั้งที่ 27 ประจําป 2555 ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนวงชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนประจวบ
วิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• สังคีตสราญรมย
ศูนยสงั คีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย
ในชื่อรายการ “สังคีตสราญรมย” มาตั้งแตป 2554 เพื่อใหประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน ไดมีโอกาสชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวัน
จะหาชมไดยาก โดยเชิญศิลปนและคณะนาฏศิลปจากทั่วประเทศที่
เคยรวมงานกับศูนยสังคีตศิลป มาทําการแสดงทั้งในแบบมาตรฐาน
เชน โขน ละครใน ละครนอก ฯลฯ และแบบพื้นบาน เชน เพลงฉอย
เพลงอีแซว ลิเก ละครชาตรี ฯลฯ เปนตน ซึง่ ชวยใหศลิ ปน คณะนาฏศิลป
รวมถึงศิลปนรุนใหม มีเวทีทําการแสดงสูสายตาประชาชนเพิ่มขึ้น
ในป 2556 ศูนยสงั คีตศิลปจดั การแสดง “สังคีตสราญรมย” รวม 24 ครัง้
ทีส่ ถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดย
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จัดในวันเสารแรกและเสารที่สามของทุกเดือน เวลา 16.00-18.00 น.
ซึ่งประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ ดังจะเห็นไดจากผูชมที่เปน
“แฟนประจํา” มีจํานวนเพิ่มขึ้นและสวนหนึ่งเปนเยาวชน นอกจากนี้
เยาวชนที่อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียงสถานที่จัดการแสดงก็ใหความ
สนใจเพิม่ ขึน้ โดยนอกจากจะเขาชมการแสดงเปนประจําแลว สวนหนึง่
ยังสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลปไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์ที่เปดสอน
เยาวชนทุกวันอาทิตยโดยไมคดิ คาใชจา ย และหลายคนไดรบั โอกาสให
รวมแสดงในงานตางๆ ที่สถาบันคึกฤทธิ์จัดขึ้นดวย
• พิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย
พิธีไหวครูเปนธรรมเนียมที่คนในแวดวงศิลปะและชางฝมือใหความ
สําคัญอยางสูงและถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาตั้งแตโบราณกาล เพื่อ
นอมคารวะครูผูมีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันเปนสินทรัพย
ทีป่ ระเมินคามิไดใหดว ยความเมตตา และมีความภาคภูมใิ จทีจ่ ะแสดง
ใหสังคมรับรูวาตนเปนศิษยมีครู ดังนั้น ศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร
กรุงเทพ ซึ่งใหการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมา
และตระหนักในความสําคัญนี้ จึงจัดพิธไี หวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย
เปนประจําทุกป โดยเชิญครูผปู ระกอบพิธที ไี่ ดรบั พระราชทานครอบจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนผูประกอบพิธี ซึ่งทําใหพิธีไหวครู
ทีธ่ นาคารจัด มีความถูกตอง ครบถวนตามจารีตพิธไี หวครูแบบราชสํานัก

และเปนทีย่ อมรับของแวดวงศิลปวัฒนธรรมและประชาชนทีส่ นใจ จึงมี
ศิลปน ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลปไทย
เขารวมอยางคับคั่งทุกครั้ง
• หองสมุดศูนยสังคีตศิลป
นอกจากจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทยอยางตอเนื่องแลว ศูนย
สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการหองสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือ
เกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงดนตรี นาฏศิลป และการแสดง
พื้นบานของไทยไวมากกวา 15,000 เลม และยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่บันทึกการแสดงนาฏดุริยางคศิลปประเภทตางๆ ที่ศูนยสังคีตศิลป
จัดแสดงตัง้ แตป 2522 จนถึงปจจุบนั ในรูปของแถบเสียงคาสเซท วีดทิ ศั น์
และภาพสไลดเปนจํานวนมาก ถือเปนหองสมุดทางศิลปวัฒนธรรม
ที่รวมรวมขอมูลไวมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ และไดรับความ
เชื่อถือจากศิลปน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจศิลปะ
การแสดงที่ขอใชบริการเพื่อคนควาหาขอมูลอยูเสมอ
หองสมุดศูนยสังคีตศิลป ตั้งอยูที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปดใหบริการแกนกั เรียน นักศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป และผูส นใจในวันจันทรถงึ วันศุกร เวลา 8.30-17.00 น.

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ดานวรรณกรรม
• รางวัลซีไรต
ธนาคารใหการสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมสรางสรรค
ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) โดยสมาคมภาษาและหนังสือแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย
และคณะกรรมการดําเนินงานรางวัลซีไรต มาตัง้ แตป 2527 จนปจจุบนั
ธนาคารไดรับเกียรติและการยกยองในฐานะผูสนับสนุนหลักรายหนึ่ง
ของรางวัลซีไรตตลอดมา และในป 2553 เปนตนมา ธนาคารไดจดั งาน
เสวนา “พบนักเขียนซีไรต” ที่สํานักงานใหญ สีลม โดยเชิญนักเขียน
ที่ไดรับรางวัลจากทุกประเทศในแตละปมาบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
การทํางานวรรณกรรม มุมมองตางๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานที่ไดรับรางวัล ทามกลางผูใหความสนใจเขารวมฟง
การเสวนาอยางคับคั่ง ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ
• รางวัลชมนาดบุคไพรซ
ธนาคารกรุงเทพรวมกับบริษทั สํานักพิมพประพันธสาสน จํากัด จัดการ
ประกวดวรรณกรรม “ชมนาด บุคไพรซ” ทุกรอบ 2 ปมาตั้งแตป 2550
จนถึงปจจุบัน ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับเปนอยางดี
มาโดยตลอด โครงการดังกลาวเปนโครงการที่สนับสนุนนักเขียนสตรี
ไทยใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานคุณภาพและเผยแพรงานเขียนสู
ระดับชาติและสากล ใหผูรักการอานทั่วโลกไดรูจักมากขึ้น ถือเปน
เวทีอันทรงเกียรติและมีคณ
ุ คายิง่ สําหรับนักเขียน ทีจ่ ะไดแสดงฝมอื ใน
การเขียนใหประจักษตอ สายตาผูค นทัว่ ไป และเปนบันไดกาวสําคัญที่
จะใชในการพัฒนาฝมือเพื่อกาวสูความสําเร็จที่สูงขึ้น
ดานจิตรกรรม
• จิตรกรรมบัวหลวง
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกอตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
หลากหลาย ไดจัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแตป 2517 และ
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ดวยเล็งเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีเจตนารมณที่มุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหยั่งยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปนรุนใหม
ที่มีแนวคิด และทักษะ ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมและมีโอกาส
จัดแสดงผลงานใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา “จิตรกรรมบัวหลวง” ไดรับการยอมรับจาก
วงการศิลปะวาเปนเวทีประกวดการวาดภาพที่มีมาตรฐานสูงและเปน
รางวัลทีม่ เี กียรติ ศิลปนทีไ่ ดรบั รางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายทาน
มีฝมือเปนที่ประจักษและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ บางทานได
รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปนแหงชาติ
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การประกวดในป 2556 ซึ่งเปนปที่ 35 มีศิลปน 142 คน สงภาพ
จิตรกรรมจํานวน 220 ภาพเขาประกวดในทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภท
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี และ
ประเภทจิตรกรรมรวมสมัย ผูช นะการประกวดนอกจากไดรบั เงินรางวัล
เหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแลว ยังจะไดไปทัศนศึกษา
ดูงานดานศิลปะที่ประเทศอังกฤษอีกดวย
• ศิลปนดาวเดน บัวหลวง 101
มู ล นิ ธิ ธ นาคารกรุ ง เทพ ร ว มกั บ หอศิ ล ป ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ จัดโครงการ “ศิลปนดาวเดน บัวหลวง 101” ตอเนือ่ ง
เปนปที่ 6 โดยเปนการแขงขันวาดภาพระดับอุดมศึกษา เปนเวลา 10 วัน
ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการ
ถายทอดสดทางเว็บไซตใหผูชมรวมใหคะแนนดวย
กิจกรรมนี้นอกจากจะเปนการเปดเวทีในการสรางสรรคใหกับศิลปน
รุ  น ใหม แ ล ว ยั ง ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รู  จั ก สั ง คมนอกห อ งเรี ย น ได
แลกเปลีย่ นเรียนรู และสรางสรรคผลงานศิลปะในเวลาและสิง่ แวดลอม
ที่ จํ า กั ด เป น โครงการกึ่ ง ให ค วามรู  ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ
การฝกฝนของนักศึกษาศิลปะทั้งหลาย

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ดานหัตถศิลป
• หัตถศิลปบัวหลวง
มูลนิธธิ นาคารกรุงเทพ จัดประกวด “หัตถศิลปบวั หลวง” ถวยพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในป 2555 ดวย
ตระหนักถึงความสําคัญในการรวมอนุรกั ษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยดานงานฝมือชางศิลป พรอมเปดโอกาสใหชางศิลปไดสรางสรรค
ผลงานศิลปะอันทรงคุณคาใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนและรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งของไทยใหคงอยูสืบไป โดย
จัดการประกวด 2 ประเภท คือ หัตถศิลปไทยแนวประเพณี และ
หัตถศิลปไทยสรางสรรค ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา
ตัดสินผลงานที่สงเขาประกวดในป 2556
นอกจากการสนั บ สนุ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยแล ว ธนาคารยั ง ได
สนับสนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานการดนตรีอีกมากมาย ทั้งนี้
ดวยธนาคารเล็งเห็นวาศิลปะการดนตรีไมวา จะแขนงใดลวนมีคณ
ุ ประโยชน
ตอการพัฒนาเยาวชนทั้งสิ้น อาทิ
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• ละครเวทีเรือ่ ง “อลหมานบานพอแผน” ของคุณสุประวัติ ปทมสูต ศิลปน
แหงชาติ
• โครงการ “ดนตรีในสวนและงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” ของบริษัท
มติชน จํากัด
• โครงการ “ประกวดร อ งเพลงลู ก ทุ  ง เกษตรอี ส าน ครั้ ง ที่ 2” ของ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• คอนเสิรตเชิดชูศิลปนแหงชาติ “เพลงทํานอง สองครู” ของมูลนิธิ
อนุรักษพระราชวังพญาไท
• การแสดงดนตรี เ พื่ อ การศึ ก ษา “ครุ ศ าสตร ค อนเสิ ร  ต ครั้ ง ที่ 33
ศัณณวติวรรษ จุฬาฯ” เนือ่ งในงานฉลอง 96 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• คอนเสิรต “100 ป ชาตกาลอาจารย จํานง รังสิกุล” เพื่อเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวงการโทรทัศนไทย
• งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15
เพื่อใหคนไทย โดยเฉพาะเยาชนไดชมศิลปะการแสดงของประเทศ
ตางๆ ทัว่ โลกโดยไมตอ งเดินทางไปถึงตางประเทศ ซึง่ ธนาคารไดใหการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องตั้งแตครั้งที่ 11
• สนับสนุนวงดุริยางคเครื่องลมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU
Wind และ Nontri Orchestra Wind เขารวมการแขงขันดนตรีโลก
World Music Contest 2013 ณ เมือง Ketkrade ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดและไดรับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เปนอันดับที่ 1
ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก ในประเภทคอนเสิรตนั่งบรรเลง
กลุมดิวิชั่น 1
• สนั บ สนุ น โรงเรี ย นเซนต โ ยเซฟคอนแวนต ใ นการประกวดดนตรี
“World Championship of Marching Show Band 2013”
ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ
• งาน “RU Brass and Percussion Concert and Workshop in
Chiang Mai” ของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
• โครงการ “เพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ” ของมูลนิธิหอศิลปะแหง
รัชกาลที่ 9
• ละครเพลง “เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปรา” ของ บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอร
เทนเมนท
กิจกรรมดานดนตรีและนาฏศิลปไทย และอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน ลวน
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของ ธนาคารกรุงเทพ ในการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่ไมจํากัดอยูเพียงการบรรเลงและ
การแสดง หากยังสงเสริมดานวิชาการ การพัฒนาคนทั้งดานผลงาน และ
ดานคุณธรรมอันดีงาม อันเปนการใชกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมอยางแทจริง
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ด้านการทํานุบํารุงศาสนา
ดวยตระหนักดีวาศาสนามีบทบาทสําคัญในการโนมนําใหคนในสังคม
มีเมตตาธรรมตอกัน ซึ่งเปนแนวทางเสริมสรางความสงบสุขของสังคม
ธนาคารกรุงเทพจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมและทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศาสนาหลักทุกศาสนาในประเทศไทยมาอยาง
ตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน คูคา รวมถึงชุมชนในทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
ตางๆ เชน

ผาพระกฐินพระราชทาน
เพื่อสืบทอดบวรพุทธศาสนาตามคตินิยมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทุกรัชกาล จะเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน ณ พระอารามหลวง
ที่สําคัญเปนประจําทุกป และยังพระราชทานผาพระกฐินใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอัญเชิญไปทอดถวาย
ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ
ธนาคารไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญผาพระกฐิน
พระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวงสําคัญหมุนเวียนไปทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย ตั้งแตป 2510 จนถึงปจจุบันนับเปนปที่ 47 และเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวาย ณ วัดใหญสวุ รรณาราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ขาราชการ พอคา ประชาชน ผูมีจิตศรัทธาและเจาหนาที่บริหาร พนักงาน
ของธนาคาร รวมกันบริจาคเงินสมทบกองกฐินและรวมงานอยางคับคั่ง
พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ธนาคารไดจัดใหมีพิธีแสดงมุทิตาธรรมเพื่อถวายเปนมุทิตาสักการะ และ
รวมแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกภิกษุสามเณร
ที่ มี ค วามมานะพากเพี ย รจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ระดั บ
เปรียญธรรม 9 ประโยค มาตั้งแตป 2517 จนถึงปที่ 40 ในป 2556 รวม
ภิกษุสามเณรที่ไดรับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จํานวนทั้งสิ้น
1,382 รูป เปนพระภิกษุ 1,162 รูป และสามเณร 220 รูป ซึ่งเปนที่นายินดี
วาภิกษุสามเณรผูสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยคดังกลาว ยังคง
ดํารงมั่นในสมณเพศ ประพฤติพรตพรหมจรรย เปนบุคลากรที่สําคัญของ
คณะสงฆและของพระศาสนามาจนถึงปจจุบัน
การที่ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาธรรมติดตอกันมาเชนนี้ นับวาไดมีสวน
ส ง เสริ ม ให ภิ ก ษุ ส ามเณรเกิ ด ความอุ ต สาหะในการศึ ก ษาเล า เรี ย น
พระปริยัติธรรมใหยิ่งๆ ขึ้นไป โดยจะเห็นไดจากจํานวนผูเขาสอบที่เพิ่มขึ้น
ทุ ก ป ในป 2556 ที่ ผ  า นมานี้ มี ภิ ก ษุ แ ละสามเณรเข า สอบบาลี ชั้ น
เปรียญธรรม 9 ประโยค จํานวน 322 รูป มีผูสอบได 65 รูป เปนพระภิกษุ
60 รูป และสามเณร 5 รูป ซึ่งสามเณรทั้ง 5 รูปนี้ จะไดรับพระบรมราชานุ

เคราะหเปนนาคหลวงใหอุปสมบทตามพระราชประเพณี จึงเปนความ
ภาคภู มิ ใ จที่ธนาคารไดมีสวนอุปถัมภบํารุงการศึกษาของคณะสงฆเพื่อ
ดํารงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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การถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมในเทศกาลเขาพรรษา
ในเทศกาลเขาพรรษาของทุกป ธนาคารไดจัดเครื่องสักการะ สมณบริขาร
ไปถวายแดสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนกรรมการ
มหาเถรสมาคม และพระเถรานุเถระผูใหญ โดยในป 2556 ธนาคารไดไป
ถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมจํานวน 21 รูป 16 วัด ซึ่งเปน
ธรรมเนียมสงฆทพี่ ระภิกษุปฏิบตั ติ อ กันมาแตโบราณกาล เพือ่ เปนการถวาย
ความเคารพและขอขมาตอกันเพื่อใหจิตใจปลอดโปรง พรอมสําหรับ
การปฏิบัติสมาธิภาวนาในอีก 3 เดือนขางหนา และธนาคารกรุงเทพเปน
องคกรเอกชนแหงเดียวที่ถือปฏิบัติธรรมเนียมดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
การทอดผาปาสามัคคี เพื่อสราง “หอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤต”
ธนาคารรวมกับลูกคาประชาชน ผูมีจิตศรัทธา และสานุศิษย รวมกันเปน
เจาภาพทอดผาปาสามัคคี ชื่อวา “ผาปาสามัคคีธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)” เพื่อจัดหาทุนสราง “หอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤต (CICU) ดาน
อายุรกรรม” พรอมจัดหาเครื่องมือแพทยและอุปกรณทางการแพทยที่
จําเปน ใหแกศนู ยบาํ บัดวิกฤตผูป ว ยหนักทางอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย
อุดรธานี เพื่อเปนการฉลองทําบุญอายุครบ 100 ป พระอุดมญาณโมลี
หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป พระราชาคณะ เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยไดรบั เงินบริจาครวมทัง้ สิน้
11,442,512.95 บาท การทอดผาปาสามัคคีในครัง้ นี้ ถือเปนกิจกรรมสําคัญ
ของธนาคาร ในการบําเพ็ญประโยชนตอ สังคมรวมกับลูกคาและประชาชน
ทั้งยังเปนโอกาสสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนในพื้นที่อีกดวย
การบรรยายธรรม
ธนาคารสนับสนุนการจัดบรรยายธรรมโดย “กลุม บัวหลวงบําเพ็ญประโยชน”
ซึง่ เปนการรวมกลุม กันของพนักงานเพือ่ ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน
โดยในป 2556 ไดนมิ นตพระสงฆทมี่ ชี อื่ เสียงมาแสดงธรรม ณ หองประชุม
ชั้น 30 สํานักงานใหญสีลม จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งไดรับความสนใจอยางดียิ่ง
จากพนักงาน ผูบริหาร ตลอดจนลูกคา และประชาชนจํานวนมาก
การปฏิบัติธรรม
กลุม บัวหลวงบําเพ็ญประโยชนไดจดั กิจกรรม “บัวหลวงรวมใจปฏิบตั ธิ รรม”
โดยนําผูบริหารและพนักงานจํานวน 150 คนไปฝกปฏิบัติธรรมและ
วิปสสนาที่ศูนยวิปสสนาสากล ไรเชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 เพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดฝกเจริญสติ
และเรียนรูว ธิ จี ดั การกิเลส ซึง่ เปนแนวทางทีจ่ ะสงเสริมการดําเนินชีวติ อยาง
มีสติและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดสนับสนุนโครงการสงเสริมศาสนาในดานอืน่ ๆ อาทิ
• โครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน” ของสํานักงานเขตบางรัก
รวมกับวัดหัวลําโพง และสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก โดยมีสามเณร

จํานวน 99 รูป มาบิณฑบาตอาหารและปจจัยจากกลุม บัวหลวงบําเพ็ญ
ประโยชนและเพื่อนพนักงานที่ดานหนาอาคารสํานักงานใหญ สีลม
• กิจกรรม “สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
ประจําป 2556” ของศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนา แหงประเทศไทย
เนื่องในวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา
ตอเนื่องจากป ‘พุทธชยันตี’ ในป 2555
• การจัดพิมพหนังสือ “พระมหากษัตริยไทยกับพระพุทธศาสนา” ของ
ดร.อํานวย วีรวรรณ
• การดํ า เนิ น งานของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โ ลกพระพุ ท ธศาสนาเฉลิ ม
พระเกียรติฯ WBTV ของวัดยานนาวา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ดวยความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู  หั ว สมเด็ จ พระนางเจ า พระบรมราชิ นี น าถ และพระบรม
วงศานุ ว งศ ที่ ท รงมี ต  อ ประเทศชาติ แ ละประชาชนอย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด
ทั้งในดานการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทุกทองถิ่นทั่วประเทศ
ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ และการเปนศูนยรวมจิตใจที่คนไทย
ทุกหมูเหลายึดถือเปนที่พึ่ง ซึ่งชวยใหสังคมและประเทศชาติสามารถ
กาวผานวิกฤตการณตางๆ มาไดอยางปลอดภัยทุกครั้ง ธนาคารกรุงเทพ
จึงไดจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่รักและเคารพ
สูงสุดของคนไทยตลอดมา
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หนังสือตามรอยเสด็จพระผานฟา เปดพระราชมรรคาสูเอเชีย
ธนาคารสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงมีสายพระเนตรยาวไกล
และทรงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางมิตรไมตรีระหวางประเทศเพือ่ นบาน
โดยทรงตามรอยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมถึงพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว เพื่อสืบสานพระราชไมตรี ที่ทรงเปนผูนําในการ
เปดประตูเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับมิตรประเทศ
ในเอเชี ย ธนาคารจึ ง ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ “ตามรอยเสด็ จ พระผ า นฟ า
เปดพระราชมรรคาสูเอเชีย” จํานวน 2 เลม โดยเลมที่ 1 ธนาคารได
อั ญ เชิ ญ เรื่ อ งราวอั น ทรงคุ ณ ค า และพระบรมฉายาลั ก ษณ ซึ่ ง หาชมได
ยากยิ่ง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปจจุบัน เสด็จฯ เยือนประเทศเพื่อนบาน และ
เล ม ที่ 2 ได นํ า เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ น
นานาประเทศ คือ จีน ญี่ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส สิงคโปร และอินโดนีเซีย
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ และ
สมเด็จเจาฟาฯ กษัตริยาธิราชของไทย ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและมีชื่อเสียงดานวัฒนธรรมประเพณี
คนสําคัญของไทย เจาของนามปากกา นายทองพับ เปนผูคนควาเรื่องราว
เพื่อนํามาถายทอดใหผูอานไดรับความรูที่เปนประโยชน
กิจกรรมบัวหลวงรวมใจถวายพระพร
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั 5 ธันวาคม 2556 ธนาคารกรุงเทพไดจดั งาน “บัวหลวงรวมใจ
ถวายพระพร” เพือ่ รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีล่ าน

หนาอาคารสํานักงานใหญ ถนนสีลม โดยผูบ ริหารและพนักงานรวมทําบุญ
ตักบาตรพระสงฆจํานวน 100 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค
และรวมกันรองเพลงถวายพระพรอยางพรอมเพรียง
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย
อยางหลากหลาย เชน
• การจัดทําหนังสือเทิดพระเกียรติ “การทรงงานของพอในความทรงจํา”
โดย ปราโมทย ไมกลัด (เลม 2) ของสมาคมสงเคราะหสัตว ใน
พระบรมราชูปถัมภ
• การจัดพิมพหนังสือเฉลิมพระเกียรติประมวลพระโอวาท พระดํารัส
พระกระแสรับสัง่ “ราชนครินทรานิทรรศน 9 ทศวรรษ พระดํารัสสรางคน”
• โครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล” เพื่อหารายไดทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล ชวยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผูปวย
ยากไร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และสมทบมูลนิธิ
สงเคราะหเด็ก สภากาชาดไทย
• งาน “ป ย มหาราชานุ ส รณ ” ของสมาคมนิ สิ ต เก า จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระปยมหาราช และเพือ่ สมทบทุนจุฬาสงเคราะหและทุนอาหาร
กลางวันสําหรับนิสิตที่ประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
• “โครงการผาตัดขอเขาขอสะโพกเพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวชใน
ศาสนาต า งๆ และผู  ย ากไร ” เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของ
มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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• รวมเปนเจาภาพจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2556” ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ
• ถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ลาน
พระบรมรู ป ทรงมา เพื่ อนอมรํา ลึ ก ถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ตอพสกนิกรชาวไทยนานัปการ เนื่องในวันปยมหาราช วันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
แหงพระบรมราชจักรีวงศ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไดกาํ หนดนโยบาย แนวปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ธุรกิจ และฝกอบรมพนักงาน เพือ่ ปองกันการทุจริตภายใตกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึง่ มีทงั้ การจัด
ให ลูกคาแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
การประเมินความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย การรายงานธุรกรรม
และการอบรมพนักงานของบริษัท ใหทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยาง
สมํ่าเสมอ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมคุณธรรม
ธนาคารกรุงเทพเชื่อวาสังคมที่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี โดยเฉพาะดาน
ความซื่อสัตยสุจริต ยอมเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ดังนั้น ธนาคารจึงใหความรวมมือกับทางราชการในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น พรอมทั้งดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไมใหมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารซึ่งมีหลักการ
พื้นฐานที่สําคัญ คือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ ธนาคารไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
อยางเครงครัด เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556
และกฎกระทรวงตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556
เปนตน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ.บัวหลวง) ได
ดําเนินมาตรการตางๆ ที่แสดงถึงจุดยืนในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดแก
การประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตในบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจ
ในตลาดทุน โดยลงนามรวมกับกลุมผูลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2556 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
โดยสนับสนุนใหผูบริหารเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตร
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รวมถึงการสงเสริมใหผู
บริหารและพนักงานเขารวมงานสัมมนาตางๆ ที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และการกําหนดใหบรรษัทภิบาลและความ
โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ เปนหนึ่งในปจจัยที่ บลจ.บัวหลวง นํามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของกิจการนั้นๆ อีกทั้ง
ยังไดจัดตั้งกองทุนเปดบัวหลวงบรรษัทภิบาล (BSIRICG) ซึ่งมีนโยบาย
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษทั จดทะเบียนไทยทีม่ กี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

นอกจากนี้ ในป 2555 ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดประกาศเจตนารมณเขา
รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) ธนาคารยังดําเนินกิจกรรมภายในองคกรเพือ่ ปองกันการทุจริต
คอรรปั ชัน่ อีกดวย โดยในป 2556 ธนาคารจัดอบรมผูบ ริหาร ผูจ ดั การสาขา
และตัวแทนของสายงานธุรกิจ สายงานสนับสนุน และสายลูกคาบุคคล
ทั้งนครหลวงและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้นกวา 2,000 คน เพื่อชี้แจงสาระ
สําคัญ ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายใหมใหผูเขารับการอบรมนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และจัดให
พนักงานทําแบบทดสอบความรูเ รือ่ งการปองกันการฟอกเงินทุก 2 ปอกี ดวย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทในกลุม

นอกจากการดําเนินการตามกฎหมายตอตานการทุจริตแลว ธนาคารยัง
ดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมดวยกิจกรรมทางศาสนาทัง้ ภายในธนาคาร
และขององคกรตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตใน
สังคมไทยใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น ดังนี้
โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไมโกง
Growing Good
ธนาคารไดเชิญอาจารยของโรงเรียนในโครงการจัดสรางอาคารเรียน
ธนาคารกรุงเทพในชนบท เขาอบรมในโครงการ “การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไมโกง Growing Good” ซึ่งเปนโครงการ
ที่ สภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก (ประเทศไทย) และสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร รวมกันจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการสอน
ให ค รู มี ค วามรู  ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความดี
5 ประการ ที่จะชวยสรางชาติและตอตานการทุจริต ไดแก ความซื่อสัตย
สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรมทางสังคม การกระทําอยาง
รับผิดชอบ และการเปนอยูอยางพอเพียง เพื่อชวยสรางเด็กและเยาวชน
รุนใหมใหมีจิตสํานึกที่ดี และเห็นคุณคาของความซื่อสัตยสุจริตในชีวิต
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สนับสนุนการพิมพหนังสือนิทานคุณธรรม
ธนาคารสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ “นิทานคุณธรรม” โดยสถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพือ่ มอบใหหอ งสมุดโรงเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา 25,611 แหง โรงเรียนระดับอาชีวะ 415 แหง และ
โรงพยาบาลรัฐ 1,274 แหง ทั่วประเทศ หนังสือเลมนี้ประกอบดวยนิทาน
เรื่องสั้นๆ ที่อานสนุกเพื่อจูงใจใหเด็กอาน และเนื่องจากนิทานทุกเรื่อง
แฝงคุณธรรมดานตางๆ เอาไว จึงเปนกุศโลบายใหผอู า นซึมซับหลักคิดและ
ตองการเจริญรอยตามตัวละครที่ดีมีคุณธรรม
สนับสนุนงาน “จริยธรรมในสังคมไทย”
ธนาคารสนับสนุนงาน “จริยธรรมในสังคมไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ
16 ป สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรผลงาน
การทําหนาทีท่ ดี่ ขี องสือ่ สารมวลชนและเพือ่ กระตุน จิตสํานึกของคนไทยให
คํานึงถึงจริยธรรม
ด้านสาธารณประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพเชือ่ วาความเอือ้ อาทรตอกันเปนคุณลักษณะทีโ่ ดดเดนของ
คนไทยและเปรียบเสมือนสายใยที่ยึดโยงสังคมไทยใหเปนปกแผนตลอด
มา เราจึงใสใจสังคมรอบขางเสมอมา โดยใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนขององคกรสาธารณกุศล
ตางๆ เปนประจําทุกป อีกทั้งยังดําเนินกิจกรรมของธนาคารเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบความเดือดรอนจากสาธารณภัยตางๆ

สนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย
ธนาคารจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2527 เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
โดยในป 2556 ที่ผานมา ธนาคารไดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากลูกคา
พนักงาน และประชาชนทีม่ จี ติ กุศลทุกไตรมาส พรอมทัง้ จัดกิจกรรมรณรงค

ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกพนักงานในเรื่องการบริจาคโลหิตดวย
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสภากาชาดไทย
อยางตอเนือ่ ง อาทิ การเดินการกุศลเพือ่ สุขภาพ งานวันผูบ ริจาคโลหิตโลก
และรวมสนับสนุนการจัดสรางอาคารภาคบริการโลหิต เปนตน
สนับสนุนมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารสนับสนุนการจัดงาน “นิทรรศการใตรมพระบารมี เพื่อหัวใจไทย
วันหัวใจโลก” ของมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เนือ่ งในวันหัวใจโลกประจําป 2556 ตอเนือ่ งเปนปที่ 3 เพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพหัวใจ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งมีทั้งนิทรรศการ
ใหความรู กิจกรรมตรวจสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
การเสวนาเกีย่ วกับสุขภาพหัวใจ การสาธิตการออกกําลังกาย และจําหนาย
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากโครงการ “อาหารไทยหัวใจดี” ใหผูสนใจได
เลือกซื้ออีกดวย
สนับสนุนรายการโทรทัศน Health Me Please
ธนาคารสนั บ สนุ น การผลิ ต รายการ Health Me Please ของคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนรายการ
ทีน่ าํ เสนอสาระความรูเ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ เพือ่ กระตุน ใหคนไทยใสใจ
การรักษาสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 05.55 น. อีกทั้งยัง
นําไปออกอากาศซํา้ ทางโทรทัศนบอกรับสมาชิกชอง Rama Channel และ
ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสนับสนุนตอเนื่องเปนที่ 3 ในป 2556
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและคนพิการ
ธนาคารสนับสนุนโครงการตางๆ เกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและคนพิการ ทาง
ดานความรู ประสบการณ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงการสราง
มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหคนกลุมนี้ไดรับโอกาส
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ทั้งทางการศึกษา สังคม และอาชีพอยางเต็มศักยภาพ ดวยหวังวาจะเปน
สวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและคนพิการ
ผูดอยโอกาสไดอยางยั่งยืน โดยโครงการที่สําคัญ ไดแก “ศูนยจัดหางาน
และฝ ก อาชี พ คนหู ห นวก” ของมู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก าร ที่ ธ นาคาร
สนับสนุนการจัดซื้อที่ดินและอาคารพาณิชยสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ทักษะการทํางานใหแกคนหูหนวก อีกทัง้ ยังสนับสนุนการจัดงาน “วันสราง
พลังความรักสูค นพิการ ครัง้ ที่ 9” เพือ่ สือ่ ใหสงั คมไดตระหนักรูถ งึ ศักยภาพ
ของคนพิการวาสามารถทําประโยชนไดมากกวาที่ใครๆ คิด เปนการเปด
โอกาสและสนับสนุน คนพิการใหไดรับการพัฒนาความสามารถตาม
ศักยภาพ จนสามารถพึง่ ตนเองได และกลับมาทําประโยชนใหแกสงั คม อีก
ทั้งเปนการหารายไดจัดตั้งศูนยฝกอาชีพและจัดหางานสําหรับคนหูหนวก
5. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักวาสิ่งแวดลอมที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการดํารง
ชีวิตของมนุษย ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนรวม
ในการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในการอนุรักษพลังงาน และ
การรักษาสภาพแวดลอมเพื่อประโยชนอันยั่งยืน โดยมีการดําเนินการทั้ง
ภายในธนาคารและการสนับสนุนองคกรอืน่ รวมทัง้ ลูกคาเพือ่ ดูแลรักษาสิง่
แวดลอม อาทิ
โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ
มูลนิธอิ ทุ กพัฒน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรสาธารณกุศล ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได ร  ว มกั น จั ด ประกวด
การจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ รับรางวัลถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี นับตั้งแตป 2550 และจัดประกวดอยางตอเนื่องทุกป
ซึ่งธนาคารไดรวมสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน
เปนปที่ 7 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทําขอมูล ความรู
เรื่องนํ้าและเผยแพรเพื่อประโยชนตอสาธารณชนอยางทั่วถึง ตลอดจน
สนับสนุนชุมชนใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ที่มุงสงเสริมการพัฒนาองคความรูสําหรับการจัดการนํา้ ให
เกิดประโยชนสงู สุด เพือ่ ใหมนี าํ้ บริโภค นํา้ ใช และนํา้ เพือ่ การเพาะปลูก โดย
มุงสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชนมากกวา 60,000 ชุมชน จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสนับสนุนชุมชนใหมีการจัดการทรัพยากรนํ้าที่อยูใน
แหล ง นํ้ า ธรรมชาติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยครอบคลุ ม ถึ ง การสร า ง
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การรักษา และการใชแหลงนํ้ารวมกันอยางยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวของ
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพื่อสนับสนุนชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองดานทรัพยากรนํ้า รวมถึงเชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการนํ้าไป
สูชุมชนอื่นๆ จนเกิดเปนเครือขายการทํางานที่มีกระบวนการไตรตรอง
ตัดสินใจ และลงมือทํารวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของชุมชนทีเ่ กีย่ วของ
รวมทัง้ ประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในระดับชุมชน
และระดับประเทศ เพื่อมุงไปสูแนวทางการพัฒนาและจัดการนํ้าอยาง
ยั่งยืนในที่สุด
ทัง้ นี้ ผลสําเร็จของการประกวดทีจ่ ดั ขึน้ ตัง้ แตป 2550-2554 ไดเกิด 20 แบบ
อยางความสําเร็จ และตัวอยางความสําเร็จของชุมชนที่เขารวมประกวด
ขยายผลสูแ มขา ยการจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน 20 ชุมชน ทีส่ ามารถขยาย
ผลสําเร็จสูชุมชนลูกขาย 154 ชุมชน ไดแก ชุมชนในพื้นที่ตนนํ้า 73 ชุมชน
ชุมชนในพื้นที่เกษตร 70 ชุมชน และชุมชนในพื้นที่ปลายนํ้า 11 ชุมชน
ในป 2557 โครงการมุงเนนการดําเนินงานดานถายทอดองคความรูซึ่ง
ประกอบดวย การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “เขาใจนํ้า เขาถึงนํ้า
พัฒนานํ้า” งานขยายเครือขายสูเยาวชน “พี่นํานองรักษนํ้าตามแนวพระ
ราชดําริ” งานถายทอดผลสําเร็จ “พิพธิ ภัณฑธรรมชาติจดั การนํา้ ชุมชนตาม
แนวพระราชดําริ” และงานเผยแพรประชาสัมพันธการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ
สนับสนุนลูกค้าให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสงเสริมใหผปู ระกอบการพัฒนาหรือใชเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช
พลังงานทางเลือก รวมถึงการทําธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยใหการ
สนับสนุนทั้งขอมูลและความรูในเชิงวิชาการ และเปนตัวกลางสนับสนุน
การขยายธุรกิจและเครือขายของลูกคา

สินเชื่อโครงการเกษตรกาวหนา
ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรทีต่ อ งการลงทุนในเทคโนโลยีทผี่ า นการทดลอง
และไดรับการพิสูจนแลววาไดผลดีและคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือการสราง
นวัตกรรมของตนเอง ดวยสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ พิเศษสําหรับโครงการทีผ่ า น
การอนุมัติ เพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค
สินเชื่อบัวหลวงกรีน
ธนาคารสงเสริมใหลูกคาหันมาใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย
การสนับสนุนดานเงินทุน ภายใตโครงการ “สินเชื่อบัวหลวงกรีน” ซึ่งเปน
สิ น เชื่ อ สํ า หรั บ ผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทที่ ต  อ งการลงทุ น เพื่ อ
การประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือการผลิตสินคา

86

ความรับผิด ชอบต่ อ สังคม

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูประกอบการสามารถขอสินเชื่อนี้เพื่อ
หลากหลายวัตถุประสงคทเี่ กีย่ วกับการประหยัดพลังงาน เชน การพัฒนา
พลั ง งานทางเลื อ กหรื อ พลั ง งานหมุ น เวี ย น การผลิ ต สิ น ค า ฉลากเขี ย ว
การจัดการของเสีย และการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนสารเคมี
สินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน
ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่ตองการลดตนทุนดานพลังงาน ดวยบริการสินเชื่อบัวหลวงประหยัด
พลังงาน อัตราดอกเบีย้ ตํา่ สําหรับการลงทุนปรับปรุงอุปกรณเพือ่ ประหยัด
พลังงาน หรือนําผลิตผลทางการเกษตร วัสดุเหลือใช หรือนํ้าทิ้งมาใชผลิต
พลังงานทดแทน
นอกจากนี้ ในป 2556 ธนาคารไดสนับสนุนวงเงินกูระยะยาว สําหรับใช
ลงทุนสรางโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชนิด PV (Phatovoltaic) ของ
เอกชนรวม 10 โครงการ ซึง่ เปนหนึง่ ในโครงการหลักภายใตนโยบายเพิม่ กําลัง
การผลิตพลังงานทดแทน ที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ และโรงไฟฟา
พลังงานชีวมวล ซึ่งจะผลิตไฟฟาโดยใชเศษชิ้นสวนมะพราวเปนเชื้อเพลิง
เพื่อจําหนายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
กระบวนการทํางานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากภาวะการณในปจจุบนั ทีส่ งิ่ แวดลอมกําลังเปลีย่ นแปลงและเกิดภัยพิบตั ิ
อยางรุนแรงขึน้ ทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
บอยครั้ง และนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ในฐานะที่ธนาคารเปนองคกร
ขนาดใหญของภูมิภาคนี้ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติ
โดยเริม่ จากภายในองคกรและพนักงาน เพือ่ เปนรากฐานและเปนตัวอยาง
ที่ดีในการขับเคลื่อน ดังนี้

นโยบายอนุรักษพลังงาน
ธนาคารออกประกาศนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ที่ ไ ด กํ า หนดแนวทาง
การดําเนินการดานพลังงานไวอยางเปนรูปธรรม เพือ่ สงเสริมการใชพลังงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งภายในธนาคารและ
สาธารณชนในวงกวาง ซึง่ สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐดานการอนุรกั ษ
พลังงาน
นอกจากการมีนโยบายอนุรักษพลังงานอยางชัดเจนแลว ธนาคารได
กําหนดการทํางานออกเปน 3 ดาน ไดแก
• ดานการจัดการ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพื่อ
ใหการดําเนินงานตามนโยบายเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ เพื่อประสาน
การทํางาน และแตงตัง้ คณะผูต รวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร เพื่อติดตามการทํางาน
• ดานเทคโนโลยี ศึกษาและหากระบวนการ และวิธีการตางๆ ในการ
อนุรกั ษพลังงาน เชน การติดตัง้ ระบบปรับอากาศใหม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น เพื่อทดแทนระบบเดิมที่สิ้นเปลืองพลังงาน การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟาทีป่ ระหยัดพลังงาน การใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย เพือ่ ใชกบั
ไฟแสงสวางและไฟปาย ฯลฯ
• ดานบุคลากร เพิม่ การฝกอบรมพนักงาน และดําเนินการดานประชาสัมพันธ์
เพือ่ กระตุน ใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรกั ษพลังงาน
อยางจริงจัง
รณรงคลดการใชพลังงานไฟฟา
ธนาคารใหความรวมมือกับภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพและความมัน่ คง
ของระบบไฟฟาของประเทศ โดยรณรงคขอความรวมมือเจาหนาที่บริหาร
และพนักงานในอาคารสํานักงานและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ใหใช
ไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ เชน ปดไฟฟาแสงสวางในจุดที่มี
แสงสวางจากภายนอก รวมถึงชวงพักกลางวันและหลังเลิกงาน ลดการใช
อุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน อาทิ กาตมนํ้า เครื่องพิมพ เปนตน ใชนํ้าอยาง
ประหยัด ซึ่งชวยลดทั้งปริมาณนํ้าที่ใชและไฟฟาสําหรับเดินเครื่องสูบนํ้า
และใช ลิ ฟ ท เ ท า ที่ จํ า เป น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ม าตรการบริ ห ารจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคในอาคารของธนาคาร ใหเดินเครือ่ งในชัว่ โมงทีค่ วามตองการ
ไฟฟาในระบบอยูใ นระดับตํา่ ซึง่ ลดการใชพลังงานลงไดอยางมากเทียบกับ
การเดินเครื่องในชั่วโมงที่ความตองการไฟฟาอยูในระดับสูงสุดของวัน
การดําเนินมาตรการขางตน เปนเจตนารมณของธนาคารในฐานะองคกร
หนึง่ ทีม่ สี ว นรวมในการรับผิดชอบตอสังคม โดยสนับสนุนนโยบายของภาค
รัฐเพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องวิกฤตพลังงาน
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีการดําเนินการหลายดาน เพื่อ รักษา
สิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย
• ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช
สารทําความเย็นที่ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง โดยใชหลอดประหยัดพลังงาน
• ปรับระบบการใชงานลิฟทใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหการใช
พลังงานในอาคารสํานักงานใหญ และอาคารอื่นๆ ลดลง
• อาคารสาขารุน ใหมของธนาคารไดรบั การออกแบบและกอสรางภายใต
แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑการประหยัดพลังงานของ
กฎกระทรวงพลังงานวาดวยเรื่อง “กําหนดประเภท หรือ ขนาดของ
อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
พ.ศ. 2552”

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพดําเนินกิจกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
โดยเริ่มจากภายในองคกร เพื่อสงเสริมคานิยมของพนักงาน และเพื่อเปน
ตัวอยางใหสังคม กิจกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการภายใน
องคกร มีดังนี้

ความรับผิดชอบต่อ สังคม
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ชลบุรี เพือ่ นําไปจัดทําหนังสืออักษรเบรลล และสือ่ การเรียนการสอนใหแก
ผูพิการทางสายตา
โครงการรถตูโดยสารพนักงาน (Car Pool)
ธนาคารอํานวยความสะดวกดานที่จอดรถใหแกพนักงานที่นํารถตูมา
ทํางานและรับ-สงเพื่อนๆ พนักงานตามรายทางดวย โดยมีรถตูเขารวม
โครงการจํานวน 35 คัน ซึ่งชวยลดการใชรถยนตสวนตัวลงอยางนอย
300 คัน และหากรถยนตแตละคันมีคา ใชจา ยสําหรับนํา้ มันเชือ้ เพลิงเดือน
ละ 4,000 บาทโดยเฉลี่ย โครงการนี้จะชวยประหยัดคานํ้ามันเชื้อเพลิง
รวมกันไดอยางนอยเดือนละ 1,000,000 บาท

โครงการสิ่งแวดลอมชีวอนามัย
ธนาคารจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 เพื่อใหเกิดกลไกความรวมมือ
ระหวางนายจางและลูกจางในการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อ
พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้ง
ความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องมาจาก
การทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง

โครงการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมอื่นๆ
• ธนาคารจัดพิมพปฏิทินเพื่อมอบใหแกลูกคาเปนประจําทุกป และ
หนังสือรายงานประจําป โดยเลือกใชหมึกที่ใชนํ้ามันถั่วเหลืองเปน
ตัวทําละลายแทนสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
• นํานํ้าทิ้งเขาสูระบบบําบัดแลวใชรดตนไมที่สํานักงานพระราม 3

โครงการปฏิทินเกาของคุณมีคา อยาทิ้ง
ธนาคารดําเนินโครงการ “ปฏิทินเกาของคุณมีคา อยาทิ้ง” เปนปที่ 3 โดย
นําปฏิทินตั้งโตะเกาจํานวนกวา 10,000 ชุด ที่รวบรวมจากเพื่อนพนักงาน
ทั่วประเทศ สงมอบใหโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ พัทยา ในพระ
ราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด

ธนาคารกรุงเทพยังคงมุงมั่นในความเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน’ สําหรับ
ลูกคาและสาธารณชน โดยไมเพียงดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม หากยังพรอมสนับสนุนทุกภาคสวนของ
สังคมใหยนื หยัดไดดว ยตนเอง ซึง่ จะสามารถนําพาประเทศไทยสูก ารพัฒนา
อยางยั่งยืน
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเสริม
สรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ จึงมุงสงเสริม
ใหการดําเนินกิจการของธนาคารเปนไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเปนพื้นฐานของ
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารใหมี
ความแข็งแกรง มีผลการดําเนินงานทีด่ อี ยางตอ
เนื่อง และเสริมสรางชื่อเสียงอันดีงามใหดํารงไว
อยางยั่งยืน ธนาคารจึงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดใหมรี ะบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มาปรับใชใหครอบคลุมอยางรัดกุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม และสภาพการณของธนาคาร
ทัง้ นี้ ธนาคารไดมกี ารกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ การพิจารณาปรับปรุง
ทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางที่เกี่ยวของให
เกิดความเหมาะสม
ธนาคารมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของของธนาคารมี
ความเขาใจ ตระหนักรู ยึดมั่นและยอมรับใน
คุณคา ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการเปนปกติวิสัยจนเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร
ธนาคารสนับสนุนใหบริษัทลูกที่อยูในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารนํานโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการไปปรับใชโดยอนุโลมใหเหมาะสมกับ
สภาพการณของแตละบริษัท

ธนาคารจึงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอยเพื่อทําหนาที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น
ติ ด ตามและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของ
ธนาคารตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อชวยใหการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการธนาคารเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับ
การแตงตั้งจะรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะ
กรรมการธนาคารอยางสมํา่ เสมอ คณะกรรมการ
ชุดยอยทีค่ ณะกรรมการธนาคารแตงตัง้ ขึน้ ไดแก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ
ธนาคารที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการบริหารรวม 6 ทาน ดังมี
รายชื่อตอไปนี้
1. นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเดชา
ตุลานันท
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ กรรมการบริหาร
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
5. นายสิงห
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย
กรรมการบริหาร

รายงานการกํากั บดู แ ลกิจการ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสรางหนี้ การลงทุนในหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตลอดจน
การดําเนินงานตางๆ ของธนาคาร อันเปนการประกอบธุรกิจปกติหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องตางๆ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ตามกฎหมายหรื อ
ขอบังคับของธนาคาร เชน เปาหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจ
ในดานตางๆ และการออกหลักทรัพยของธนาคาร เปนตน
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมกี ารประชุมรวมกัน เพือ่ พิจารณาเรือ่ งตางๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายทุกสัปดาห โดยทั่วไปสัปดาหละ 2 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการชวยแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เกีย่ วกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีของธนาคาร

4.
5.
6.
7.

เปนผูส อบบัญชีของธนาคาร และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ เขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
สอบทานให ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของธนาคาร ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองและครบถวน
เรียกเอกสาร ขอมูล หรือเชิญฝายบริหารและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของ
ธนาคารมาใหคําชี้แจงในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาว า จ า งผู  เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นมาให คํ า ปรึ ก ษาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานการบัญชีและการเงิน ดาน
กฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทาน
ไมไดปฏิบัติหนาที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ

8.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงครัง้ ละ 2 ป และมีรายชือ่
ดังตอไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายคนึง
ฦๅไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางเกศินี
วิฑูรชาติ
กรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเรื่อง
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

ทั้งนี้ หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ เปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณดานบัญชีและการเงิน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให ธ นาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย า งถู ก ต อ งและ
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส อบบัญชีและผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมิ น ผลให ธ นาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายใน และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
ผูบริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพือ่ ทําหนาที่

9.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีร่ ายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการชุดยอยตางๆ และ
ผูบริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
ธนาคารจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง
ครั้งละ 2 ป และมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายโกวิทย โปษยานนท
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
3. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
(2) นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนื่
รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ดํารงตําแหนง
ตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร
(3) ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบทีเ่ หมาะสมกับ
องคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ
4. ดูแลใหกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ตัง้ แตผชู ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป
ของธนาคาร ไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ตนมีตอธนาคาร โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น
5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ตัง้ แตผชู ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป
โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวม
ถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไวในรายงานประจําปของธนาคาร

รายงานการกํากั บดู แ ลกิจการ
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การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดใหมีการประชุมรวม
กันเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอยปละ 2 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่รายงานการดําเนิน
งานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตอคณะกรรมการ
ธนาคาร และจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทนโดยแสดงไวในรายงาน
ประจําปของธนาคาร
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมี
ระบบและตอเนือ่ ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสงู สุดและ
เปนไปตามแผนกลยุทธของธนาคารและนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยรวม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย กรรมการ
ธนาคาร 4 ทาน และผูบริหารของธนาคาร 1 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายสิงห
ตั ง ทั ต สวั ส ดิ์
ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
2. นายชาญ
โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอายุสม กฤษณามระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการของธนาคาร เพือ่ พิจารณา
ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายที่
กําหนด
4. ใหขอ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ งดําเนินการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการ
ธนาคารกําหนด
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การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น า ที่ ร ายงานการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการธนาคาร
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยทั่วไปจะกําหนด
ใหมกี ารจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน และอาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติม
ตามความจําเปน ในการประชุมแตละครัง้ ฝายจัดการขอมูล เอกสารอางอิง

และรายละเอียดเพือ่ ใชประกอบการพิจารณาใหแกคณะกรรมการทุกทาน
และในระหว า งการประชุ ม ประธานกรรมการธนาคารได ใ ห เ วลาแก
กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นําเสนอแตละวาระอยางรอบคอบ รวมทั้ง
เปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญ และซักถามตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อใหกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได
อยางเต็มที่
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนทําหนาที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้

สรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ของกรรมการธนาคารในป 2556 ดังนี้
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พรประภา
วิฑูรชาติ
เฟองฟู
ฤทธาภิรมย

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ประชุมรวม 12 ครั้ง

12
12
11
12
12
11
12
11
12
12
12
11
12
11
12
11
12
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เี่ กีย่ วของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทัง้ คูส มรสของบุตรของกรรมการอืน่ ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบ ริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทยอย
4. ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูท มี่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั
รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการคา
ทีก่ ระทําเปนปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
ธนาคารหรือคูส ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ งชําระตออีกฝายหนึง่ ตัง้ แตรอ ยละ
3 ของสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนสุทธิของธนาคารหรือตัง้ แต 20 ลานบาทขึน้ ไป
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปน
ไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับ
รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหวาง 1 ป กอนวันทีม่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือ ผูม อี าํ นาจควบคุมของธนาคารสังกัด
อยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ
เปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกิน
กวา 2 ลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นัน้ ดวย เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา
2 ป
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของ
ธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของธนาคารหรือบริษทั ยอย และไมเปนหุน สวนทีม่ นี ยั ในหาง
หุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละ 1 ของจํานวนหุน ที่
มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของธนาคารหรือบริษทั ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนทําหนาที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการธนาคาร โดยพิจารณาความรู ความสามารถ ประสบการณ
และคุณสมบัติตามขอบังคับของธนาคาร รวมทั้งขอกําหนดของทางการ
ประกอบกับการพิจารณาโครงสราง องคประกอบและขนาดของคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อใหคณะกรรมการธนาคารมีโครงสราง องคประกอบ
ทีเ่ หมาะสมกับขนาดธุรกิจของธนาคารและประกอบดวยกรรมการทีม่ คี วามรู
ความสามารถในหลากหลายดานที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอชือ่ บุคคล
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานําเสนอขอความเห็น
ชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย กอนที่จะนําเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน
ของธนาคาร
ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาผูบ ริหารระดับสูงสุด โดยคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
พิจารณาเสนอบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดของ
ทางการ มีความรูและความสามารถที่จะดําเนินการตามนโยบายและ
ภารกิจที่คณะกรรมการธนาคารกําหนดได ใหคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทยกอนที่
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
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การแตงตั้งกรรมการธนาคาร
ขอบังคับของธนาคารกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดออกจากตําแหนง
โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถา
จํานวนทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนทีใ่ กลทสี่ ดุ
กับ 1 ใน 3 สวน ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจรับเลือก
กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกก็ได
ในการประชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ กรรมการ มีหลักเกณฑดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(ข) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคล
โดยในการออกเสียงลงคะแนนโดยใหผถู อื หุน ลงคะแนนเสียงตาม
จํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาว
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไ ดรบั เลือก
ตัง้ เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ าํ แหนงกรรมการวางลงดวยเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
เชน ตาย ลาออก ศาลมีคาํ สัง่ ใหออก ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหาม
ตามกฎหมาย เปนตน คณะกรรมการสามารถแตงตั้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กําหนด เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงไดในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วางจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน โดยผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการทีต่ นแทน ทัง้ นี้ มติของ
คณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการแทนดังกลาวจะ
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยซึ่งอยูในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม
ซึง่ รวมถึงการอนุญาตใหธนาคารจัดตัง้ กลุม ธุรกิจทางการเงิน ทัง้ นี้ การกํากับ
ดูแลทีส่ าํ คัญ ไดแก การกํากับดูแลความเสีย่ งของกลุม ธุรกิจทางการเงินใน
ภาพรวม และความเสีย่ งเฉพาะดานตางๆ การทําธุรกรรมภายในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงิน การใหบริษัทยอยจัดทํารายงานและแจงขอมูลสําคัญ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
ของธนาคารต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และแจงใหธนาคารทราบภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน โดยไดกําหนด
หลักเกณฑในการดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน โดยไดเผยแพรใหพนักงาน
ผูบ ริหาร และกรรมการธนาคารไดทราบและใหถอื ปฏิบตั เิ ปนการทัว่ ไปแลว
เชน ขอหามสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
งบการเงิน ทําการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนใหบคุ คล
อื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุนของธนาคารในชวงเวลา
1 เดือนกอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจาก
การประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เปนตน
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ขอมูลเกีย่ วกับคาตอบแทนของผูส อบบัญชี แสดงไวภายในสวนขอมูลทัว่ ไป
ขอ 5
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติดวยดี รวมทั้งปฏิบัติตอผูถือหุน
ดวยความเปนธรรม ทั้งนี้ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนา และเสนอวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการธนาคารได ตามหลักเกณฑและแนวทางทีก่ าํ หนด
และแจงใหผถู อื หุน ทราบโดยทัว่ ไปแลว ผูถ อื หุน สามารถดูขอ มูลหลักเกณฑ
และแนวทางที่กําหนดไดจากเว็บไซตของธนาคาร
ธนาคารสงเสริมและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกในการใชสทิ ธิในเรือ่ ง
ตางๆ ของผูถือหุน ไดแก การจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่
เกีย่ วของใหผถู อื หุน ลวงหนากอนวันประชุม การกําหนดวัน เวลา ทีเ่ หมาะสม
และการกําหนดสถานทีใ่ นการจัดประชุมผูถ อื หุน โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของผูถือหุนที่จะเขาประชุม และการอํานวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนี้
ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูถือหุน
และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีสาระสําคัญอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา
กอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ผูถือหุนสามารถดูขอมูล
หนังสือเชิญประชุม ขอมูลประกอบวาระการประชุม และรายงานการ
ประชุมผูถือหุนไดจากเว็บไซตของธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ในป 2556 ธนาคารไดจดั ประชุมสามัญผูถ อื หุน ในวันที่ 12 เมษายน 2556
มีกรรมการธนาคารเขารวมประชุมทั้งหมด 16 ทาน ซึ่งรวมถึง ประธาน
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายและได
อํานวยความสะดวกและสงเสริมการใชสิทธิสําหรับผูถือหุนใหเขารวม
ประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง มีการดําเนินการ
ประชุมเปนไปตามลําดับระเบียบวาระการประชุมโดยไมมกี ารเพิม่ วาระการ
ประชุม มีการใชบัตรลงคะแนนเสียง และแจงผลการลงคะแนนเสียงใน
แตละวาระ นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแตงตัง้ กรรมการ ธนาคารเปด
โอกาสใหผถู อื หุน พิจารณาและลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล โดยประธาน
ในทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสและใหเวลาแกผถู อื หุน ในการสอบถามและแสดง
ความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ อยางเต็มที่ ผูถือหุนของธนาคาร
สามารถใช สิ ท ธิ ใ นการลงมติ และแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามใน
การตัดสินใจเรื่องสําคัญตางๆ ไดอยางเปนอิสระ
ธนาคารไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการระหวางกัน
และมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนขอกําหนด
และหลักเกณฑของทางการ ทัง้ นี้ ธนาคารกําหนดใหกรรมการและผูบ ริหาร
ระดับสูงจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย รวมทั้งแจงขอมูลการถือหุนและ
การเปนกรรมการในกิจการตางๆ รวมทัง้ ขอมูลอืน่ ๆ เกีย่ วกับการมีสว นไดเสีย
ของตน ซึ่งขอมูลดังกลาวธนาคารไดนําไปใชในการควบคุมดูแลการทํา
ธุรกรรมระหวางธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคาร มีสว นไดเสียหรือมีสว นเกีย่ วของ รวมทัง้ การรายงานขอมูลการทํา
ธุรกรรมดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ในกรณีที่คณะ
กรรมการธนาคารตองพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน กรรมการ
ผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมตั ริ ายการนัน้ นอกจากนี้
จะไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพือ่ ดูแลและปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียดวย
ความเปนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความมีมิตรภาพ และ
ความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม
ในการดําเนินกิจการ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผมู สี ว นไดเสียตางๆ แจงเรือ่ ง
รองเรียนตางๆ มายังธนาคารโดยตรง และไดมอบหมายใหหนวยงานกํากับ
ดูแล ติดตามและกํากับดูแลใหการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนตางๆ
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เปนไปอยางรัดกุมเหมาะสม และใหเลขานุการบริษทั เปนผูป ระสานงานใน
การรับขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูถ อื หุน หรือผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ เชน
ลูกคา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการและผูบริหารพิจารณา ทั้งนี้ ธนาคารมี
แนวทางในการปกปองพนักงานหรือผูแ จงเบาะแสในการกระทําผิดโดยให
มีการสอบสวนและดําเนินการใหไดขอยุติซึ่งเปนไปอยางเหมาะสมตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคารที่ใชสําหรับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี
ธนาคารเชื่อมั่นวา การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ตามแนวทางทีก่ าํ หนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ยอมจะชวยเสริมความเจริญ
กาวหนาแกองคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่
มั่นคงอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารไดรวบรวมภารกิจตางๆ ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ตลอดจนบทบาทที่เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ ที่สําคัญไวในเว็บไซตของธนาคารและรายงานประจําปแลว
ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
ผูถือหุน
ธนาคารตระหนักวา ผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และมีสิทธิในความเปน
เจาของซึ่งธนาคารไดดูแลและดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ตี ามทีก่ ลาวไวในเรือ่ งสิทธิของผูถ อื หุน และการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
อยางเทาเทียมกัน
ลูกคา
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคาโดยถือวาลูกคาเปนผูมี
อุ ป การคุ ณ อย า งสู ง ต อ ความสํ า เร็ จ และการเจริ ญ เติ บ โตของธนาคาร
ธนาคารมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา ดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาเสมือนเปนเพื่อนคูคิด มิตรคูบาน ดังนั้น
ธนาคารจึงไดพัฒนาระบบงานและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชอยาง
เหมาะสม จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเปนผูใหบริการ เพื่อให
มัน่ ใจวาลูกคาจะไดรบั บริการทีด่ ที สี่ ดุ ขยายเครือขายสาขาและสํานักธุรกิจ
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูลของลูกคา
ตลอดจนดูแลการรับขอรองเรียนและดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอลูกคา
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซึ่งเปนทรัพยากรที่
มี ค  า ยิ่ ง ของธนาคาร ธนาคารมี ห ลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ สําหรับการดูแลและสงเสริมชีวิตและความเปนอยูของ
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พนักงานบนพืน้ ฐานของความสัมพันธและความรวมมือทีด่ รี ะหวางกันเพือ่
สงเสริมความกาวหนาและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ไดแก
1) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
ธนาคารมี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยในทีท่ าํ งาน ทัง้ นีไ้ ดจดั ใหมรี ะบบการรักษาความปลอดภัยที่
ดีในสวนของอาคารสถานที่โดยมีระบบและอุปกรณควบคุมความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม และการจัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสมและเอื้ออํานวยให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย
2) เรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
แกพนักงาน ทัง้ นีไ้ ดจดั ใหมสี วัสดิการในดานการรักษาพยาบาล กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและเจาหนาที่บริหาร เงินสงเคราะห
บุตรของพนักงาน ทัง้ นี้ ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณา
ในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน ไดแก การ
บริหารคาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการของเจาหนาที่บริหารและ
พนักงาน นอกจากนี้ การพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนและ
สวัสดิการแกพนักงาน ธนาคารคํานึงถึงผลการดําเนินงานของธนาคาร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบการพิจารณาดวย
3) เรื่องการพัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพัฒนาความรู ศักยภาพ
ของพนักงาน ทัง้ นีม้ คี ณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
ซึง่ มีอาํ นาจหนาที่ นําเสนอนโยบายเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร รวมทัง้ เสนอความเห็นเพือ่ การพิจารณาในเรือ่ งเกีย่ วกับการ
พัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน ไดแก การพัฒนา ฝกอบรม
สับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน การเลือ่ นชัน้ เลือ่ นตําแหนง การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง การสนับสนุนดานทุนการศึกษา และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทัง้ ภาพรวมในแตละปและรายบุคคล
พนักงานจะไดรับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรูความสามารถ
โดยธนาคารไดจัดใหมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมภายในและ
ภายนอกในแขนงตางๆ ตลอดปมากกวา 100 หลักสูตร ซึง่ จะชวยเสริม
สรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร
ตลอดจนทักษะทางเทคนิคอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ธนาคารไดสรางหลักสูตรหลักของ
ธนาคารขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความรูและทักษะ
สําคัญๆ ที่พนักงานสวนใหญของธนาคารหรือบางตําแหนงงานหลัก
ของธนาคารจะตองมีเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการ

พัฒนาทักษะตนเองอื่นๆ ตัวอยางหลักสูตรที่ธนาคารจัดอบรม ไดแก
(1) หลักสูตรการพัฒนาทั่วไป เชน เทคนิคการเปนหัวหนางานอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และเทคนิคการ
วิเคราะหและเขียนรายงาน เปนตน
(2) หลักสูตรตามตําแหนงหนาที่งาน เชน เจาหนาที่อํานวยบริการ
เจาหนาที่การตลาด ผูจัดการสาขา และเจาหนาที่สินเชื่อ เปนตน
ทั้งนี้ หลักสูตรที่ธนาคารจัดครอบคลุมความรูและทักษะสําคัญๆ
เชน ทักษะการขายสําหรับลูกคาบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธดา น
การขาย การบริหารผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง
และจริยธรรมสินเชื่อ การติดตามดูแลสินเชื่อ การบรรเทาและ
ควบคุมความเสี่ยง/การจัดโครงสรางสินเชื่อ และการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ เปนตน
นอกจากนี้ ธนาคารไดจดั ใหมที นุ การศึกษาทัง้ ภายในประเทศและ
ตางประเทศแกพนักงานดวย
4) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
ธนาคารเชื่อและเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด และ
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ธนาคารจะไมสนับสนุน
หรือเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
คูคา
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค า โดยถือวาคูค า เปนผูท มี่ สี ว น
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกและการทํา
ธุรกรรมกับคูคา ธนาคารใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง
การคาและสัญญาทีม่ ตี อ คูค า ดวยความเขาใจและความรวมมือทีด่ รี ะหวาง
กัน โดยคํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หรือประเพณีที่ถือปฏิบัติใน
ตลาด รวมทั้งมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
คูแขงขัน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขงขันและไดปฏิบัติตอคู
แขงขัน ดวยความเขาใจและความรวมมือทีด่ รี ะหวางกัน ทัง้ นี้ ธนาคารถือวา
ธนาคารพาณิชยอื่นตางก็มีหนาที่เปนผูใหบริการทางการเงินที่ดีและมี
คุณภาพแกลกู คา และธนาคารจะดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกฎเกณฑ และ
การแขงขันที่เปนธรรมโดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแล
เจาหนี้
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญและภาระความรับผิดชอบตามขอตกลงที่
มีกับผูฝากเงิน ผูถือหุนกู ผูซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคาร และเจาหนี้การคา
อื่นๆ ซึ่งถือเปนเจาหนี้ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ดังนัน้ ธนาคารจึงมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วของ และ
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ปฏิบตั ติ ามพันธะและเงือ่ นไขตางๆ เกีย่ วกับการรับฝากเงิน รวมทัง้ เงือ่ นไข
การกูยืมและเงื่อนไขทางการคาที่มีกับเจาหนี้โดยเครงครัด
สังคม และชุมชน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและชุมชนโดยตระหนัก
และใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจอันเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยจะสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม และใหการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ กื้ อ กู ล ชุ ม ชนและสั ง คมไทยอย า งต อ เนื่ อ ง
สมํ่าเสมอ เชน การสนับสนุนและสงเสริมในดานการศึกษา กิจกรรมทาง
ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมไทย การประหยัดพลังงาน และการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอื่นๆ เพื่อสรางสรรคสังคม เปนตน
สิ่งแวดลอม
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมโดยใหความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมกับการดําเนิน
กิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแล
รักษาสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สงเสริมใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสวนรวมในการรณรงคหรือการสรางความรูความเขาใจในการ
อนุรกั ษพลังงาน และการรักษาสภาพแวดลอมเพือ่ ประโยชนอนั ยัง่ ยืน ไดแก
การใชอาคาร สถานที่ และอุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงาน และการ
รณรงคใหพนักงานรวมกันอนุรักษพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการใหสินเชื่อแกโครงการที่เปน
การประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอม
เรื่องอื่นๆ
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและหลักปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพืน้ ฐาน
ทีส่ าํ คัญ คือ การปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน
กิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ ธนาคารมี
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไมลว งละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น ทั้งนี้ ธนาคารเคารพและไมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับ
การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น
ธนาคารจะไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ
สิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเนื่องจาก
การใหตามประเพณีนยิ ม นอกจากนี้ ธนาคารตอตานการทุจริต และไมจา ย
สินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งจะใหความรวมมือและสนับสนุน
มาตรการของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

รายงานการกํากั บดู แ ลกิจการ

97

ธนาคารจะสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมสี ว นเกีย่ วของกับการทุจริตคอรัปชัน่ และ
ธนาคารไดประกาศเจตนารมณเขารวม โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) แลว
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยสารสนเทศทีม่ สี าระสําคัญ
ตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน หรือผูล งทุน โดยกําหนดเปนนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลใหการเปดเผยสารสนเทศดังกลาว
เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางทีเ่ ขาถึงขอมูลได
งายและนาเชือ่ ถือเพือ่ ใหผถู อื หุน หรือผูล งทุนไดรบั สารสนเทศอยางกวางขวาง
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการทํารายงาน
ทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย และมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาทีด่ แู ลใหรายงานทางการเงินของธนาคารตรงตอความเปนจริง
และเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจัดทํารายงานแสดงความเห็นไวในรายงานประจําปแลว
ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของธนาคาร
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทัว่ ไป รวมทัง้ รายงานประจําป โดยได
เผยแพรขอ มูลขาวสารดังกลาวเพือ่ ใหผลู งทุน และผูท เี่ กีย่ วของไดรบั ทราบ
ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ไดแก การจัดสงขอมูลใหแก
ผูถือหุนทางไปรษณีย การแถลงขาวหรือเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชน
รวมทั้งสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ
พบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนการเผยแพรขอมูลในเว็บไซต
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดระบุถึงวิธีการติดตอและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ที่ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนไวในเว็บไซตดังกลาวแลว
ธนาคารไดกาํ หนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธกี ารกําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหารเพื่อใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
รั บ มอบหมาย โดยได คํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ต า งๆ ได แ ก อั ต ราและจํ า นวน
ผลตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศและของภูมิภาค
อัตราและจํานวนผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนชัน้ นําในประเทศ หนาที่
ความรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะผูบริหารระดับสูง ผลประกอบการของ
ธนาคาร และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมถึงปจจัยอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คาตอบแทนของกรรมการธนาคารในป 2556 เปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตน โดยอยูในระดับและสัดสวนที่เทียบเคียงไดกับธนาคาร
พาณิชยอื่นในประเทศ โดยคํานึงถึงขนาดของสินทรัพยของธนาคาร ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพจิ ารณาถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบแทนแลว นอกจากนี้ ธนาคารไดจดั ใหมรี ายงานของคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และแสดงรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการเปนรายบุคคลแลว
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชนสงู สุดของธนาคาร
โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซึ่งทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวา คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาทีด่ ว ยความระมัดระวังรอบคอบ ความซือ่ สัตยสจุ ริต และดําเนินกิจการ
ของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของธนาคาร
และมติที่ประชุมผูถือหุน
ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคูก บั เศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดย
ตลอด โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ คือ ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะและความ
เชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน าํ ซึง่ เปนทีย่ อมรับ กรรมการธนาคาร
มีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาหลักที่มุงหวังของธนาคาร
วิสัยทัศน (Vision)
มุ  ง หมายที่ จ ะเป น ธนาคารที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นการเงิ น ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา มีความพรอมดวยบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไวซึ่งความเปนสากล ตลอดจน
การเปนธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบดวย ภารกิจดานการเงิน ดานการตลาด
และลูกคา ดานคุณภาพการปฏิบตั งิ าน และดานศักยภาพขีดความสามารถ
ดังนี้
ดานการเงิน
- ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ
มั่นคง
ดานการตลาดและลูกคา
- เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการที่เปนเลิศ

ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีวธิ กี ารในการตรวจสอบ
คุณภาพ
- มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และสามารถนําขอมูลจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานมาใชในการตัดสินใจสั่งการ
ดานศักยภาพขีดความสามารถ
- ใหพนักงานมีศกั ยภาพพรอมทีจ่ ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของ
ธนาคาร
คุณคาหลักที่มุงหวัง (Core Value)
คุณคาหลักทีท่ าํ ใหธนาคารเปนธนาคารชัน้ นําของประเทศมาอยางตอเนือ่ ง
เปนสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะตองรวมรักษาไว โดยจะตองคํานึงถึงและนํา
มาใชในทุกกรณี คือ “ใหบริการทางการเงินที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา
ตามแนวทาง เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้
- ใหบริการที่เปนเลิศในทัศนะของลูกคา
- ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
- ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ
- มุง มัน่ ทีจ่ ะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน
- ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารเชือ่ มัน่ วา การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสราง
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงไดกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางไวแลว โดยถือเปน
การประมวลความประพฤติในทางทีด่ งี าม เพือ่ รักษาและสงเสริมเกียรติคณ
ุ
และชื่อเสียงอันดีของธนาคาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลัก
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจทีก่ าํ หนดไวเปนลายลักษณ
อักษรนี้ ไดรบั ความเห็นชอบและผานการทบทวนความเหมาะสม จากคณะ
กรรมการธนาคารแลว ทั้งนี้ ธนาคารไดเผยแพรนโยบายและหลักปฏิบัติ
ดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งยัง
ไดมกี ารมอบหมายใหผบู งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ มีหนาทีส่ อดสองดูแลและ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี นอกจากนี้ พนักงานธนาคารและบุคคลทั่วไป สามารถดู
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคารไดในเว็บไซตของธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2557 โดยมีกรรมการอิสระ 6 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการ
ธนาคารไดประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยอนุมัติแบบ
ประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดทําแลวสรุปไดวา จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะ
กรรมการธนาคารเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียง
พอและเหมาะสม รวมทัง้ จัดใหมบี คุ ลากรอยางเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการตาม
ระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความ
สําคัญของการปฏิบัติงานที่ตองมีระบบการควบคุมภายในและการกํากับ
ดูแลทีด่ ี เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจบริการทางการเงินแกประชาชนและองคกร
นิติบุคคลทั่วไปเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองครบถวน และเชื่อถือได
คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบแตงตั้ง นายนิพนธ จันทรเจริญสุข ให
ดํารงตําแหนงผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2553 เนือ่ งจากมีประสบการณในการปฏิบตั งิ านดานการตรวจสอบภายใน
ธนาคาร มาเปนระยะเวลา 34 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับการปฏิบตั งิ านดานตรวจสอบภายใน และมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของธนาคาร จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง
ถอดถอน โยกยายผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคารจะตอง
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ องผูด าํ รง
ตําแหนงผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม มีดังนี้
นายนิพนธ จันทรเจริญสุข
• ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม
• การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต
(Pre-CIA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การเตรียมความพรอมของสถาบันการเงินเพือ่ รองรับนโยบายการกํากับ
ตรวจสอบของ ธปท. ชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบัน
การเงิน
• กฎหมายตอตานการทุจริตฉบับใหมกับการพัฒนาองคกรไทยไปสู
ความโปรงใส IOD
• การประชุ ม ทางวิ ช าการด า นการป อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต
สํานักงาน ป.ป.ช.

รายงานการกํากั บดู แ ลกิจการ

99

• พ.ร.บ. ฟอกเงิ น พ.ร.บ. ก อ การร า ย และกฎกระทรวง CDD
สายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• สถาบั น การเงิ น กั บ การสกั ด กั้ น การลั ก ลอบนํ า เงิ น ออกนอก
ราชอาณาจักรของกระบวนการคายาเสพติด สมาคมธนาคารไทย
ประสบการณการทํางาน
• 2553 - ปจจุบัน ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2541 - 2553
AVP ผูชํานาญการตรวจสอบ - SVP ผูรับผิดชอบ
งานตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและ
ควบคุม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2519 - 2541
เจาหนาทีต่ รวจสอบ ชัน้ ตรี - ชัน้ พิเศษ หัวหนาสวน
ฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมอบหมายใหนายปานศักดิ์ พฤกษากิจ ดํารงตําแหนงเปนผูร บั ผิดชอบ
กํากับดูแล (Head of Compliance) เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับดูแลการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑของหนวยงานทางการทีก่ าํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร
โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของธนาคาร มีดังนี้
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบงานกํากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
• ผู  กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านด า นธุ ร กิ จ การธนาคารพาณิ ช ย
(Compliance Officer) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สํานักงาน ป.ป.ง.
• แนวทางการกํากับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมที่สําคัญ
(Significant Activities) ธนาคารแหงประเทศไทย
• ความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานแกผูรับผิดชอบสูงสุดใน
หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case
2012 AML Experts Co. Ltd.
• Director Certification Program IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) IOD
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ประสบการณการทํางาน
• 2551 - ปจจุบัน รองผูจ ดั การอาวุโส (SVP) และผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
รับผิดชอบงานกํากับดูแล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2543 - 2550
ผูจัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2542
ผูจัดการดาน Control สาขาสิงคโปร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - 2535
ผูช ว ยผูจ ดั การสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2518 - 2530
เจาหนาที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูรับผิดชอบกํากับดูแลมีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการเปนศูนยกลางการ
กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ คปภ. ทางการทองถิ่นของสาขาในตางประเทศ หรือ
หนวยงานทางการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
(Compliance Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ ริหารระดับสูง หนวยงาน และพนักงานตองปฏิบตั ใิ หถกู ตอง
ตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานใหตระหนักวา พนักงาน
ทุกคนมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจใน
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให
ถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด
โครงสรางคณะกรรมการ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 17 ทาน
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน ไดแก นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายเดชา ตุลานันท นายสุวรรณ
แทนสถิตย นายชาญศักดิ์ เฟองฟู และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช นายสิงห
ตังทัตสวัสดิ์ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ และนายชาญ
โสภณพนิช และกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน พลเรือเอกประเจตน ศิรเิ ดช
นายโกวิทย โปษยานนท นายคนึง ฦๅไชย หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายพรเทพ พรประภา
การรวม หรือแยกตําแหนง
ธนาคารกําหนดใหมกี ารแยกกันทัง้ บทบาท หนาทีแ่ ละบุคคลผูด าํ รงตําแหนง
ประธานกรรมการธนาคารกับบุคคลผูด าํ รงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร

การดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงในบริษทั จํากัด
อื่น
ธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย คือ กรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของธนาคารเปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางในบริษทั
จํากัดอืน่ ไดไมเกิน 3 กลุม ธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีขอ กําหนดใหเจาหนาที่
ชั้นบริหารของธนาคารตองขออนุญาตตอคณะกรรมการบริหาร หากจะ
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั จํากัดอืน่ หรือการเขาเปนหุน สวนไมจาํ กัด
ความรั บ ผิ ด ชอบในห า งหุ  น ส ว น ทั้ ง นี้ จํ า นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ที่
กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการไมควรเกิน 3 แหง
เลขานุการบริษัท
ธนาคารไดแตงตั้งใหนายอภิชาต รมยะรูป เปนเลขานุการบริษัท โดย
ธนาคารพิจารณาแลววาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีประสบการณ
การทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผานการอบรมหลักสูตร
กรรมการบริษทั (Director Certification Program: DCP) ทีจ่ ดั โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ทั้ ง นี้
เลขานุการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรือ่ งการประชุม เชน การจัดการประชุมคณะกรรมการและผูถ อื หุน
การจั ด เตรี ย มหรื อ จั ด ทํ า วาระการประชุ ม หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําป และรายงานการประชุม
รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย เปนตน
2. เรือ่ งทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการ
รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และผูถือหุน
3. เรือ่ งการใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการในการปฏิบตั ติ ามขอ
บังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เรือ่ งการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เปนบุคคลติดตอ
(Contact Person) กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคาร
แหงประเทศไทยและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปน
ผูแจงขอมูลตางๆ ตอหนวยงานดังกลาวตามที่กฎหมาย และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด
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การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการธนาคารไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้ คณะเปนรายป และครอบคลุมถึงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการอยาง
สมํา่ เสมอ รวมทัง้ การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจ ดั การใหญ การ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารดังกลาว มีขึ้นเพื่อ
ใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ ธนาคารได
จั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
กรรมการธนาคารแตละทานเปนผูกรอกแบบประเมิน และนําผลการ
ประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
การสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาทีค่ ดั เลือกและเสนอ
ชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ดํารงตําแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ย
ผูจัดการใหญขึ้นไปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดมีการชี้แจงขอมูลทั่วไปใหแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการธนาคารครั้งแรก และจัดใหมีคูมือกรรมการธนาคาร ตลอดจน
สนับสนุนคาใชจา ยสําหรับกรรมการธนาคารทีป่ ระสงคจะเขารับการอบรม
หลักสูตรที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารไดสนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผูบ ริหาร
ระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม
บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนตน
กรรมการธนาคารที่ ผ  า นการอบรมหลั ก สู ต ร Director Certification
Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ไดแก นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ นายชาติศิริ
โสภณพนิช นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช หมอมเจา
มงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย นางเกศินี วิฑรู ชาติ และนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย สําหรับกรรมการธนาคารที่ไดรับการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช นายคนึง ฦๅไชย
นายโกวิทย โปษยานนท นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟอ งฟู

รายงานการกํากั บดู แ ลกิจการ
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปน
พืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิ น โดยได มี ก ารกํ า หนดแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงแตละดาน เพื่อใหแนใจไดวา
ธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ ในชวงที่ผานมา ธนาคารได
วิเคราะหถึงปจจัยความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีผล
กระทบตอการประกอบธุรกิจการเงิน และนํามา
ปรับปรุงโครงสรางองคกร ตลอดจนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
เสริมสรางใหระบบการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเทียบเคียง
ระดั บ สากล และสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ
Basel II และ Basel III หลักเกณฑ Basel III ที่
นําเสนอโดย Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) มีเปาหมายทีจ่ ะเสริมสราง
กฎเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย การ
บริ ห ารความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ งที่ เ ป น
มาตรฐาน และการเพิ่ ม มาตรการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันการเงินที่มีความสําคัญตอระบบการเงิน
โลก โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดทยอยบังคับ
ใชหลักเกณฑ Basel III ในสวนของเกณฑการ
ดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย ที่ปรับปรุงใหม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผานมา

ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารยังมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของของธนาคาร
มีความเขาใจ ตระหนักรู ยึดมั่นและยอมรับในคุณคา
ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เปนปกติวิสัยจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และผูบ ริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสีย่ งของธนาคาร
ใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคารทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบดวย การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่งจะสงผลอยาง
มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแตละประเภท การติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ ให
ผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสี่ยงไดทันตอเหตุการณ
หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงตั้งอยูบนพื้นฐานที่ใหหนวยงานธุรกิจ ซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอ
ใหเกิดความเสี่ยง มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางตอเนื่อง และใหความ
เสี่ยงอยูภายในขอบเขตที่ไดรับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคารทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเสีย่ งทําหนาทีต่ ดิ ตาม
และควบคุมความเสี่ยงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
สภาวะแวดลอมและความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึง
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแตละดาน มีดังนี้
1) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2556 เริม่ ฟน ตัวอยางตอเนือ่ ง โดยไดรบั แรงขับเคลือ่ นจากการบริโภคของภาค
เอกชน การฟน ตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย ตลอดจนฐานะการเงินทีเ่ ขมแข็งขึน้ ของภาคธนาคารและ
สถาบันการเงิน นําไปสูการจางงานในภาคสวนตางๆ และสงผลใหธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
เริ่มสงสัญญาณที่จะชะลอการอัดฉีดสภาพคลอง (Quantitative Easing : QE) โดยเฉพาะในชวง
ครึง่ หลังของป กอใหเกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลกและตลาดการเงินของประเทศกําลังพัฒนา
อนึ่ง ในปนี้รัฐบาลสหรัฐยังคงประสบปญหาดานการคลัง โดยเฉพาะในเรือ่ งของเพดานหนีส้ าธารณะ
ตอเนื่องจากปกอนหนา โดยการเผชิญหนาระหวางพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันไดลุกลาม
บานปลาย นําไปสูการปดทําการชั่วคราวของรัฐบาลในบางสวนในชวงเดือนตุลาคมดวย
สําหรับเศรษฐกิจของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปที่เคยเขาสูภาวะถดถอยตั้งแตชวงครึ่งหลังของป
2555 เปนตนมา สถานการณทางเศรษฐกิจหลายประเทศไดปรับตัวดีขึ้นตั้งแตในชวงกลางป 2556
โดยสามารถกลับมาขยายตัวไดอกี ครัง้ แมจะไมสงู มากนัก อยางไรก็ตาม ปญหาหนีเ้ สียในภาคสถาบัน
การเงิน ปญหาหนีส้ าธารณะของภาครัฐ ตลอดจนปญหาการวางงานทีอ่ ยูใ นระดับทีส่ งู ในบางประเทศ
จะสงผลใหสหภาพยุโรปยังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกอนที่จะกลับเปนปกติ ขณะเดียวกัน ประเทศ
ญี่ปุน รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี Abe ไดมีมาตรการกระตุนและปฏิรูปใน 3 ดาน ได
ชวยใหเศรษฐกิจญีป่ นุ ปรับตัวดีขนึ้ อยางตอเนือ่ งในชวงทีผ่ า นมา ซึง่ หากญีป่ นุ สามารถปฏิรปู เศรษฐกิจ
ไดสําเร็จตามที่ตั้งใจไวในชวงตอไป ก็จะชวยใหการฟนตัวที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนได
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สวนประเทศกําลังพัฒนานัน้ ไดรบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการ
สงออก อันเปนผลมาจากความออนแอทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สําคัญ ทําใหหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไมสามารถพึ่งพาการสงออก
ไดเหมือนในอดีต โดยในป 2556 มูลคาการสงออกไทยไมขยายตัวจากป
กอนหนา ทัง้ นี้ ในกรณีของประเทศจีน ซึง่ เศรษฐกิจกําลังเขาสูช ว งใหมของ
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดตํ่าลง
จากชวงกอนหนา ทั้งมีปญหาความเปราะบางหลายดานในประเทศที่จะ
ตองดูแลแกไข อาทิ ปญหาในภาคอสังหาริมทรัพยนั้น อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนไดเริ่มปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชวงปลายป 2556
ทําใหความกังวลใจของทุกคนเกี่ยวกับจีนไดบรรเทาลงไปในระดับหนึ่ง
ในระยะตอไป ปญหาภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะปญหาความขัด
แยงทางการเมืองที่ลุกลามขึ้นในไตรมาสที่ 4 จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญอีก
ปจจัยหนึง่ จะเริม่ สงผลตอกําลังซือ้ ของผูบ ริโภค ระดับการลงทุนของภาครัฐ
เอกชนไทย และนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งตอภาคการทองเที่ยว ซึ่งหาก
ปญหาดังกลาวยังคงยืดเยือ้ ตอไป ก็จะกระทบตอ momentum ของการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะกระทบตอการดําเนินการของภาคธุรกิจได
2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
หลักเกณฑ Basel III
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยใหมตามหลักเกณฑ Basel III ที่ออกโดย Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการ
ดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ในสวนของการกํากับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงิน
กองทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือ่ ใหเพียงพอทีจ่ ะรองรับ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพือ่ รักษา
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การปรับปรุงที่สําคัญ ไดแก การ
กําหนดอัตราสวนเงินกองทุนขั้นตํ่าขึ้นมาใหม การเพิ่มคุณภาพเงินกองทุน
ใหมคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ การปรับปรุงการคํานวณสินทรัพยเสีย่ งใหสะทอน
ความเสีย่ งทีแ่ ทจริงและครอบคลุมธุรกรรมไดครบถวนยิง่ ขึน้ รวมถึงการเพิม่
ขอกําหนดใหมีการทยอยดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมในสวนของ Capital
Conservation Buffer โดยจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 และจะ
มีผลครบถวนในวันที่ 1 มกราคม 2562
นอกเหนือไปจากเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายขางตนแลว
ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดออกแนวทางการคํานวณอัตราสวนทางการ
เงิน Leverage Ratio เพิ่มเติมเพื่อจํากัดการกอฐานะความเสี่ยง รวมทั้งได
กําหนดใหธนาคารพาณิชยรายงานมาตรวัดความเสีย่ งดานสภาพคลองตาม
หลักเกณฑ Basel III เพือ่ ใหมกี ารเตรียมการสําหรับการบังคับใชหลักเกณฑ

ที่เหมาะสมกับประเทศไทยตอไป ซึ่งธนาคารไดดําเนินการศึกษา เตรียม
ความพรอม และประเมินผลกระทบเชิงปริมาณจากการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑดังกลาวที่จะมีการบังคับใชในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหรือปรับปรุงใหม
งบการเงินของธนาคารจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่งที่ผานมาสภาวิชาชีพบัญชีไดทยอย
ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
(International Financial Reporting Standards: IFRS) และเริ่มบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผานมา สําหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับธนาคารและจะมีผลบังคับใชในป 2557
เปนการปรับปรุงใหมหรือออกการตีความใหมเพื่อใหทันตอมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
อยางเปนสาระสําคัญ
ธนาคารไดเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีดงั กลาว
เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ
3) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งดานเครดิต หมายถึง ความเสีย่ งทีล่ กู หนีห้ รือคูส ญ
ั ญาของธนาคาร
ไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ การลงทุน
และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงไวกับธนาคารได เปนตน
ปจจัยความเสีย่ งดานเครดิต ไดแก ประเด็นความเสีย่ งตางๆ ซึง่ อาจสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการชําระคืนอยางครบถวนของลูกหนี้ รวมถึงปจจัยอืน่
อันอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดของธนาคาร
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเผชิญกับความเสีย่ งจากการทีป่ ระเทศกําลังพัฒนา
และกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมซึ่งเปนปจจัยผลักดันการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในชวงหลายปที่ผานมาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง ขณะที่
เศรษฐกิจของกลุม ประเทศพัฒนาแลวเริม่ มีสญ
ั ญาณฟน ตัว นอกจากนีก้ าร
ยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินที่ใชในการพยุงเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศพัฒนาแลวในชวงที่ผานมายังอาจสงผลใหเกิดความผันผวนใน
ตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมูลคาของสินทรัพยตางๆ ทั่วโลก
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2557 จึงยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของ
แนวโนมเศรษฐกิจโลก และภาวะการชะลอตัวของการบริโภคภายใน
ประเทศ ดังนั้น การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปจึงตองอาศัย
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การสงออกและการทําธุรกิจกับประเทศเพื่อนบานเปนหลัก ในขณะที่การ
ลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากความลาชาของโครงการ และ
การเบิกที่อาจไมเปนไปตามเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจของธนาคารในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ
ติดตามความเสี่ยงของลูกหนี้หรือคูสัญญาที่อาจจะไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิด เนื่องจากลูกหนี้หรือคูสัญญาบางรายที่มี
ฐานะทางการเงินทีอ่ อ นแอลง และ/หรือ ออนไหวตอปจจัยเสีย่ งตางๆ ทีเ่ ขา
มากระทบมากขึน้ อาจไดรบั ผลกระทบจากปญหาสภาพคลองและแนวโนม
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จนสงผลใหตอความสามารถในการชําระ
หนี้ลดลง
ในการบริหารความเสีย่ งดานเครดิต ธนาคารไดกาํ หนดกระบวนการอํานวย
สินเชือ่ โดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเชือ่ การจัดระดับความเสีย่ ง
ดานสินเชื่อของลูกคา ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการอนุมัติ
สินเชื่อตามระดับตางๆ ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน
เป น ต น ในการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไป ธนาคารจะพิ จ ารณา
วัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถ
ของผูบ ริหาร ตลอดจนหลักทรัพยคาํ้ ประกัน และจัดใหมกี ารทบทวนสินเชือ่
รวมถึ ง ระดั บ ความเสี่ ย งของสิ น เชื่ อ เป น ประจํ า โดยธนาคารได จั ด ตั้ ง
สายงานเพื่อติดตามดูแล และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ไดแก
สายบริหารความเสีย่ ง ทําหนาทีว่ เิ คราะหและรายงานสถานะความเสีย่ ง
ของธนาคารในดานตางๆ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงนโยบายดานความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และเพื่อ
รองรับกฎเกณฑใหม ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สายบริหารสินเชือ่ ทําหนาทีบ่ ริหารความเสีย่ งดานเครดิต โดยกํากับดูแล
และติดตามการอํานวยสินเชื่อใหเปนไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร
สายงานนี้ประกอบดวย หนวยงานตางๆ คือ หนวยงานนโยบายสินเชื่อ
หนวยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ หนวยงานบริหาร Portfolio หนวยงานสอบทาน
สินทรัพยเสี่ยง หนวยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ หนวยงานประนอมหนี้และ
กฎหมาย และหนวยงานทรัพยสนิ ซึง่ แตละหนวยงานมีหนาทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวยงานนโยบายสินเชื่อ มีหนาที่ดูแลโครงสรางนโยบายสิน
เชื่อ ประสานงานในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณีไม
เขาเกณฑของนโยบายสินเชือ่ และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพือ่
นํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
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หนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหนาที่กลั่นกรองสินเชื่อที่นําเสนอ
โดยสายธุรกิจตางๆ ดูแลใหการอํานวยสินเชือ่ เปนไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสรางสินเชื่อที่เหมาะสม
ทบทวนผลการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งสิ น เชื่ อ ของลู ก ค า รวมทั้ ง
สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และกระบวนการอํานวยสิน
เชื่อมีระบบและเชื่อถือได
หนวยงานบริหาร Portfolio มีหนาที่วิเคราะหและเสนอแนะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของ Portfolio การกําหนดสัดสวนที่เหมาะ
สมของ Portfolio และการตั้งสํารองหนี้สูญในระดับ Portfolio
พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ สรางฐานขอมูลดานสินเชื่อ ตลอดจนควบคุมดูแล
มาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวของ
หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสีย่ ง มีหนาทีส่ อบทานกระบวนการ
บริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการ
ตั้งสํารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ
ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
หนวยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหนาที่ดูแลบริหารจัดการหนี้
ดอยคุณภาพ กําหนดกลยุทธพรอมทั้งดําเนินการแกไขและการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
หนวยงานประนอมหนีแ้ ละกฎหมาย มีหนาทีด่ าํ เนินการใหมกี าร
ฟองรองหรือประนีประนอมยอมความหรือยึดทรัพยขายทอดตลาด
หนวยงานทรัพยสนิ ทําหนาทีบ่ ริหารและขายทรัพยสนิ รอการขาย
ที่ไดรับมาจากกระบวนการประนอมหนี้ และการฟองรอง
สําหรับกระบวนการในการอํานวยสินเชื่อ สายสินเชื่อจะเปนผูพิจารณานํา
เสนอขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และหนวยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ พิจารณาคําขอดังกลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการอํานวยสินเชือ่ รวมถึงพิจารณาความเสีย่ งตาม
ที่กําหนดไว เชน มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยง
ดานสินเชือ่ และการประเมินมูลคาหลักประกัน เปนตน เพือ่ เปนการปองกัน
ความเสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อ ในสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพ ธนาคาร
มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทําหนาที่ในการติดตามแกไขหนี้ดังกลาว
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานอิสระที่เกี่ยวของทําหนาที่ในการสอบ
ทานกระบวนการบริหารสินเชือ่ และคุณภาพสินเชือ่ ประเมินความเพียงพอ
ของการสํารองหนีส้ ญ
ู ในกรณีทเี่ ปนสินเชือ่ ดอยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณา
การปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
โครงสราง Portfolio ที่เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ตามเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทย
กําหนด ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของจะรายงานผล
ตอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ
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ธนาคารมีการกําหนดเพดานตางๆ สําหรับการควบคุมความเสีย่ งดานเครดิต
เชน การกําหนดเพดานของผลรวมของจํานวนเงินที่ใหสินเชื่อ ลงทุน กอ
ภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
ผูเกี่ยวของทั้งในลักษณะกลุมลูกคา กลุมอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
คูสัญญา เพื่อเปนการจํากัดความสูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณี
ที่กลุมลูกคาที่เขาขายลักษณะดังกลาวไดรับผลกระทบในแงลบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํา่ นอกจากนี้ ธนาคารไดมกี ารติดตามการกระจุกตัวของกลุม
สินเชื่อรายใหญ กลุมอุตสาหกรรม และประเทศคูสัญญา และรายงานตอ
ฝายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
ของธนาคารอยางสมํา่ เสมอ ซึง่ การกําหนดเพดานและการติดตามรายงาน
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารมั่นใจไดวาในภาวะวิกฤติจะมีเงิน
กองทุนเพียงพอที่จะดําเนินธุรกิจไดอยางแข็งแกรงตอไป
นอกจากนี้ ธนาคารไดมกี ารจัดทํานโยบายการบริหารความเสีย่ งในการทํา
ธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1 เพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
กําหนด ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงการกําหนดหลักเกณฑและขอ
จํากัดในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมระหวางกันภายใน
กลุม ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดยกําหนดใหกลุม ธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณธุรกรรมใหอยูใน
เกณฑที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม) กําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่
เกีย่ วของกําหนด โดยบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการ
จัดทํารายงานขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกันตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินและคณะกรรมการธนาคารอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อสามารถติดตามแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดกอนที่จะเกิด
ความเสียหายรายแรงขึ้น
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ
ธันวาคม 2556 และ ธันวาคม 2555 มีดังนี้

1

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม *
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม *
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม **
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม *
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ **

ธ.ค.-56

ธ.ค.-55

5.3%
0.2%
2.2%
0.3%
214.2%

5.4%
0.1%
2.3%
0.3%
206.9%

* รวมดอกเบี้ยคางรับ
** ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

4) ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งดานตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีธ่ นาคารอาจไดรบั ความเสียหาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน
อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา
ตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ
วัตถุประสงคหลักในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร คือ การ
จัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของปจจัยตลาดใหอยูใ นระดับ
ที่ ย อมรั บ ได แ ละสอดคล อ งกั บ นโยบายความเสี่ ย งรวมของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและมีการกําหนดมาตรวัดและ
เพดานความเสีย่ งดานตลาดใหเหมาะสมกับลักษณะและความซับซอนของ
ธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ สายบริหาร
การเงิน และหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด เปนผูมีบทบาทหลัก
ในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายที่กําหนด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่กําหนดและ
ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ และการ
บริหารความเสี่ยงดานตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ดานตลาดและความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได และสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารกําหนด
สายบริหารการเงิน มีหนาทีด่ าํ เนินกลยุทธทางการคาโดยการซือ้ ขาย
ผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เชน ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
ซือ้ ขายตราสารหนีแ้ ละตราสารอนุพนั ธ ตลอดจนบริหารความเสีย่ งดาน
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคลองของ
ธนาคาร เพื่ อ ให ร ะดั บ ความเสี่ ย งอยู  ภ ายใต เ พดานความเสี่ ย ง
ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนดและ
ธนาคารยอมรับได

กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบดวย 8 บริษัทดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม 2) บางกอกแบงค เบอรฮาด (BBB) 3) ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จํากัด (BBC) 4) บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด
(มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอรฮาด และ 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด (BBL Cayman)

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวยงานความเสีย่ งดานตลาด สายบริหารความเสีย่ ง เปนผูบ ง ชี้
ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายใต
เพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนีส้ นิ เปนประจํา ตลอดจนนําเสนอการปรับปรุงนโยบาย
มาตรวัด และเพดานความเสีย่ งใหเหมาะสมกับสภาวการณ แผนธุรกิจ
และความซับซอนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด ธนาคารอาจพิจารณาทําธุรกรรมเกี่ยว
กับอนุพันธทางการเงินดานอัตราดอกเบี้ยและ/หรือสกุลเงิน เพื่อปองกัน
ความเสีย่ งจากฐานะอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ หรือเพือ่ เปนการ
ใหบริการอนุพันธทางการเงินในขอบเขตที่จํากัดแกลูกคาธุรกิจและ/หรือ
สถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศที่มีความรู ความเขาใจใน
เครื่องมือดังกลาว เครื่องมืออนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตนครอบคลุม
ถึงสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange
Forward) สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ตางสกุลเงิน (Cross Currency
Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เปนตน
ธนาคารแบงการบริหารความเสี่ยงดานตลาดตามวัตถุประสงคของการทํา
ธุรกรรม เปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อ
การคาและของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการคา
ฐานะในบัญชีเพื่อการคาคือฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคารถือ
ครองไวในระยะสั้น โดยมีเจตนาเพื่อคา เพื่อขายตอ เพื่อหาประโยชนจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคา หรือเพือ่ หากําไรจากความแตกตางของราคาใน
หลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อปองกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆ ใน
บัญชีเพือ่ การคา ความเสีย่ งดานตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ การคาทีส่ าํ คัญ
ของธนาคาร ไดแก ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งดานอัตรา
แลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การคา เกิดจากการทีธ่ นาคารถือ
ครองธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของกับอัตราดอกเบี้ยโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อคา ทํากําไรในระยะสั้น หรือเพื่อปองกันความเสี่ยงของฐานะในบัญชี
เพื่อการคา เชน ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือสกุลเงิน เปนตน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของฐานะที่
ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการที่ธนาคารมีการทําธุรกรรมที่
เกีย่ วของกับเงินตราตางประเทศ ซึง่ อาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุล
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ในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึง่ เชน การทําธุรกรรมปริวรรตเงินตรา
การลงทุน การใหสนิ เชือ่ การกูย มื การกอภาระผูกพัน รวมถึงการใชอนุพนั ธ
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับเงินตราตางประเทศ เปนตน เมือ่ อัตราแลกเปลีย่ น
เปลีย่ นแปลง จึงอาจกระทบตอผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได
ปจจัยความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอฐานะในบัญชีเพื่อการคาในปที่ผานมา
และยังคงตองติดตามตอไป ไดแก ปญหาการขาดดุลการคลังของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลตอความไมแนนอนในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ชวงเวลาและอัตราในการถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ
(QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุน
ของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย และประเทศในกลุม ตลาดเกิดใหม การฟน ตัว
ของประเทศในกลุมยุโรปที่ยังมีความเปราะบาง การดําเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญ
ทั่วโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดีย และประเทศในกลุมตลาด
เกิดใหม และทีส่ าํ คัญมากขึน้ คือ สถานการณทางการเมืองในประเทศไทย
ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสีย่ งเพือ่ ใชควบคุมความเสีย่ งดานตลาด
ในบัญชีเพือ่ การคา ไดแก Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum
Loss Limit เปนตน โดยใหมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงตอ
ฝายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนประจํา Value-at-Risk (VaR) เปนมาตรวัดที่ใชหลักการทางสถิติใน
การประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยเสีย่ งและราคาตางๆ ภายใตระยะเวลาและระดับความเชือ่ มัน่ ทีก่ าํ หนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงขางตนแลว ธนาคารจัดใหมี
การทดสอบภาวะวิกฤติ สําหรับฐานะในบัญชีเพือ่ การคาอยางนอยไตรมาส
ละครั้ง เพื่อใชประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมี
ความผันผวนมากกวาปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อใหธนาคารเขาใจฐานะความ
เสี่ยง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานตลาดไดดียิ่งขึ้น
สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคาของธนาคารในป 2556 คาเฉลี่ยของ VaR
ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินดวยวิธี Historical Simulation ที่ความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 เทากับ 61 ลานบาท ซึ่งหมายความวา ในจํานวนวัน
ทําการทั้งหมด 100 วัน ธนาคารจะมีโอกาสเกิดความสูญเสียจากฐานะใน
บัญชีเพื่อการคาตอวันรวมไมเกิน 61 ลานบาท เปนจํานวน 99 วัน
4.2 ความเสี่ยงดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสีย่ งดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพือ่ การธนาคาร จากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร หมายถึง ความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการที่สินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยูในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนด
สัญญาไมตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมี
การเปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน และมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ย
สุทธิและ/หรือมูลคาของผูถือหุน
ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจตางๆ
อัตราเงินเฟอ และการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลก ซึ่งอาจสงผลตอทิศทางและ
ระดับของอัตราดอกเบีย้ โดยตรง หรือสงผลตอการเคลือ่ นยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ และกระทบทางออมมายังอัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้น การแขงขัน
เพื่อเพิ่มหรือรักษาสวนแบงการตลาดของธนาคารพาณิชยในดานเงินฝาก
และสินเชื่อ มีผลใหสวนตางดอกเบี้ยแคบลงดวย
ในการควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารกําหนดเพดานความเสีย่ งของผลกระทบตอรายไดดอกเบีย้ สุทธิใน
ระยะเวลา 1 ป (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบตอ
มูลคาทางเศรษฐกิจของสวนของผูถือหุน (Economic Value of Equity
Impact Limit) ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของ
สินทรัพยและหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นทันทีรอยละ 1.00
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสรางของ
สินทรัพยและหนีส้ นิ ใหสอดคลองกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ
ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายไดดอกเบี้ยสุทธิและมูลคาทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไป และอาจใชอนุพันธทางการเงิน เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบีย้ และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ตางสกุลเงิน เปนตน ในการ
ปองกันหรือปรับลดความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ใหอยูภ ายในเพดานความ
เสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนด
นอกจากนัน้ ธนาคารจัดใหมกี ารทดสอบภาวะวิกฤติสาํ หรับความเสีย่ งดาน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพื่อ
สะทอนจุดออนหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใตสถานการณจาํ ลองภาวะ
วิกฤติตา งๆ และนําผลลัพธทไี่ ดไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ
ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของธุรกิจ เพื่อใหธนาคารสามารถบรรลุ
เปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.00 ตอ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนดังนี้

หนวย : ลานบาท
สกุลเงิน

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55

เงินบาท
960.04
เงินดอลลารสหรัฐ
1,618.12
เงินยูโร
17.46
เงินสกุลอื่น
349.77
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 2,945.39

(422.21)
1,018.85
13.50
253.02
863.16

2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของราคาของตราสารทุนและมีผลทําใหฐานะของ
เงินลงทุนในตราสารทุนมีมลู คาลดลงและกระทบตอเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคารโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
เสริมสรางรายไดทั้งในรูปของเงินปนผล กําไรจากสวนตางของมูลคาใน
ระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจหลัก
ของธนาคารดวยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และสรางเครือขาย
กับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพื่อรับชําระหนี้คืนในรูปของหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารกําหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งในตราสารทุน
เพือ่ ใชเปนแนวทางในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งของฐานะ
ที่เกี่ยวของกับตราสารทุน โดยกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงแยกตาม
ประเภทของตราสารทุน มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติอยางนอยราย
ไตรมาส เพือ่ ประเมินผลขาดทุนสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะทีต่ ลาดมีความ
ผันผวนมากกวาปกติ และมีการควบคุมสัดสวนของฐานะทีเ่ กีย่ วของกับตราสาร
ทุนตอเงินกองทุนใหอยูภ ายในเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคาร
ไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงคของการ
บริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองของธนาคารคือ การมีเงินทุนทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะ
เดียวกัน ยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเหมาะ
สมในภาวะที่ตลาดเอื้ออํานวยดวย
ปจจัยความเสี่ยงดานสภาพคลองที่สําคัญของธนาคาร ไดแก โครงสราง
ของแหลงเงินทุนและการใชไปของเงินทุนของธนาคาร การแขงขันระหวาง
ธนาคารพาณิชยเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดดานเงินฝาก และเพื่อที่จะใช
รองรับความตองการสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ สถานการณการเมืองใน
ประเทศและการถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
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และกระทบตอสภาพคลองในระบบธนาคาร รวมถึง ตนทุนทางการเงินและ
ความสามารถในการจัดหาสภาพคลองสกุลเงินตราตางประเทศเพือ่ รองรับ
การขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชยไทย
ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคลองตามนโยบายและหลักการที่คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ เปนผูก าํ หนด และสอดคลองกับเกณฑ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของของทางการ
โดยมีสายบริหารการเงินเปนหนวยงานหลักทําหนาที่บริหารกระแสเงินสด
และฐานะสภาพคล อ งประจํ า วั น ติ ด ตามสภาวะตลาดเงิ น และการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และคาด
การณแนวโนม รวมถึงดําเนินกลยุทธการบริหารสภาพคลองตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนดหนวยงานความเสี่ยง
ดานตลาด สายบริหารความเสีย่ งเปนผูบ ง ชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และ
ควบคุมสถานะความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดย
รายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ เปนประจํา อยางนอย
เดือนละครั้ง
ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของ
ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในดาน
ประเภทลูกคาผูฝาก ประเภทเงินรับฝากและอายุครบกําหนด นอกจากนี้
ธนาคารบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและตาง
ประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซื้อคืน (Swap and
Repurchase Market) โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุล
เงินหลัก เชน สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนตน ธนาคารมุง
ดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เหมาะสมตาม
สภาพตลาดและอยูใ นระดับทีย่ อมรับได โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลอง
อยางใกลชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความ
เหมาะสมในการกูย มื เงินระยะสัน้ และระยะยาวจากตางประเทศ เพือ่ ใชใน
การอํานวยสินเชือ่ สกุลเงินตราตางประเทศแกลกู คาของธนาคารทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตาม
ความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหลงเงินทุนทีห่ ลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมสี นิ ทรัพยทมี่ สี ภาพ
คลองสูงและพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดเมื่อตองการ เพื่อที่จะสามารถ
รองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น
ทัง้ ในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารดํารงอัตราสวนสินทรัพย
สภาพคลองตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยและผูกํากับดูแล
ในแตละประเทศที่ประกอบการ และตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินกําหนด
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ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยใช
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน อัตราสวนเงินใหสินเชื่อ
ตอเงินฝาก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก ฐานะสภาพคลอง
สุ ท ธิ ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤติ เป น ต น ธนาคารมี ก ารกํ า หนด
สัญญาณเตือนภัยดานสภาพคลองเพือ่ ใหธนาคารไดตระหนักถึงการกอตัว
ของวิกฤตสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยที่เกี่ยวของกับฐานะของ
ธนาคารและปจจัยทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะแวดลอมภายนอก
เพื่อใหธนาคารสามารถปองกันและบริหารความเสี่ยงไดอยางทันทวงที
ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคลอง (Liquidity Risk Stress test)
โดยกําหนดสถานการณจําลองภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กรณี ไดแก (1) ภาวะวิกฤติที่
เกิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและสง
ผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากทั้ง
2 ปจจัยขางตนพรอมกัน ในแตละสถานการณจําลองจะมีการสมมติให
กระแสเงินสดรับ-จายมีความแตกตางจากภาวะปกติ เชน ลูกคาถอนเงิน
ฝากหรือมีการเบิกใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกวาปกติ ธนาคารไม
สามารถเขาถึงตลาดเงิน สินทรัพยที่มีสภาพคลองในภาวะปกติมีสภาพ
คลองลดลงและทําใหตองขายในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ภาระในการ
สนับสนุนบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงิน เปนตน จากผลการทดสอบภาวะ
วิกฤติสภาพคลองในป 2556 แสดงใหเห็นวาธนาคารยังมีสภาพคลองสวน
เกินเพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคลองไดทั้ง 3 กรณี
ธนาคารมีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคลอง (Liquidity Contingency Plan) ที่กําหนดบทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ สัญญาณเตือนภัย
ภาวะวิกฤติสภาพคลอง ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการเพื่อที่จะสามารถ
รับมือกับสถานการณไดอยางทันทวงที และประสบความสําเร็จในการแกไข
สถานการณใหกลับสูภาวะปกติ นอกจากนั้น ในป 2556 ธนาคารมีการจัด
ทํา Global Medium Term Notes (GMTN) Program เพื่อใหธนาคาร
จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจากตลาดทุนไดอยางรวดเร็ว
และคลองตัวมากขึ้น

110

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริ หารความเสี ่ย ง

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สถานะของสินทรัพยสภาพคลองของกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนดังนี้
31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและหนี้ระยะสั้น (%)

772,733
90.6
90.5
29.8
39.9
39.9

746,669
87.4
87.1
30.9
40.7
40.5

หมายเหตุ: สินทรัพยสภาพคลอง ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย เงินลงทุนเพื่อคา และเงินลงทุนเผื่อขาย

6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรอง ของกระบวนการปฏิบตั ิ
งานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณความ
เสีย่ งภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสีย่ งดานกฎหมาย ทัง้ นี้ ไมรวม
ถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ และความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ปจจัยความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ที่สําคัญของธนาคารประกอบดวย
ปจจัยภายในธนาคาร ไดแก
• ประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ภายในองคกรและระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตางๆ เพือ่ รองรับการดําเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแลบุคลากร
ของธนาคาร
• บุคลากรของธนาคาร ทัง้ ในสวนของความเพียงพอของจํานวนบุคลากร
คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร
• ระบบงานตางๆ ของธนาคาร ทั้งในสวนของความสามารถของระบบ
งานในการรองรับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ความซับซอนซึง่ อาจกอ
ใหเกิดความเสี่ยงได รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดาน
ความถูกตองแมนยําของการประมวลผล และการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีตางๆ เปนตน
ปจจัยภายนอกธนาคาร ไดแก
• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เชน การโจรกรรมหรือฉอโกง ทรัพยสิน
หรือขอมูลของธนาคาร เปนตน
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ หรือเหตุการณความไมสงบตางๆ
ที่อาจมีผลทําใหทรัพยสินของธนาคารเสียหายได

ธนาคารตระหนักดีวา การบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารทีด่ ี เปนสิง่ สําคัญ
ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ได อ ย า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะใน
สถานการณแวดลอมปจจุบนั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศซึง่ มีความไม
แนนอน ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร
อยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดําเนินงานทั่วทั้งธนาคารอยาง
เพียงพอ และเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณที่ไมคาดคิด
ดังกลาวไดอยางทันกาล
นอกจากนัน้ ธนาคารยังใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การทุจริตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑและบริการของธนาคารเชน บัตรเครดิต
บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนตน เพื่อเปนการสราง
ความมัน่ ใจตอลูกคาของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห ประเมิน และควบคุม
ความเสี่ยง สําหรับผลิตภัณฑใหม เพื่อใหมั่นใจวา ความเสี่ยงอยูในระดับ
ทีย่ อมรับได และมีกระบวนการควบคุมทีเ่ หมาะสมกอนการเสนอใหบริการ
ตอลูกคา
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง และกําหนด
มาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่กําหนด โดยการ
จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
ดานปฏิบัติการภายในธนาคาร
หลักการสําคัญในการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารของธนาคารเริม่ จาก
การสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารแกพนักงาน
ของธนาคารใหเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง และสรางวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในธนาคาร เพื่อใหสามารถระบุความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการไดอยางครบถวนถูกตอง และสามารถประเมินความเสี่ยง
ตลอดจนวิเคราะหรายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความ
เสี่ยง และดําเนินการลดความเสี่ยงตามแนวทางที่เลือกแลว โดยมีการ
ติดตามความคืบหนาและระดับความเสีย่ งอยางเปนระบบ พรอมทัง้ ทบทวน
กระบวนการทั้งหมดดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
ธนาคารมีหนวยงานความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร สังกัดสายบริหารความเสีย่ ง
เพื่ อ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร เช น การติ ด ตามและ
สนับสนุนทุกหนวยงานใหดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการภายในหนวยงานของตน การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ในระดับภาพรวมองคกร การพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การคํานวณเงิน
กองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายใตหลักเกณฑ Basel II

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การดูแลระบบและวิเคราะหขอ มูลเหตุการณความเสียหายทีเ่ กิดจากความ
เสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร (Loss Data) เปนตน หนวยงานบริหารความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการมีการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแล และสายตรวจสอบ
และควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมกันวิเคราะห และกําหนด
แนวทางการบริหารควบคุม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง
ดานปฏิบัติการและกระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร
ธนาคารมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) เพือ่ ชวยลดผลกระทบและรองรับเหตุการณความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงภายนอก เชน วิกฤติที่เกิดขึ้นในชวงที่ผาน
มาจากสถานการณความไมสงบทางการเมืองป 2553 และมหาอุทกภัยป
2554 เปนตน โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจซึง่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการพิจารณาทบทวนและ
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity
Plan) อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหครอบคลุม พรอมรองรับสถานการณตางๆที่
อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดใหมีการฝกซอมเปนประจํา
7) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนที่มีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ดังนัน้ การจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล สะทอนถึง
ความมัน่ คงแข็งแกรงทางการเงิน และสงผลโดยตรงตอความนาเชือ่ ถือของ
สถาบันการเงินนั้นๆ
ในปที่ผานมา โครงสรางเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ที่ ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 สําหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดแก ทุนชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม
คงเหลือจากการจัดสรร สําหรับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดแก เงินสํารองจาก
การตีราคาที่ดินและอาคารตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ สวนเกินทุนสุทธิจากการตีราคา
ตราสารทุนประเภทเผื่อขาย และตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว
ตัง้ แต 1 มกราคม 2556 ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศบังคับใชหลัก
เกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III โดยมีการปรับปรุง
โครงสรางเงินกองทุน แบงออกเปน เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนสวนของเจาของ
(Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
(Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) สําหรับเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ประกอบดวยทุนชําระแลว สวนเกินมูลคา
หุน ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ กําไรสะสม
คงเหลือจากการจัดสรร และรายการอื่นของสวนของเจาของ เงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน ประกอบดวยตราสารทางการเงินที่นับ
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เปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม และเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ประกอบดวยตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว และเงินสํารองสําหรับ
สินทรัพยจดั ชัน้ ปกติ โดยตามเกณฑ Basel III ของธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหนับรายการอื่นของสวนของเจาของเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เปนสวนของเจาของเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรายการหักจากเงิน
กองทุนเพิม่ เติมจากเกณฑ Basel II ของธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้ นีก้ าร
ใหนับเขาหรือหักออกจากเงินกองทุนดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหทยอยนับเขาหรือหักออกในอัตรารอยละ 20 ตอป เริ่มตั้งแตป
2557 เปนตนไป
นอกจากการปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบเงินกองทุนดังกลาว ยังมี
การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑทสี่ าํ คัญอืน่ ไดแก การปรับเพิม่ คุณสมบัตขิ อง
ตราสารทางการเงินทีส่ ามารถนับเปนเงินกองทุนใหมคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ กวาหลัก
เกณฑ Basel II เดิม โดยไมอนุญาตใหมีเงื่อนไขที่เปนแรงจูงใจใหไถถอน
ตราสารกอนกําหนดเพือ่ ใหตราสารดังกลาวมีลกั ษณะเปนทุนทีม่ รี ะยะยาว
และตองสามารถใชรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดในระหวางการ
ดําเนินการใกลเคียงกับหุน สามัญ (Loss absorption on a going-concern
basis) หรือรองรับผลขาดทุนไดเมื่อธนาคารพาณิชยมีผลการดําเนินงานที่
ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได (At the point of non-viability) โดย
ตราสารที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ Basel III ดังกลาว
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหทยอยลดนับในอัตรารอยละ 10 ตอป
เริ่มตั้งแตป 2556 เปนตนไป
เงินกองทุนในระดับกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ตามเกณฑ Basel II
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และตามเกณฑ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
31-ธ.ค.-55

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

205,811
75,364
281,175
31-ธ.ค.-56

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

276,678
276,562
116
48,349
325,027

ปจจัยความเสีย่ งดานความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแก ประเภท ปริมาณ
และคุณภาพของสินทรัพยเสี่ยง และความสามารถในการหารายไดของ
ธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีสินทรัพยรวมถึง
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เงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลคาของ
สินทรัพย เงินลงทุนและ/หรือ หลักประกันลดตํา่ ลง
ทําใหสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคาร และทําให
เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะนําไปสูร ะดับ
ของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ลดลงดวย
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคาร
มีเปาหมายทีจ่ ะดํารงฐานะของเงินกองทุนในระดับ
เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนยุทธศาสตรการขยายธุรกิจ
ภายใตกรอบความเสีย่ งทีย่ อมรับไดของธนาคาร
และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจน
ความคาดหวั ง ของตลาด กระบวนการบริหาร
เงินกองทุนของธนาคารเปนไป ตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel IIหลักการที่ 2) โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน
สวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตกระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) ซึ่งเปนการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยสําคัญแบบมองไปขางหนา ทั้งภายใตภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อใหธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและพิจารณาระดับของเงินกองทุน
ที่เพียงพอและสอดคลองกับความเสี่ยงของธนาคารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าภายใต Pillar I โดยใชวิธี Standardized
Approach (SA) สําหรับความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
การเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ Basel II ไปใชหลักเกณฑ Basel III ตั้งแตป 2556 นั้น ไมสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ
สินทรัพยเสีย่ ง และอัตราสวนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ตอสินทรัพยเสีย่ งอยูท รี่ อ ยละ 11.70 และรอยละ 15.98
ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวสูงกวาอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ Basel II ที่
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
ไมตํ่ากวารอยละ 4.25 และอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 8.50
ตามลําดับ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ตอสินทรัพยเสี่ยง

20.00%
16.75%

15.98%
14.26%

15.00%

14.26%

11.70%
10.00%

8.50%

8.50%

6.00%
5.00%

0.00%

4.50%

ป 2556
Basel III

4.25%

ป 2555
Basel II

ป 2556
Basel III

เกณฑที่ ธปท. กําหนดตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555
อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555
เกณฑที่ ธปท. กําหนดตาม Basel III ณ 31 ธ.ค. 2556
อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารตาม Basel III ณ 31 ธ.ค. 2556

ป 2555
Basel II

ป 2556
Basel III

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตอสินทรัพยเสีย่ งเทากัน ทีร่ อ ยละ 14.26 และมีอตั ราสวน
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 16.75 ซึ่งอัตราสวนดังกลาว
สูงกวาอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ Basel III ที่กําหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดให อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 4.50 อัตราสวน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 6.00 และอัตราสวน
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 8.50 ตามลําดับ
ทั้งนี้ อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าขางตนยังไมรวมการดํารงเงิน
กองทุนสวนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation
Buffer) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหทยอยดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนสวนเพิ่มอีกมากกวารอยละ 0.625 ในแตละป เริ่มในป 2559
จนสวนเพิ่มครบที่มากกวารอยละ 2.50 ในป 2562
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8) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งดานการกระจุกตัวของเงินใหสนิ เชือ่ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากการที่ธนาคารใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคลายการใหสนิ เชือ่ แกกลุม ลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเปนจํานวนสูง
มาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะสงผลตอฐานะและความสามารถใน
การดําเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
ธนาคารบริหารความเสีย่ งดานการกระจุกตัวของเงินใหสนิ เชือ่ โดยกําหนด
ใหมีการควบคุมการกระจุกตัวตอกลุมลูกหนี้รายใหญ และการกระจุกตัว
ตอภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวตอลูกหนี้รายใหญ ประกอบดวย
การควบคุมสัดสวนเงินใหสนิ เชือ่ เงินลงทุนและภาระผูกพันแกลกู หนีก้ ลุม ใด
กลุมหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุน
ของธนาคาร และการควบคุมสัดสวนเงินใหสินเชื่อ เงินลงทุนและภาระ
ผูกพันของกลุมลูกหนีท้ มี่ ยี อดภาระเกินกวารอยละ 10 ของเงินกองทุนของ
ธนาคาร รวมกันตองไมเกินกวา 3 เทาของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเปน
ไปตามกฎเกณฑของทางการ
สําหรับการควบคุมการกระจุกตัวตอภาคธุรกิจ ธนาคารกําหนดเพดานวงเงิน
ภาคธุรกิจเพื่อจํากัดความเสียหายที่จะมีตอเงินกองทุนรวมของธนาคารให
อยูใ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได ในกรณีเกิดเหตุการณรา ยแรงทีก่ ระทบตอ
ภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกวารอยละ 10
ของเงินกองทุนของธนาคาร มียอดภาระรวมกันยังคงตํา่ กวาเกณฑทกี่ าํ หนด
ดังกลาว และหากพิจารณาแตละภาคธุรกิจ กลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารมีเงินใหสนิ เชือ่ ใหแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยใน
สัดสวนสูงที่สุดที่รอยละ 48.1 ของเงินใหสินเชื่อรวม รองลงมา ไดแก ภาค
การสาธารณูปโภคและบริการรอยละ 16.5 และภาคสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
รอยละ 9.7 แมวาเงินใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชยจะมีสัดสวนคอนขางสูงแตมีการกระจายไปยังอุตสาหกรรมยอย
ตาง ๆ อยางหลากหลาย และการกระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจยอยคิดเปน
สัดสวนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคาร อีกทั้ง
ธนาคารยังติดตามใหการกระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจยอยอยูในระดับที่
ยอมรับได
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

12.7

%

ภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อย
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี กํ า ไรสุ ท ธิ ป  2556
จํ า นวน 35,906 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 4,059
ลานบาท หรือรอยละ 12.7 จากป 2555 โดย
ธนาคารมีรายไดจากการดําเนินงาน 91,457
ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,046 ลานบาท หรือรอยละ
7.1 จากรายได ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น 927
ลานบาท รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5,119
ล า นบาท และค า ใช จ  า ยจากการดํ า เนิ น งาน
มีจํานวนเพิ่มขึ้น 801 ลานบาท
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิป 2556 มี
จํานวน 21,239 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555
จํานวน 2,115 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข องธนาคารใน
การเพิม่ รายไดคา ธรรมเนียม สงผลใหในป 2556
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี อั ต ราส ว นรายได
ค า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ ต  อ รายได จ าก
การดําเนินงานเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 23.2 เทียบกับ
รอยละ 22.4 ของป 2555 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
จํานวน 2,489 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 1,349 ลานบาท
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
จากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 801 ลานบาท หรือ
รอยละ 2.2 จากป 2555 เปนจํานวน 37,947
ล า นบาท จากการลงทุ น ในด า นต า งๆ อย า ง
สมํ่าเสมอทั้งดานเครือขายสาขา พนักงาน และ
การพัฒนาระบบงานโดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน 20,821 ลานบาท และคาใชจายเกี่ยว
กับอาคารสถานที่และอุปกรณ 8,913 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทั ยอย
มีเงินใหสนิ เชือ่ จํานวน 1,752,667 ลานบาท เพิม่
ขึน้ 148,276 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 จากสิน้ ป
2555 เปนการเติบโตจากลูกคาทุกกลุม ทัง้ ลูกคา
ธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและราย
ปลี ก ลู ก ค า บุ ค คล และลู ก ค า ต า งประเทศ

ธนาคารและบริษัทย่อย
มีกําไรสุทธิปี 2556
จํานวน 35,906 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จากปี 2555

หนวย: ลานบาท
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรกอนหักสํารองและภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ *
กําไรตอหุน (บาท)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ตอรายไดจากการดําเนินงาน
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจาก
การดําเนินงาน
กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย *
กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉลี่ย *

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

53,510
44,917
35,906
18.81
55,879
2.36%
23.2%

48,264
41,016
31,847
16.68
54,952
2.55%
22.4%

5,246
3,901
4,059
2.13
927

10.9
9.5
12.7
12.7
1.7
(0.19)
0.8

41.5%

43.5%

(2.0)

1.45%
12.62%

1.41%
12.35%

0.04
0.27

* สวนที่เปนของธนาคาร

หนวย: ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ *
เงินรับฝาก
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอ
เงินใหสินเชื่อ
* หักรายไดรอตัดบัญชี

ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

1,752,667
1,935,272
90.6%
43,228
2.2%

1,604,391
1,834,654
87.4%
42,325
2.3%

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
148,276
100,618
903

9.2
5.5
3.2
2.1
(0.1)

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

เนือ่ งจากการติดตามและดูแลลูกคาอยางใกลชดิ
ทําใหสามารถคาดการณความตองการดานตางๆ
ของลูกคาไดอยางถูกตอง และสามารถสนับสนุน
ลูกคาในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ธนาคารยังคงรักษาวินยั ในการตัง้ สํารองคาใชจา ย
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอย
คา อยางสมํ่าเสมอเพื่อรองรับความไมแนนอนที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ทํ า ให ใ นป 2556
ธนาคารและบริษทั ยอยมีคา ใชจา ยหนีส้ ญ
ู ฯ รวม
ทั้ ง สิ้ น 8,593 ล า นบาท ส ง ผลให ธ นาคารมี
อัตราสวนคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตอเงินใหสนิ เชือ่
ดอยคุณภาพคิดเปนรอยละ 214.2
ดานสภาพคลอง ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 เงิน
รั บ ฝากของธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี จํ า นวน
1,935,272 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 100,618 ลานบาท
หรือรอยละ 5.5 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2555
เนือ่ งจากเงินใหสนิ เชือ่ มีการเติบโตสูงกวาเงินรับ
ฝาก สงผลใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับ
ฝากเพิ่มขึ้นจากรอยละ 87.4 ณ สิ้นป 2555 เปน
รอยละ 90.6 ณ สิ้นป 2556

การวิ เ คราะห์ แ ละคําอธิ บายของฝ่ า ยจัดการ

หนวย: ลานบาท

รายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
2556

55,879
35,578
37,947
8,593

54,952
30,459
37,146
7,248

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
927
1.7
5,119
16.8
801
2.2
1,345
18.6

44,917
8,882
36,035
35,906
36,315

41,016
9,100
31,916
31,847
39,405

3,901
(218)
4,119
4,059
(3,090)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ *
กําไรเบ็ดเสร็จรวม *
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9.5
(2.4)
12.9
12.7
(7.8)

* สวนที่เปนของธนาคาร

สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 295,936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.4 ของ
สินทรัพยรวม และมูลคาตามบัญชีเทากับ 155.03 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 12.53 บาท จากป 2555 ผล
จากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีกําไรตอหุน 18.81 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ12.7 เมื่อเทียบกับป 2555
และในระหวางป 2556 มีการจายเงินปนผล 2 ครัง้ รวม 12,407 ลานบาท สําหรับผลประกอบการงวด
สุดทายประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท และจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 2.00
บาท สําหรับผลประกอบการงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2556
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กําไรสุทธิป 2556 มีจํานวน 35,906 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,059 ลานบาท หรือรอยละ
12.7 รายการสํ า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น จากรายได ค  า
ธรรมเนียมและบริการสุทธิ และกําไรสุทธิจาก
เงินลงทุน หากนับรวมรายการกําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารและบริษัทยอยจะมีกําไร
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 จํานวน 36,315
ลานบาท ลดลงจากปกอน 3,090 ลานบาท หรือ
รอยละ 7.8 เนื่องจากกําไรจากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนเผื่อขายลดลง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิป
2556 จํานวน 55,879 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2555 จํ า นวน 927 ล า นบาท โดยมี ร ายได
ดอกเบีย้ 100,405 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 5,145 ลานบาท
ทั้ ง นี้ จ ากรายได ด อกเบี้ ย จากเงิ น ให สิ น เชื่ อ
เพิ่มขึ้น 3,829 ลานบาท ตามการเติบโตของ
ปริมาณสินเชือ่ ซึง่ สวนใหญเพิม่ ขึน้ ทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจ
รายไดดอกเบีย้ จากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินเพิ่มขึ้น 691 ลานบาท เปนผลจาก
ปริมาณธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนคาใชจา ยดอกเบีย้
เพิม่ ขึน้ 4,218 ลานบาท หรือรอยละ 10.5 สวนใหญ
เกิดจากคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
3,688 ลานบาท หรือรอยละ 14.2 จากปริมาณ
เงินรับฝากทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ขณะทีค่ า ใชจา ยดอกเบีย้
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 781
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

21 ก.พ.55

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

2556

2555

82,108
8,531
485
9,281
100,405

78,279
7,840
592
8,549
95,260

3,829
691
(107)
732
5,145

4.9
8.8
(18.1)
8.6
5.4

29,597
1,589
7,882
5,458
44,526

25,909
2,370
7,308
4,721
40,308

3,688
(781)
574
737
4,218

14.2
(33.0)
7.9
15.6
10.5

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

55,879

54,952

927

1.7

สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

2.36%

2.55%

รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

22 ต.ค.55

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (%)
MOR
7.375
7.25
MRR
7.875
7.75
MLR
7.125
7.00
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
ออมทรัพย
0.75
0.75
ฝากประจํา 3 เดือน
2.00 - 2.25 1.875 - 2.00
ฝากประจํา 6 เดือน
2.375 - 2.625
2.125
ฝากประจํา 12 เดือน
2.75 - 3.00
2.50
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของ ธปท. (%)

หนวย: ลานบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

(0.19)

29 ต.ค.55

28 พ.ย.55

7 ม.ค.56

1 ก.พ.56

2 ธ.ค.56

7.375
7.75
7.00

7.375
7.75
7.00

7.375
7.75
7.00

7.375
8.00
7.00

7.375
7.75
6.875

0.75
1.875 - 2.00
2.125 - 2.25
2.50 - 2.75

0.75
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25
2.505

0.75
1.625 - 2.00
2.00 - 2.25
2.375 - 2.50

0.75
1.625 - 2.00
2.00 - 2.25
2.375 - 2.50

0.625
1.625 - 1.75
1.875 - 2.00
2.25

13 ก.ค.54

24 ส.ค.54

30 พ.ย.54

25 ม.ค.55

17 ต.ค.55

29 พ.ค.56

27 พ.ย.56

3.25

3.50

3.25

3.00

2.75

2.50

2.25

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย: ลานบาท

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
หัก คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

8.4
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เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
2,768
10.8
653
10.0
2,115
11.1
796
15.9

28,393
7,154
21,239
5,796

25,625
6,501
19,124
5,000

2,489
162
2,360
2,968
564
14,339

1,140
83
2,019
2,597
496
11,335

1,349
79
341
371
68
3,004

118.2
95.7
16.9
14.3
13.7
26.5

35,578

30,459

5,119

16.8

2.0*

8.6

1.9*

6.6

6.6
3.7

7.0

2556

2555

(%)

(%)

16.4
16.3
59.7
* สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ

62.8
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ลานบาท หรือรอยละ 33.0 อันเปนผลจากอัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ลดลง สําหรับสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยสุทธิป 2556 อยูที่รอยละ 2.36 ลดลง
จากรอยละ 2.55 ในป 2555 สวนหนึ่งจากอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อลดลงตามภาวะ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกสวนหนึ่งจากตนทุน
เงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการแขงขัน และ
การออกหุนกูระยะยาว
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
จํานวน 35,578 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 5,119 ลานบาท
หรือรอยละ 16.8 เมื่อเทียบกับป 2555 โดย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิในป 2556
มีจํานวน 21,239 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555
จํ า นวน 2,115 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 11.1
เนื่องจากรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 2,768
ลานบาท ซึง่ รายไดคา ธรรมเนียมและบริการหลัก
ของธนาคารเพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บทุ ก รายการ ได แ ก
คาธรรมเนียมจากบริการบัตรเครดิต และบริการ
กองทุ น รวม รวมถึ ง ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย สํ า หรั บ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 653
ลานบาท สอดคลองกับปริมาณธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้
ส ง ผลให อั ต ราส ว นรายได ค  า ธรรมเนี ย มและ
บริการสุทธิตอรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 23.2
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รายไดจากการดําเนินงานอืน่ ในป 2556 มีจาํ นวน
14,339 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน
3,004 ลานบาท หรือรอยละ 26.5 สวนใหญเกิด
จากกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย กําไรจาก
เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ค า และการปริ ว รรตเงิ น ตรา
ตางประเทศ และรายไดจากเงินปนผลเพิม่ ขึน้

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย
จากการดําเนินงาน 37,947 ลานบาท เพิ่มขึ้น
801 ลานบาท จากป 2555 รายการที่สําคัญ
ไดแก คาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงานจํานวน 20,821
ลานบาท เพิม่ ขึน้ 1,924 ลานบาท เนือ่ งจากมีการ
จายเงินชวยเหลือเฉพาะกาลใหพนักงานเปน
กรณีพิเศษ การปรับเงินเดือนประจําป และการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับ
อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณจาํ นวน 8,913 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น 232 ล า นบาท จากการขยายสาขา
ในขณะทีค่ า ใชจา ยอืน่ ๆ จํานวน 4,754 ลานบาท
ลดลง 1,442 ลานบาท สวนใหญจากการกลับ
รายการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยไดสรุปผลดําเนินการและ
แจงผลการจัดสรรแกธนาคารเปนกําไร

หนวย : ลานบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาใชจายอื่นๆ

20,821
140
8,913
3,319
4,754

18,897
112
8,681
3,260
6,196

1,924
28
232
59
(1,442)

10.2
25.3
2.7
1.8
(23.3)

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

37,947

37,146

801

2.2

16.7

12.5
8.8
8.8

2556

2555

(%)

(%)

23.5
23.3
51.2*

55.2*
* รวมคาตอบแทนกรรมการ

หนวย : ลานบาท

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากการลดลงในมูลคาของเงินลงทุน
รวม

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

2556

2555

7,672
421
500

7,218
30
-

454
391
500

6.3
1,303.3
100.0

8,593

7,248

1,345

18.6

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพย์
ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

(ปรับปรุงใหม่)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 407,632 354,988
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
13,770
11,163
เงินลงทุนสุทธิ
377,413 412,418
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
910
779
เงินใหสินเชื่อ *
1,752,667 1,604,391
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
18,901
21,262
อื่นๆ
25,214
15,739
รวมสินทรัพย

2,596,507 2,420,740

52,644
2,607
(35,005)
131
148,276
(2,361)
9,475

14.8
23.4
(8.5)
16.8
9.2
(11.1)
60.2

175,767

7.3

* หักรายไดรอตัดบัญชี

0.7 1.0

0.9 0.6
14.7

15.7

14.6

2555

(%)

67.5

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัท
ยอยมีสนิ ทรัพยรวม 2,596,507 ลานบาท เพิม่ ขึน้
175,767 ลานบาท หรือรอยละ 7.3 จาก ณ สิ้น
ธันวาคม 2555 รายการที่สําคัญ ไดแก เงินให
สินเชื่อจํานวน 1,752,667 ลานบาท เพิ่มขึ้น
148,276 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 จากการ
เติบโตในทุกกลุมลูกคา ทั้งจากลูกคาธุรกิจราย
ใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกคา
บุคคล และลูกคาตางประเทศ รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจํานวน 407,632
ลานบาท เพิ่มขึ้น 52,644 ลานบาท หรือรอยละ
14.8 สวนใหญจากการเพิม่ ขึน้ ของหลักทรัพยซอื้
โดยมีสัญญาขายคืน ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิมี
จํานวน 377,413 ลานบาท ลดลง 35,005 ลานบาท
หรือรอยละ 8.5 ตามการบริหารสภาพคลองของ
ธนาคาร

0.5

0.5

2556

119

(%)

66.3

ทรัพยสนิ รอการขายสุทธิของธนาคารและบริษทั
17.0 ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 18,901
ลานบาท สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน
8,431 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิน้ ธันวาคม 2555
จํานวน 2,361 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 โดย
ในป 2556 มีการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
จํานวน 3,859 ลานบาท ขณะที่รับโอนทรัพยสิน
รอการขายเพิ่มเติมจากลูกหนี้จํานวน 1,049
ลานบาท
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เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทั ยอย
มีเงินใหสินเชื่อจํานวน 1,752,667 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2555 จํานวน 148,276 ลานบาท
หรือรอยละ 9.2 โดยเติบโตจากลูกคาทุกกลุม
ทัง้ ลูกคาธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและ
รายปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาตางประเทศ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท

เงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ *
ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

33,915
843,293
153,417
290,044
170,256
261,742

51,588
788,623
127,976
252,049
149,506
234,649

(17,673)
54,670
25,441
37,995
20,750
27,093

(34.3)
6.9
19.9
15.1
13.9
11.5

รวมเงินใหสนิ เชือ่ ตามประเภทธุรกิจ 1,752,667 1,604,391

148,276

9.2

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ

ธนาคารและบริษัทยอยใหสินเชื่อในสัดสวนสูง
ที่สุดแกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชยทรี่ อ ยละ 48.1 ซึง่ เปนการกระจายตัว
ในหลายอุ ต สาหกรรม รองลงมาได แ ก ภาค
สาธารณูปโภคและบริการที่รอยละ 16.6 ภาค
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 9.7 และภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและการกอสรางรอยละ 8.8
โดยเงิ น ให สิ น เชื่ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น ป 2555
สวนใหญจากการพาณิชยและสาธารณูปโภค

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

* หักรายไดรอตัดบัญชี

1.9

3.2
14.6

14.9

9.7

9.3

2556

2555

(%)

(%)

16.6

15.7
48.1

49.2

8.8

8.0

หนวย : ลานบาท

คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ *

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนที่เกินเกณฑ
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
* หักรายไดรอตัดบัญชี

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

1,678,314
35,661
6,058
5,937
31,269
1,757,239

1,537,152
29,232
3,810
6,401
32,131
1,608,726

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้นตาม
เกณฑ์ ธปท.
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2555
12,384
492
965
2,219
17,031
33,091
56,606
89,697
2,886

11,416
481
786
2,147
18,161
32,991
51,592
84,583
3,005

92,583

87,588

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทั ยอย
มีคุณภาพเงินใหสินเชื่ออยูในระดับที่นาพอใจ
โดยมี เ งิ น ให สิ น เชื่ อ ด อ ยคุ ณ ภาพจํ า นวน
43,228 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเงินใหสนิ เชือ่
ดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวมเทากับรอยละ
2.2 และในป 2556 ธนาคารมี ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้รวม 32,412 ลานบาท

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2556 จํ า นวน 92,583
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2555 ทีม่ จี าํ นวน 87,588
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 โดยสํารองคา
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีม่ อี ยูม จี าํ นวนสูงกวาสํารอง
ขั้ น ตํ่ า ตามเกณฑ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย
จํานวน 56,606 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
157.3 ของสํารองขั้นตํ่า เพื่อรองรับความไม
แน น อนของภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคต ทั้ ง นี้
อัตราสวนคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตอเงินใหสนิ เชือ่
ดอยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เทากับ
รอยละ 214.2
เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทั ยอย
มี เ งิ น ลงทุ น สุ ท ธิ จํ า นวน 377,413 ล า นบาท
ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน
35,005 ลานบาท หรือรอยละ 8.5

เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทยอยจําแนก
ตามประเภทการถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ประกอบดวย เงินลงทุนเผือ่ ขายในสัดสวน
สูงทีส่ ดุ ทีร่ อ ยละ 80.4 ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบ
กําหนด มีสัดสวนรอยละ 11.9 เงินลงทุนทั่วไป
และเงินลงทุนเพื่อคามีสัดสวนรอยละ 5.6 และ
รอยละ 2.1 ตามลําดับ
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หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวม
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อสุทธิ
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

43,228

42,325

2.2%
12,485

2.3%
10,478

0.6%
214.2%

0.6%
206.9%

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
903

2.1

2,007

(0.1)
19.2
7.3

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุน จําแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

5.6

ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

7,927
303,617
44,854
21,015

32,393
312,853
49,324
17,848

(24,466)
(9,236)
(4,470)
3,167

(75.5)
(3.0)
(9.1)
17.7

377,413

412,418

(35,005)

(8.5)

2.1

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

7.8
4.3

11.9
12.0

2556

2555

(%)

(%)

80.4

75.9
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ธนาคารและบริษทั ยอยมีเงินลงทุนสวนใหญเปน
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ข องรั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวน 262,826 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.6
ของเงินลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ เงินลงทุนใน
หลั ก ทรั พ ย ยั ง ประกอบด ว ยตราสารหนี้ ต  า ง
ประเทศจํานวน 31,272 ลานบาท ตราสารหนี้
ภาคเอกชนจํานวน 8,140 ลานบาท และเงิน
ลงทุนในตราสารทุนจํานวน 73,339 ลานบาท
ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน (รวมเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จําแนกไดเปนสวนทีม่ รี ะยะเวลา
คงเหลือภายใน 1 ป จํานวน 62,226 ลานบาท
ลดลง 35,269 ลานบาท จาก ณ สิน้ ป 2555 สวน
ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5
ป จํานวน 212,830 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13,768
ลานบาท สวนทีม่ รี ะยะเวลาคงเหลือเกินกวา 5 ป
จํานวน 29,281 ลานบาท ลดลง 16,266 ลานบาท
และสวนทีไ่ มมกี าํ หนดระยะเวลา จํานวน 73,986
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,893 ลานบาท
หนี้สิน
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี ห นี้ สิ น รวม ณ สิ้ น
ธันวาคม 2556 จํานวน 2,300,455 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 151,812 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2555
ทั้งนี้แหลงเงินทุนที่สําคัญที่สุดของธนาคารและ
บริ ษั ท ย อ ยยั ง คงเป น เงิ น รั บ ฝาก โดย ณ สิ้ น
ธันวาคม 2556 สัดสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวม
เทากับรอยละ 84.1 รองลงมาเปนตราสารหนี้ที่
ออกและเงินกูยืมที่สัดสวนรอยละ 6.1 สําหรับ
อัตราสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอเงินรับฝากเพิม่ ขึน้ รอย
ละ 87.4 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เปนรอยละ
90.6 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เปนผลจาก
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินใหสนิ เชือ่ ทีส่ งู กวาอัตรา
เติบโตของเงินรับฝาก

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท

หนี้สิน
ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

(ปรับปรุงใหม่)

เงินรับฝาก
1,935,272 1,834,654
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 124,296 127,088
หนี้สินตราสารอนุพันธ
21,711
7,142
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
140,147 108,758
หนี้สินอื่น
54,572
47,527
อื่นๆ
24,457
23,474

100,618
(2,792)
14,569
31,389
7,045
983

5.5
(2.2)
204.0
28.9
14.8
4.2

รวมหนี้สิน

151,812

7.1

1.0

2,300,455 2,148,643

1.0
6.1 2.4

0.3

1.1
5.1 2.2

5.9

5.4

2556

2555

(%)

(%)

84.1

85.4

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินรับฝากจํานวน 1,935,272 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นป 2555 จํานวน 100,618 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝากประเภทจาย
คืนเมื่อสิ้นระยะเวลา เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การวิ เ คราะห์ แ ละคําอธิ บายของฝ่ า ยจัดการ

หนวย : ลานบาท

เงินรับฝาก จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวมเงินรับฝาก

ธันวาคม 2556
จํานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
81,257
4.2
733,848
37.9
1,118,078
57.8
2,089
0.1

ธันวาคม 2555
จํานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
76,528
4.2
712,243
38.8
1,043,737
56.9
2,146
0.1

1,935,272

1,834,654

100.0

100.0

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
4,729
21,605
74,341
(57)

6.2
3.0
7.1
(2.7)

100,618

5.5
หนวย : ลานบาท

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จําแนกตามประเภทตราสาร

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมกอนหักสวนลด
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
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ธันวาคม 2556
จํานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
111,034
75.6
34,759
23.7
882
0.6
138
0.1
146,813
100.0
6,666

ธันวาคม 2555
จํานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
73,471
63.6
33,777
29.2
8,053
7.0
222
0.2
115,523
100.0
6,765

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ
37,563
982
(7,171)
(84)
31,290
(99)

51.1
2.9
(89.0)
(37.8)
27.1
(1.5)

140,147

108,758

31,389

28.9

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริษทั ยอยมีตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 140,147
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 31,389 ลานบาท หรือรอยละ 28.9 จากการที่ธนาคารออก
หุน กูไ มดอ ยสิทธิประเภทไมมหี ลักประกันจําหนายในตางประเทศเพิม่ ขึน้ ในเดือนตุลาคม 2556 จํานวน
1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ส่วนของเจ้าของ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 295,936 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23,911 ลานบาท
หรือรอยละ 8.8 จาก ณ สิ้นป 2555 เปนผลสวนใหญจากกําไรสําหรับป 2556 จํานวน 35,906
ลานบาท และการจายเงินปนผล 2 ครั้งในระหวางป 2556 รวม 12,407 ลานบาท โดยเปนเงินปนผล
งวดสุดทายสําหรับผลประกอบการป 2555 จํานวน 8,589 ลานบาท (4.50 บาทตอหุน ) และเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2556 จํานวน 3,818 ลานบาท (2.00
บาทตอหุน)

ณ สิ้นธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีทุนสํารองตามกฎหมาย 18,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น
1,000 ลานบาท จาก ณ สิน้ ป 2555 สํารองทัว่ ไป 76,500 ลานบาท และกําไรทีย่ งั ไมไดจดั สรร 86,164
ลานบาท
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัท
ยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจํานวน
466,707 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น ป 2555
จํานวน 35,679 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 โดย
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการคํ้าประกันอื่น
และวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของธนาคาร
และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวน 57,169 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,255
ลานบาท จากสิ้นป 2555 โดยมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังนี้

สํ า หรั บ ป 2556 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช ไ ปใน
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 37,005 ลานบาท
ประกอบดวยกระแสเงินสดไดมาจากกําไรจาก
การดําเนินงานจํานวน 49,805 ลานบาท และ
หนี้ สิ น ดํ า เนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 114,919
ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายการที่สําคัญคือ
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 100,618 ลานบาท หนี้สินอื่น
เพิ่มขึ้น 22,688 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้น
ลดลง 7,172 ลานบาท สําหรับกระแสเงินสดทีใ่ ช
ไปเป น การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย ดํ า เนิ น งาน
จํานวน 201,729 ลานบาท ทีส่ าํ คัญเนือ่ งจากเงิน
ใหสินเชื่อแกลูกหนี้เพิ่มขึ้น 152,628 ลานบาท
และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่ม
ขึ้น 50,780 ลานบาท

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ธันวาคม

ธันวาคม

2556

2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
ร้อยละ

6,666
10,413
16,428

4,157
10,297
16,750

2,509
116
(322)

60.4
1.1
(1.9)

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคํ้าประกันการกูยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบ
กําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
การคํ้าประกันอื่น
อื่นๆ

37,675

36,656

1,019

2.8

173,554
211,221
10,750

163,635
187,646
11,887

9,919
23,575
(1,137)

6.1
12.6
(9.6)

รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

466,707

431,028

35,679

8.3

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 27,670 ลานบาท โดยธนาคารและบริษัทยอย
มีกระแสเงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยและจากการครบกําหนดของตราสารหนีร้ วม 407,589
ลานบาท ในขณะที่มีการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 377,819 ลานบาท และลงทุน
ในที่ดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชาเพิ่มขึ้น 2,248 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 18,503 ลานบาท โดยสวนใหญไดมาจาก
การออกหุน กูไ มดอ ยสิทธิและไมมหี ลักประกันจํานวน 31,068 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน
12,407 ลานบาท
การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III
ใหมผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญจากหลักเกณฑ
Basel II คือ การเพิ่มอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง และปรับ
องคประกอบเงินกองทุน อันมีผลทําใหเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 มีความมัน่ คงขึน้ ซึง่ ธนาคารไดรบั ประโยชน
จากการปรับปรุงดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตาม

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เกณฑ์ ธปท.
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

8.50%
6.00%
4.50%

เกณฑ์ Basel III *
31 ธ.ค. 56 30 ก.ย. 56 30 มิ.ย. 56
16.92%
14.40%
14.40%

17.61%
15.01%
15.01%

16.43%
13.86%
13.86%

31 มี.ค. 56

16.74%
14.05%
14.05%

เกณฑ์ Basel II *
เกณฑ์ ธปท. 31 ธ.ค. 55
8.50%
4.25%
-

16.21%
11.86%
-

* ไมนบั รวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับ
ของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึง่ ปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติทป่ี ระชุมใหญผถู อื หุน ยกเวนกรณีมผี ลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

แนวทาง Basel III จํานวน 319,747 ลานบาท
เปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนสวนของเจาของและ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ในจํานวนทีเ่ ทากันคือ 272,156
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนเงินกองทุนทัง้ สิน้
ตอสินทรัพยเสี่ยงรอยละ 16.92 อัตราสวนเงิน
กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ที่ เ ป น ส ว นของเจ า ของและ
อัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เทากันทีร่ อ ยละ 14.40
หากนับรวมกําไรสุทธิของครึง่ หลัง ป 2556 เขาเปน
เงินกองทุนของธนาคาร อัตราสวนเงินกองทุนทัง้
สิ้น อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของ และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ
สินทรัพยเสีย่ งจะอยูใ นระดับรอยละ 17.75 รอยละ
15.23 และรอยละ 15.23 ตามลําดับ

การวิ เ คราะห์ แ ละคําอธิ บายของฝ่ า ยจัดการ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
เงินกองทุนชั้นที่ 2

ธันวาคม 2556
(Basel III) *
319,747
272,156
272,156
47,591

ธันวาคม 2555
(Basel II) *
278,884
203,928
74,956

* ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงิน
กองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวด
ครึ่งปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไป
หักจากเงินกองทุนทันที

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
เงินกองทุนชั้นที่ 2
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ธันวาคม 2556 (Basel III) *
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน
8.50%
16.75%
325,027
6.00%
14.26%
276,678
4.50%
14.26%
276,562
2.49%
48,349

ธันวาคม 2555 (Basel II) *
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน
8.50%
15.98%
281,175
4.25%
11.70%
205,811
4.28%
75,364

* ไมนบั รวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับ
ของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึง่ ปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติทปี่ ระชุมใหญผถู อื หุน ยกเวนกรณีมผี ลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที

การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพยสภาพคลองของธนาคารและบริษทั ยอย
ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย เงิน
ลงทุนเพื่อคา และเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพยสภาพคลองรวม
772,733 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 26,064 ลานบาท หรือ
รอยละ 3.5 จากสิ้นป 2555 ที่สําคัญคือ รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 52,644
ลานบาท และเงินสดเพิ่มขึ้น 7,118 ลานบาท
ขณะที่เงินลงทุนเพื่อคาลดลง 24,466 ลานบาท
และเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 9,236 ลานบาท

อัตราสวนของสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝาก
และเงินกูย มื ระยะสัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อยูท รี่ อ ยละ 39.9 และอัตราสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอ
เงินรับฝากอยูที่รอยละ 90.6

การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและเงินกูยืม
ระยะสั้น (%)

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

772,733
90.6
29.8
39.9
39.9

746,669
87.4
30.8
40.7
40.5
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การวิ เ คราะห์และคําอธิ บ ายของฝ่ายจัด การ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือคงอันดับความนาเชือ่ ถือของธนาคารตามเดิมจากสิน้ ป 2555 ยกเวนอันดับความนาเชือ่ ถือตราสารหนี้
ดอยสิทธิระยะยาวสกุลเงินตางประเทศทีป่ ระเมินโดย Moody’s Investors Service มีการปรับลด 2 ระดับจาก Baa1 เปน Baa3 เมือ่ เดือนกันยายน 2556
เนือ่ งจากการปรับวิธกี ารประเมินอันดับความนาเชือ่ ถือในตราสารหนีด้ อ ยสิทธิระยะยาวสกุลเงินตางประเทศของสถาบันการเงินทัว่ โลก โดยไมมผี ลเปลีย่ นแปลง
ตอการจัดอันดับความนาเชื่อถืออื่นๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ยังเปนระดับที่นาลงทุน (Investment Grade) โดยภาพรวมอันดับความนาเชื่อถือของธนาคารมี
รายละเอียด ดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *
Moody’s Investors Service
ระยะยาว - เงินรับฝาก
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ **
แนวโนม
ความแข็งแกรงทางการเงิน (BCA / BFSR)
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน
Standard & Poor’s
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน (SACP)
อันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน
แนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว / ระยะสั้น)
Fitch Ratings
อันดับความนาเชื่อถือสากล
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability)
อันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน
แนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือในประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น - ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
แนวโนม

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

Baa1
P-2 / P-2
A3
Baa3
มีเสถียรภาพ
baa2 / Cมีเสถียรภาพ

Baa1
P-2 / P-2
A3
Baa1
มีเสถียรภาพ
baa2 / Cมีเสถียรภาพ

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

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

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

* อันดับความนาเชือ่ ถือระยะยาว ซึง่ ถือเปนระดับทีน่ า ลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch
Ratings คือระดับตัง้ แต Baa3, BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะทีใ่ นกรณีของอันดับความนาเชือ่ ถือระยะสัน้ นัน้ ระดับทีน่ า ลงทุนสําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody’s Investors
Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะไดแกระดับตัง้ แต P-3, A-3 และ F3 ตามลําดับ
** ตราสารหนี้ดอยสิทธิสกุลเงินตางประเทศ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การจั ดสรรกําไร ประจําปี 2556
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การจัดสรรกําไร ประจําป 2556

ในป 2556 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 33,874,260,713.81 บาท และมีกําไรพึงจัดสรรสําหรับป 2556 ทั้งสิ้น 89,852,124,246.36
บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีการจัดสรรกําไรบางสวนในงวดแรก โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในอัตรา 2.00
บาทตอหุน และคณะกรรมการธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 4.50
บาทตอหุน รายละเอียดการจัดสรรกําไรสรุปไดดังนี้

89,852,124,246.36 บาท

กําไรพึงจัดสรร
การจัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2556

500,000,000.00 บาท

งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

สํารองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2556
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

กําไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร ยกไปงวดหนา

12,407,478,811.00 บาท
71,444,645,435.36 บาท

หากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พิจารณาอนุมตั ติ ามเสนอ ธนาคารจะมีการจายเงินปนผลหุน สามัญประจําป 2556 จํานวน 1,908,842,894 หุน ในอัตราทัง้ สิน้ 6.50
บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.63 ของกําไรสุทธิประจําป เทียบกับป 2555 ทีไ่ ดจา ยเงินปนผลในอัตรา 6.50 บาท
ตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.34 ของกําไรสุทธิประจําป
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สถิต ิแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนิ นงาน (งบการเงิน รวม)

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(งบการเงินรวม)

2556*

2555*

2554*

143,138
98,221
53,510
44,917
8,882
35,906

132,220
91,204
48,264
41,016
9,100
31,847

116,563
82,073
46,518
34,490
15,280
18,897

2,596,507
53,550
377,413
1,752,667
1,660,085
32,275
1,935,272
295,936

2,420,740
46,432
412,418
1,604,391
1,516,803
33,577
1,834,654
272,025

2,109,042
45,289
328,068
1,470,398
1,385,661
35,240
1,587,834
245,785

รายไดจากการประกอบการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 1
เงินปนผล 3
มูลคาหุนตามบัญชี 1

74.99
23.53
18.81
6.50
155.03

69.27
21.49
16.68
6.50
142.50

61.06
18.07
9.90
6.00
128.76

จํานวนพนักงานของธนาคาร
จํานวนผูถือหุนของธนาคาร
จํานวนสาขาของธนาคาร

24,096
11,571
1,174

22,934
11,944
1,122

21,503
12,332
1,054

ผลการดําเนินงาน สําหรับปี (ล้านบาท)

รายไดจากการประกอบการ
รายจายจากการประกอบการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 1
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)

สินทรัพย
เงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ 2
เงินใหสินเชื่อ (หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
เงินรับฝาก
สวนของเจาของ 1
เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)

หมายเหตุ 1. สวนที่เปนของธนาคาร
2. หักรายไดรอตัดบัญชี
3. อัตราเงินปนผลที่จัดสรรจากกําไรของป โดยขอมูลป 2556 รวมเงินปนผลที่เสนอจายสําหรับงวด 6 เดือนหลัง จํานวน 4.50 บาท ตอหุนสามัญ
ซึ่งอยูระหวางรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
* ขอมูลป 2554 - ป 2556 จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สถิ ต ิแ สดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนิ น งาน (งบการเงิน รวม)
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2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

98,665
62,352
43,880
36,313
11,505
24,593

92,026
62,944
36,680
29,082
8,393
20,562

102,188
72,698
36,068
29,490
9,165
20,243

103,407
74,849
34,137
28,558
9,220
19,218

103,540
80,349
33,139
23,191
5,216
17,975

75,045
52,395
27,004
22,650
2,284
20,367

68,289
50,472
21,990
17,817
141
17,676

1,949,688
40,508
284,407
1,256,123
1,183,670
36,510
1,394,388
230,572

1,771,932
35,780
342,578
1,143,287
1,078,143
29,504
1,360,716
192,999

1,677,111
41,506
253,441
1,181,217
1,120,866
30,823
1,322,287
174,973

1,595,971
35,715
311,680
1,042,074
974,605
30,189
1,277,371
165,979

1,493,599
33,115
290,832
962,070
890,369
31,293
1,228,451
148,268

1,398,654
34,222
305,800
911,176
831,290
33,083
1,163,501
139,232

1,407,347
30,553
299,066
934,434
824,690
29,516
1,195,366
114,966

51.69
19.02
12.88
5.00
120.79

48.21
15.24
10.77
4.00
101.11

53.53
15.45
10.60
3.00
91.66

54.17
14.96
10.07
3.00
86.95

54.24
12.15
9.42
2.75
77.67

39.32
11.87
10.67
2.00
72.94

35.78
9.33
9.26
1.75
60.23

21,229
12,638
1,001

20,735
13,154
976

21,192
13,401
915

20,074
13,658
823

19,239
14,214
749

18,904
14,868
710

18,791
15,509
672
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แผนภูมิองค์กร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

แ ผ น ภู มิ อ ง ค ก ร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร ใ ห ญ

ธุรกิจ
กิจการธนาคารนครหลวง/ต่างจังหวัด
- สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- สายลูกค้าบุคคล
กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สายสาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
- สายบริหารการเงิน
- สายวานิชธนกิจ
- สายธุรกิจหลักทรัพย์

ผลิตภัณฑและบริการ
- สายบัตรเครดิต
- ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

แผนภู มิ อ งค์กร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายประธาน
กรรมการบริหาร

สายตรวจสอบและ
ควบคุม

ปฏิบัติการ
- สายปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอํานวยการ
-

สายการบัญชีและการเงิน
สายทรัพยากรบุคคล
สายเทคโนโลยี
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
ฝ่ายอาคารสํานักงานและทรัพย์สิน
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
กํากับดูแล
ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คณะกรรมการธนาคาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

1

น า ย ช า ต รี โ ส ภ ณ พ นิ ช
•

2

3

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

น า ย ปิ ติ สิ ท ธิ อ ํา น ว ย
•

ประธานกรรมการธนาคาร

น า ย โ ฆ สิ ต ปั้ น เ ปี่ ย ม รั ษ ฎ์
•

8

9

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

•

ประธานกรรมการตรวจสอบ

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

•

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

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

น า ย โ ก วิ ท ย์ โ ป ษ ย า น น ท์
•
•

5

6

•

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

•

กรรมการตรวจสอบ

15 น า ย พ ร เ ท พ พ ร ป ร ะ ภ า
•

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร 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

•

ก ร ร ม ก า ร ร อ ง ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

17 น า ย ท วี ล า ภ ฤ ท ธ า ภิ ร ม ย์
11 น า ย ค นึ ง ฦ ๅ ไ ช ย
•

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

•

กรรมการตรวจสอบ

•

•

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

•

กรรมการตรวจสอบ

13 น า ย สุ ว ร ร ณ แ ท น ส ถิ ต ย์
•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

น า ย ช า ติ ศิ ริ โ ส ภ ณ พ นิ ช

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

•

ก ร ร ม ก า ร ร อ ง ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

•

ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

18 น า ย อ ภิ ช า ต ร ม ย ะ รู ป
•

12 ห ม่ อ ม เ จ้ า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม ยุ ค ล

น า ย เ ด ช า ตุ ล า นั น ท์
ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

•

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

น า ย สิ ง ห์ ตั ง ทั ต ส วั ส ดิ์

•

7

•

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กํา ห น ด ค่ าต อ บ แ ท น

14 น า ง เ ก ศิ นี วิ ฑู ร ช า ติ

16 น า ย ช า ญ ศั ก ดิ์ เ ฟื่ อ ง ฟู
10 น า ย ช า ญ โ ส ภ ณ พ นิ ช

4

133

น า ย อ ม ร จั น ท ร ส ม บู ร ณ์

พ ล เ รื อ เ อ ก ป ร ะ เ จ ต น์ ศิ ริ เ ด ช
•

กรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท
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คณะกรรมการธนาคาร

1

นายชาตรี โสภณพนิช
• ประธานกรรมการธนาคาร
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 51 ป
อายุ

80 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล
ประเทศฟลิปปนส
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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
เปนพี่ชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ

ประสบการณ์การทํางาน

2548 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
• 2542 - ปจจุบัน
• 2520 - ปจจุบัน
• 2535 - 2542
• 2523 - 2535
•
•

2

ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท
ประธานกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินคา
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
• ประธานกรรมการบริหาร
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 6 ป
อายุ 71 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท
มหาวิทยาลัยแมโจ
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 31
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การอบรม IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน

ปจจุบัน
• ปจจุบัน
•

•

ปจจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ฟรีสแลนด ฟูดส โฟรโมสต
(ประเทศไทย)
ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปจจุบัน
มีนาคม 2551 ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กันยายน 2552 มกราคม 2554 ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
• ตุลาคม 2549 กุมภาพันธ 2551 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
อุตสาหกรรม
• มกราคม 2542 ตุลาคม 2549
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคลัง
• กรกฎาคม 2540 กรกฎาคม 2556 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ตุลาคม - ธันวาคม
2539
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - 2539
กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสตรี
• 2535 - 2549
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• มิถุนายน 2535
• เมษายน พฤษภาคม 2535 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• 2534 - 2535
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
• 2529 - 2535
และสังคมแหงชาติ
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
• 2525 - 2529
และสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ
• 2524 - 2527
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการกองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา
• 2519 - 2524
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
•
•

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

3

คณะกรรมการธนาคาร

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

4

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 15 ป
อายุ 78 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

•

•

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
• มีนาคม 2542 ปจจุบัน
• ปจจุบัน
•

•

ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษโบราณสถาน
ในพระราชวังเดิม
กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย

ปจจุบัน
2549 - กุมภาพันธ
2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - 2546
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - 2546
ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2539 - 2540
สมาชิกวุฒิสภา
• 2538 - 2543
กรรมการ บมจ. ไทยออยล
• 2538 - 2539
กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
• 2537 - 2539
กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
• 2537 - 2539
ผูบัญชาการทหารเรือ
• 2536 - 2539
ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
• 2536 - 2539
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2536 - 2539
Member, Thai-Malaysian Joint Development
• 2536 - 2539
Area Committee
•
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 11 ป
อายุ 78 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)

135

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 30
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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

เมษายน 2546 ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• ปจจุบัน
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• ปจจุบัน
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• ปจจุบัน
บมจ. โกลว พลังงาน
กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 2
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 3
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. กรุปสามสิบ
• ปจจุบัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับและ
• ปจจุบัน
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ปจจุบัน
อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• ปจจุบัน
นายกสภาสถาบันรัชภาคย
• ปจจุบัน
•
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5

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

6

นายเดชา ตุลานันท์
• รองประธานกรรมการบริหาร
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 23 ป
อายุ 79 ป

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 9 ป
อายุ 71 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
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
2548 - ปจจุบัน

กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2548 - ปจจุบัน
• ธันวาคม 2547 ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
• 2547 - ปจจุบัน
สรรหา และกรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• 2547 - ปจจุบัน
บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร
• ปจจุบัน
• 2549 - กรกฎาคม
2553
กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - พฤษภาคม
2556
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัท
• 2545 - 2552
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร
• 2542 - 2544
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย
• 2539 - 2542
แหงประเทศไทย
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

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

ประสบการณ์การทํางาน

2552 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้
• 2543 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
• 2542 - ปจจุบัน
กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - ปจจุบัน
• 2547 - พฤษภาคม
2555
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนต
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2551
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2535
•

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กัด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

7

นายชาติศิริ โสภณพนิช
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 22 ป
อายุ 54 ป

คณะกรรมการธนาคาร
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2546 - กันยายน
2552
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
กรรมการ บมจ. การบินไทย
• 2545 - 2551
ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2545 - 2549
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
• 2545 - 2549
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
• 2544 - 2551
•

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
•

8

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 29 ป
อายุ 80 ป

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
• 19 กรกฎาคม
2553 - ปจจุบัน
• 19 กรกฎาคม
2553 - ปจจุบัน
• 18 กุมภาพันธ
2553 - ปจจุบัน
• 18 กุมภาพันธ
2553 - ปจจุบัน
• 28 ธันวาคม
2552 - ปจจุบัน
• 30 เมษายน
2552 - ปจจุบัน
• 2547 - ปจจุบัน
•

กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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

ประธานสมาคมธนาคารไทย

•

กรรมการ TRG Allocation LLC
ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. โพสต พับลิซซิ่ง
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2537 - ปจจุบัน
• 2536 - ปจจุบัน
• 2535 - ปจจุบัน
• 2535 - ปจจุบัน
• 10 สิงหาคม
2553 - 8 มิถนุ ายน
2554
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• 2549 - 2551
•

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน

กรรมการ TRG Management LP

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

นายปิติ สิทธิอํานวย
• กรรมการธนาคาร

Director Certification Program (DCP) รุน 57/2005
Financial Institutions Directors Education Program (FIDE),
Malaysia 2013
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 149,941 หุน คิดเปน 0.00786 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
•

ประสบการณ์การทํางาน
•

2556 - ปจจุบัน

2528 - ปจจุบัน
มีนาคม 2551 2552
• 2549 - กุมภาพันธ
2551
• 2535 - 2549
• 2546 - 2548
•
•

•
•

2534 - 2544
2536 - 2543

2532 - 2543
• 2530 - 2543
•

ประธานกรรมการ บางกอก แบงค เบอรฮาด
ประเทศมาเลเซีย
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหารรวม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation
Limited ประเทศสิงคโปร
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควรทาวเวอร
กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company
Limited
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9
-

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

นายอมร จันทรสมบูรณ์
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 26 ป
อายุ 83 ป

10 นายชาญ โสภณพนิช
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 34 ป
อายุ 73 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
•

คุณวุฒิทางการศึกษา

ธรรมศาสตรบณ
ั ฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวางประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (รุนที่ 14) พ.ศ. 2514
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ิ าสตร ปการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• กิตเิ มธี สาขานิตศ
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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
•

2555 - ปจจุบัน

•

2553 - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน
• 2548 - ปจจุบัน
•

•

2546 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน

•

2539 - ปจจุบัน

•

2533 - ปจจุบัน
• 2531 - ปจจุบัน
•

กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา)
กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2523 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บจ. วัฒนชาญ
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พลังโสภณ
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. ซี. อาร. โฮลดิ้ง
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช
• ปจจุบัน
• 2523 - พฤษภาคม
2552
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
•

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

11 นายคนึง ฦๅไชย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคาร

12 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 11 ป
อายุ 77 ป

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 14 ป
อายุ 90 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

•

•

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบณ
• 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

พฤศจิกายน 2542 ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2542 - ปจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ปจจุบัน
บมจ. ไทยแลนด ไอออนเวิรค
ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานกฎหมายคนึงแอนด
• ปจจุบัน
พารทเนอรส
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอรเรจ
• ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เบียรไทย (1991)
• ปจจุบัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2541 - 2552
ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2522 - 2541
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
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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 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
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 19/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุน 33/2003
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 24,860 หุน คิดเปน 0.00130 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
•
•

ประสบการณ์การทํางาน

2547 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เมษายน 2546 ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ที่ปรึกษาประจําฝายการประชาสัมพันธ
• 2543 - 2546
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2509 - 2542
•
•
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คณะกรรมการธนาคาร

13 นายสุวรรณ แทนสถิตย์
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 7 ป
อายุ 69 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 355
ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas
ประเทศฟลิปปนส
• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East
ประเทศฟลิปปนส
•
•

การอบรม IOD
•

Director Certification Program (DCP) รุน 63/2005

การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 8,860 หุน คิดเปน 0.00046 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน

2550 - ปจจุบัน
ตุลาคม 2549 ปจจุบัน
• 2549 - ปจจุบัน
• 2548 - ปจจุบัน
•
•

2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
• 2539 - 2549
• 2516 - 2539
•
•

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยทวี
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอรตี้
รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

14 นางเกศินี วิฑูรชาติ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 7 ป
อายุ 66 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแหงออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ิ มดี
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 3
• ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ
Monash University ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสิน ASEAN Valuer Association
• ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

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 Certification Program (DCP) รุน 90/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 40/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
•

ประสบการณ์การทํางาน
•

2553 - ปจจุบัน

รองอธิการบดี ฝายวางแผนและการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เมษายน 2550 ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปจจุบัน
2550
ป
จ
จุ
บ
น
ั
อนุ
ญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
•
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2550
ป
จ
จุ
บ
น
ั
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทระหวาง
•
ผูประกอบการธุรกิจหลักทรัพย หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจหลักทรัพยกบั ลูกคา
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2547 - ปจจุบัน
2549
2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
•
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
2545
2554
ผู
ไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
•
สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
2553
2554
คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance
•
Collegiate Schools of Business (AACSB)
ประจําภูมิภาคเอเชีย
กรรมการ Global Foundation for Management
• 2551 - 2554
Education (GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
2547
2552
คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
•
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2540
2550
ผู
แ ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation
•
Association (AVA)
2548
2549
กรรมการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
•
กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผา
• 2540 - 2547
เคลือบพลาสติกไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
• 2537 - 2547
•

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

15 นายพรเทพ พรประภา
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 7 ป
อายุ 65 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 5
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมศิ าสตร
• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
•

คณะกรรมการธนาคาร

ปจจุบัน
• ปจจุบัน
ั
• ปจจุบน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
ั
• ปจจุบน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
ั
• ปจจุบน
•
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กรรมการผูจ ดั การใหญ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
กรรมการผูจ ดั การใหญ บจ. สยามคันทรีคลับ
ประธานกรรมการ บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา ออโตโมบิล
ประธานกรรมการ บจ. สยามยีเอสเซลส
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮา
ผูจัดการใหญ บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส
กรรมการผูจ ดั การใหญ บจ. สยามกลการโลจิสติกส
กรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส
กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
กรรมการ บจ. นิทโกสยาม
กรรมการ บจ. บอช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอรตี้ แอนด ดีเวลลอปเมนท
ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซา สยาม เซลส
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซทส แอนด พร็อพเพอรต้ี

การอบรม IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร* ไมมี
•

16 นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน

กันยายน 2555 ปจจุบัน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน
2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ั
ประธานกรรมการ บจ. มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส
• ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ สยาม เทอรมอล ซิสเต็มส
• ปจจุบน
ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ เทอรมอล
• ปจจุบัน
ซิสเต็มส เซลส (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส
• ปจจุบัน
(ประเทศไทย)
ั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริง่ ซิสเต็มส
• ปจจุบน
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส
• ปจจุบัน
เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอรคลิฟท
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซา สยาม อินดัสตรีส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการเซลส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปจจุบัน
กรรมการผูจ ดั การใหญ บจ. สยามกลการ
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการเทรดดิ้ง
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสัน บอดี้
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล
• ปจจุบัน

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 2 ป
อายุ 64 ป

•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 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

ธันวาคม 2554 ปจจุบัน
• 2553 - ปจจุบัน
• 2549 - ปจจุบัน
• 2546 - ปจจุบัน
• 2537 - ปจจุบัน
• 2534 - ปจจุบัน
• 2531 - ปจจุบัน
• 2544 - 2554
• 2520 - 2544
•

กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
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คณะกรรมการธนาคาร

17 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
• กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร 3 ป
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

การอบรม IOD
•

Director Certification Program รุนที่ 56/2005

การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 31,326 หุน คิดเปน 0.00164 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน

2540 - ปจจุบัน
2518 - ปจจุบัน
ั
• 2551 - ปจจุบน
•
•

•

•

2548 - 2551
2539 - 2548

•

•

2536 - 2539

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน

•

2532 - 2536

•

การอบรม IOD

Director Certification Program (DCP) รุน 143/2011
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร* ไมมี

ธันวาคม 2553 ปจจุบัน
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - ธันวาคม
2553
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นิติกร สํานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนตไทย
• 2532 - 2535
•

18 นายอภิชาต รมยะรูป
• เลขานุการบริษัท
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 6 ป
อายุ 66 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สถาบันการจัดการธุรกิจแหงเอเชีย ประเทศฟลิปปนส
(ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program)
• มหาวิทยาลัยแหงรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
รุนที่ 12 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
•
•

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

2531 - 2532
• 2516 - 2531
•

ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ
กรรมการ บจ. นิธิกิจ
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอํานวยการสินเชื่อรายใหญ/
รายกลางตางจังหวัด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายการเจาหนาที่บริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายการประชาสัมพันธ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายสินเชื่อเกษตร และชนบท
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายอํานวยการสาขาตางจังหวัด
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้ า หน้ า ที่บริหารชั ้น สูง

คณะกรรมการธนาคารและเจาหนาที่บริหารชั้นสูง

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

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
นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
เลขานุการบริษัท
นายอภิชาต รมยะรูป

ประธาน
นายโกวิทย โปษยานนท
กรรมการ
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายพรเทพ พรประภา
เลขานุการ
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
กรรมการ
นายคนึง ฦๅไชย
หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ
เลขานุการ
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

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
นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู

143

144

คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้ า หน้า ที่บริหารชั ้ น สู ง

ผู้บริหารระดับสูง
นายบุญสง บุณยะสาระนันท
• รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
Mr. Chong Toh
• รองผูจัดการใหญ
รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง
• บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
• 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
ผูจัดการสายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. เอนิว คอรปอเรชั่น
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน
• บจ. ศูนยประมวลผล
• บจ. บางกอก สมารทการด ซิสเทม
• บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ
• บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
• บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม
• บจ. เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
• บจ. เดอะแกรนด ยูบี
• บจ. ไทย อินโด คอรดซา

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายปลีก
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางรัชนี นพเมือง
• รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
• กรรมการธนาคาร
• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบ ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ
และสายบัตรเครดิต
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายอภิชาต รมยะรูป
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ และ
เลขานุการบริษัท
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. ธนาเทพการพิมพ
• บจ. นิธิกิจ
นางกุลธิดา ศิวยาธร
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี
นางสาวปยะดา สุจริตกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย)
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี
นายอายุสม กฤษณามระ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน และ ผูจัดการบริหารความเสี่ยง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง
• สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย
นายปยะพันธ ทยานิธิ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายวิจัย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้ า หน้ า ที่บริหารชั ้น สูง

นายปณิต ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ
ผูจัดการธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท
• บมจ. ทางดวนกรุงเทพ
• บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ
• บจ. ไทยยามาฮามอเตอร
• บจ. บุญเติม
• บจ. บุญเติม (2554)

Mr. Hitoshi Ozawa
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการธุรกิจลูกคาญี่ปุน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี

นายคณิต สีห
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ 3
ธุรกิจลูกคาจีน ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 2 และ ผูจัดการธุรกิจลูกคาจีน
สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส
• บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
• บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส
• บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแกส
• บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส
• Golden River Investment International Corporation

นายภากร วนัปติกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. นันทวัน
• บจ. นันทวัน แมนเนจเมนท

นางเยาวดี นาคะตะ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 2 และ ธุรกิจสถาบันการเงิน
สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง
• บจ. ทาเรือระยอง
นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. สามารถเทลคอม
• บจ. ศูนยประมวลผล
นางเสาวณี ศิริพัฒน
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายสงคราม สกุลพราหมณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ประนอมหนี้และกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• อนุกรรมการพิจารณาปญหากฎหมายและคําอุทธรณของคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลเครดิต

นางวัลลภา กลิ่นประทุม
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบฝายธนาคารตัวแทนตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. นิราโค

Mr. Ian Guy Gillard
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• Hiroyuki Holdings Co.,Ltd.
Mr. Lin Cheng Leo Kung
• ผูชวยผูจัดการใหญ - Regional Business Expansion,
International Banking Group
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• Ancient Castle Co.,Ltd.
• Manyulon Properties Co.,Ltd.
• Step High Co.,Ltd.
• Victoria Management Co.,Ltd.
• Ocean Park Corporation Ltd.
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
• World Guide Corporation Ltd.
นายสอาด ธีรโรจนวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายคาเงินตราตางประเทศ สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
นายธวัช ตรีวรรณกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. กมลกิจ
• บจ. ขาวอนามัย
• บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท
• บจ. ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี
• บมจ. ไทยนามพลาสติกส
• บมจ. สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้ า หน้า ที่บริหารชั ้ น สู ง

นายไกรสร บารมีอวยชัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
• บจ. กสท. โทรคมนาคม
• การไฟฟาสวนภูมิภาค
นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ
และผูจัดการธุรกิจพลังงาน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. กาโตว เฮาส
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
นางปรัศนี อุยยามะพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม กํากับดูแล และ
ดูแลกํากับฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายทัฬห สิริโภคี
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายปลีก นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. ซื่อตรง พร็อพเพอรตี้
นายชัยยงค รัตนเจริญศิริ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายใหญ ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง
นายนรินทร โอภามุรธาวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายวานิชธนกิจ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. ปองทรัพย
• บลจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง
นายกีรติ ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการบริหาร Portfolio บริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. กาโตว เฮาส
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นางพรนิจ ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และ
รับผิดชอบ ฝายหลักทรัพยบริการ และ พาณิชยบริการ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
นางมาลี สินทราพรรณทร
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการนโยบายสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ และ
รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ (รวม) ผูจัดการสายสาขา
ตางประเทศ กิจการธนาคารตางประเทศ และ รับผิดชอบ งานโครงการ
ฝายการประชาสัมพันธ งานนักลงทุนสัมพันธ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• บจ. ทวีวัฒนการพิมพ
นางสาวจิรนา โอสถศิลป
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 1 ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจลูกคากลุม
ธุรกิจ 3 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางอัมพร ปุรินทวรกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก และ ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 1
สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวสุทธิรัตน พาชีรัตน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการธุรกิจนํ้าตาล สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. บางกอกแรนช
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นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
• ผูชวยผูจัดการใหญ กิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายธงชัย อานันโทไทย
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายฐานิศร ศิริโชติ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑ Cash Management ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายโชค ณ ระนอง
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบัตรเครดิต
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบงานกํากับดูแล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวพจณี คงคาลัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ บริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคาบุคคล
นครหลวง และ รักษาการบริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคาบุคคล
ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
นายกึกกอง รักเผาพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนตและจักรกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
คอมพิวเตอร ธุรกิจสิ่งทอและผาสําเร็จรูป และ ผูจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณคอมพิวเตอร สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี

คณะกรรมการธนาคาร
และเจ้ า หน้ า ที่บริหารชั ้น สูง

นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. โมชั่นลิงค
• บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น
นายปรียะมิตต เหตระกูล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการบริหารสินเชื่อพิเศษ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสุชาดา สุขพันธุถาวร
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการธุรกิจเคมีภัณฑ 2 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บจ. กรุงเทพ ซินธิติกส
• บจ. บีเอสที อิลาสโตเมอรส
• บจ. บีเอสที สเปเชียลตี้
• บจ. เจเอสอาร บีเอสที อิลาสโตเมอร
• บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรีส
นายสามารถ ชัชวาลจํารัส
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวกมลรัตน สีลพัทธกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
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รายงานความรับ ผิด ชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารต่ อ รายงานทางการเงิ น

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

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 ต อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจและประมาณการตามความจําเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนใหธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางคณะกรรมการธนาคารเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล
อยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ และไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ใหขอ มูลทางการเงินมีความถูกตองและครบถวนอยางมีเหตุผล ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบ
ดวยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน เปนผูรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ปรากฏไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

(ชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการธนาคาร
26 กุม ภาพันธ์ 2557

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ า ตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
แ ล ะ ก ํา ห น ด ค า ต อ บ แ ท น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ทุกทานไมไดเปน
ผูบริหารของธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระและไมไดปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยอื่น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันประกอบดวย
1. นายโกวิทย
2. นายอมร
3. นายพรเทพ

โปษยานนท
จันทรสมบูรณ
พรประภา

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญ
ขึ้นไป รวมทั้งทําหนาที่กําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปดวย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคาร ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑการพิจารณา
และวิธดี าํ เนินการทีช่ ดั เจน สอดคลองกับกฎบัตรและขอกําหนดของทางการทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนแนวทางและกรอบในการปฏิบตั หิ นาที่ ซึง่ ไดรบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
• การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะ
ผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศนและทัศนะคติที่ดีตอองคกร อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาด โครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับการแตงตั้งกรรมการธนาคารและ
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
• การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจของธนาคาร และปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหวางป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจํานวน 17 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 6 ทาน กรรมการที่ไมได
ดํารงตําแหนงเปนผูบ ริหารของธนาคาร 5 ทาน และกรรมการทีด่ าํ รงตําแหนงเปนผูบ ริหารของธนาคาร 6 ทาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทนไดจัดใหกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบป สําหรับขอมูลคาตอบแทน
กรรมการธนาคารและผูบ ริหารระดับสูงไดแสดงไวในหัวขอรายงานผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ ริหารของรายงานประจําปฉบับนีแ้ ลว
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวามีความเหมาะสม สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว

(โกวิทย์ โปษยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
26 กุ ม ภาพั นธ์ 2557
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน 4 ทาน ที่เปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน
ไดแก ดานการบัญชีและการเงิน ดานกฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอย
อื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบัน ประกอบดวย
1. พลเรือเอกประเจตน
2. ศาสตราจารยคนึง
3. หมอมเจามงคลเฉลิม
4. รองศาสตราจารยเกศินี

ศิรเิ ดช
ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหวางป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปไดดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงิน
ไดสอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจําไตรมาส ประจํางวดครึ่งป และประจําป โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหารของสายการบัญชีและ
การเงิน ฝายจัดการ และผูบริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบาย
การบัญชีและประมาณการที่สําคัญ รวมทั้งขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี นอกจากนี้ ไดมีการพิจารณา
ผลประกอบการของธนาคารเปนประจําทุกเดือน และจัดใหมกี ารประชุมเปนการเฉพาะกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมเพือ่ ปรึกษา
หารือเกีย่ วกับความเปนอิสระในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการแสดงความเห็นของผูส อบบัญชี รวมทัง้ ผูส อบบัญชีไดรายงานประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในทุกประเด็นแลว
จากการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นไวแลวในรายงานของผูสอบบัญชีที่เสนอตอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุน และผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น
อยางเปนอิสระ
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน
ครอบคลุมงาน/หนวยงานทีม่ คี วามสําคัญและมีระดับความเสีย่ งสูง และไดพจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของสายตรวจสอบและควบคุมทีไ่ ดดาํ เนินการ
ตามแผนที่กําหนดเปนประจําทุกเดือน เขารวมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจําป ระหวางสายตรวจสอบและควบคุมกับผูบริหารของ
สายงานที่ไดรับการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และทางการทองถิ่นของสาขาธนาคาร
ในตางประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดทาํ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําปนาํ เสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคาร

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
• ผูสอบบัญชี
ไดพจิ ารณาคัดเลือกผูส อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความนาเชือ่ ถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเปนอิสระและคุณภาพงานของผูส อบบัญชีในรอบปทผี่ า นมา สําหรับคาตอบแทนผูส อบบัญชี นัน้ ไดพจิ ารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี อัตราคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสํานักงานอื่น และของผูสอบบัญชีธนาคารพาณิชยอื่นที่เทียบได
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคัดเลือกผูส อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชีของธนาคารประจํา
ป 2557 รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง โดยไดจัดทํา
ความเห็นและขอเสนอแนะ นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารแลว
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ไดสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และกฎเกณฑตา งๆ ของหนวยงาน
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงทางการทองถิ่นของสาขาธนาคารในตางประเทศ เปนตน โดยพิจารณาผลการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และ
ทางการทองถิ่นของสาขาธนาคารในตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ธนาคารมีการกํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตางๆ ของธนาคารอยางใกลชดิ เพือ่ ให
ทุกหนวยงานปฏิบัติงานอยางถูกตองและเปนไปตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ และประโยชนสูงสุดของธนาคารเปนแนวทาง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอมีความสมเหตุสมผล และเปนปกติทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบอยางเปนอิสระและแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมาเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
โดยไมมขี อ จํากัดในการไดรบั ขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือจากธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเอง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

พลเรือเอก
(ประเจตน์ ศิริเดช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุม ภาพันธ์ 2557
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

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

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะธนาคาร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจําเปน เพือ่ ใหสามารถจัดทํางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึง่ กําหนดใหขา พเจาปฏิบตั ติ ามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุ
สมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบ
ที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน
ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาวผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทําและการนําเสนอ
งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของธนาคาร เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใช และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
โดยทีม่ ใิ ชเปนการแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขาพเจาขอใหสงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.32 ธนาคารและบริษทั ยอยไดนาํ นโยบายการ
บัญชีใหมเกีย่ วกับภาษีเงินไดมาถือปฏิบตั ิ ซึง่ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรือ่ ง “ภาษีเงินได” และไดทาํ การปรับยอนหลังงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหมแลว

กรุ ง เทพมหานคร
วั น ที ่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557

เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุญ าตเลขทะเบีย น 3427
บริษั ท ดี ลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จํากัด

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบการเงิน

153

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

46,431,773
354,988,061
2,934
11,162,579
412,418,353
778,773

45,289,067
258,072,475
165,817
10,129,136
328,067,713
707,227

53,299,523
356,833,087

46,239,346
305,122,757

45,173,561
214,409,029

13,672,755
363,575,834
31,123,425

11,149,188
402,048,149
29,505,279

10,089,873
324,225,195
26,926,451

1,605,303,558
4,335,045
1,609,638,603
(912,727)
(84,582,515)
(3,005,239)
1,521,138,122
487,020
21,262,116
33,576,936
300,295
1,901,262
16,291,289
2,420,739,513

1,471,448,699
4,161,295
1,475,609,994
(1,050,594)
(79,993,423)
(4,744,083)
1,389,821,894
283,506
25,456,863
35,239,756
330,368
2,129,607
13,348,639
2,109,042,068

1,706,723,444
4,472,766
1,711,196,210
(603,865)
(87,621,580)
(2,885,668)
1,620,085,097
332,527
12,286,849
31,280,619
530,002
904,395
18,825,607
2,502,749,720

1,567,264,954
4,257,550
1,571,522,504
(844,989)
(82,840,977)
(3,005,239)
1,484,831,299
242,040
14,156,741
32,685,372
219,727
866,919
11,898,807
2,338,965,624

1,429,128,054
4,034,368
1,433,162,422
(998,637)
(77,841,289)
(4,744,083)
1,349,578,413
283,506
17,716,239
34,309,185
241,107
1,170,118
11,049,073
2,035,171,750

สินทรัพย
เงินสด
53,550,467
6.2 407,632,067
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
6,810
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
6.3
13,770,312
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
6.4 377,412,764
เงินลงทุนสุทธิ
6.5
910,177
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
6.6
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
1,753,344,023
4,571,094
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
1,757,915,117
หัก รายไดรอตัดบัญชี
(676,580)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.7 (89,697,165)
หัก คาเผือ่ การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
6.8
(2,885,668)
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
1,664,655,704
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
2,051,165
6.9
18,900,941
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
6.10
32,275,104
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
6.11
606,416
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
6.32.1
2,006,821
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
22,728,494
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย
2,596,507,242

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-
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งบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

6.13 1,935,272,479 1,834,653,937 1,587,834,143 1,871,061,159 1,774,370,748 1,524,795,800
6.14 124,295,617 127,087,635
90,817,386 114,417,434 117,650,828
89,234,145
10,909,681
9,333,195
7,168,993
10,803,643
9,294,532
7,068,805
133,317
27,781
269,534
6.3
21,710,574
7,142,057
15,197,572
21,316,105
6,836,077
14,944,837
6.15 140,147,252 108,758,320 116,927,560 140,734,626 108,849,894 117,406,477
2,051,165
487,020
283,506
332,527
242,040
283,506
6.19
8,257,159
10,207,526
9,670,297
8,174,667
10,144,899
9,618,757
6.32.1
3,106,688
3,419,023
158,205
2,802,278
3,231,346
54,571,620
47,526,650
34,056,955
44,142,551
39,212,162
29,641,017
2,300,455,552 2,148,643,144 1,862,384,151 2,213,784,990 2,069,832,526 1,792,993,344

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
6.21
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
16,550
16,550
16,550
16,550
16,550
16,550
หุนบุริมสิทธิ 1,655,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 3,998,345,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
39,983,450
39,983,450
39,983,450
39,983,450
39,983,450
39,983,450
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,908,842,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
19,088,429
56,346,232
56,346,232
56,346,232
56,346,232
56,346,232
56,346,232
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
39,837,149
40,033,850
33,437,291
38,495,631
40,739,220
33,605,508
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
6.23 , 6.24
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
18,000,000
17,000,000
16,000,000
18,000,000
17,000,000
16,000,000
76,500,000
71,500,000
66,500,000
76,500,000
71,500,000
66,500,000
อื่น ๆ
86,164,059
68,056,239
54,413,467
80,534,438
64,459,217
50,638,237
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของธนาคาร
295,935,869 272,024,750 245,785,419 288,964,730 269,133,098 242,178,406
115,821
71,619
872,498
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
296,051,690 272,096,369 246,657,917 288,964,730 269,133,098 242,178,406
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
2,596,507,242 2,420,739,513 2,109,042,068 2,502,749,720 2,338,965,624 2,035,171,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
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งบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6.34
6.35
6.36
6.36
6.37
6.38

6.39
6.32.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

100,404,996
44,526,164
55,878,832
28,392,696
7,154,018
21,238,678
5,795,886
2,488,685
161,824
2,360,455
2,968,382
564,683
91,457,425

95,260,285
40,307,641
54,952,644
25,625,078
6,501,662
19,123,416
4,999,579
1,140,301
82,697
2,018,795
2,596,623
496,551
85,410,606

96,221,347
42,433,506
53,787,841
25,082,462
7,081,102
18,001,360
5,311,987
2,480,175

91,208,082
38,433,927
52,774,155
23,223,567
6,450,541
16,773,026
4,474,071
962,162

1,871,724
3,056,279
462,201
84,971,567

1,846,158
2,629,064
407,956
79,866,592

20,820,864
140,354
8,913,345
3,318,499
4,754,016
37,947,078
8,593,176
44,917,171
8,881,720
36,035,451

18,896,676
111,988
8,681,573
3,259,778
6,196,339
37,146,354
7,248,420
41,015,832
9,100,284
31,915,548

18,689,268
104,300
8,447,246
3,189,745
4,084,880
34,515,439
8,306,697
42,149,431
8,275,170
33,874,261

17,131,292
96,300
8,197,366
3,089,269
5,470,800
33,985,027
7,006,908
38,874,657
8,562,696
30,311,961

-

-

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบการเงิน
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)

2556

(839)
(1,119,075)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555
(ปรับปรุงใหม่)

-

2556

11,142,727

(839)
(1,039,844)

11,185,527

1,649,017

(1,405,010)

(458,792)

(910,891)

(397,949)
277,968
409,122
36,444,573

67,497
(2,248,322)
7,556,892
39,472,440

(394,859)
259,184
(1,635,150)
32,239,111

69,410
(2,248,258)
8,095,788
38,407,749

35,905,565
129,886
36,035,451

31,847,381
68,167
31,915,548

33,874,261

30,311,961

33,874,261

30,311,961

36,314,859
129,714
36,444,573
18.81
1,908,843

39,404,707
67,733
39,472,440
16.68
1,908,843

32,239,111

38,407,749

-

32,239,111
17.75
1,908,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

-

-

38,407,749
15.88
1,908,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

6.24
6.23 , 6.24

6.24
6.23 , 6.24
6.23 , 6.24

-

6.24
6.23 , 6.24

6.24
6.23 , 6.24
6.23 , 6.24

19,088,429

-

-

19,088,429

6.32

19,088,429

19,088,429

-

-

19,088,429

19,088,429

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
หุ้นสามัญ

6.32

หมายเหตุ

-

-

10,280,263

(9,191)

-

56,346,232

7,689,147

-

6,151,485

(906,041)

-

-

-

5,246,682

(839)
(903,964)

-

-

(2,572,364) (1,537,662)
10,289,454 6,151,485

-

-

-

56,346,232

12,861,818

10,289,454

-

-

-

56,346,232

8,821,698

(2,572,364) (1,764,172)
10,289,454 7,057,526

12,861,818

-

56,346,232

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(1,262,199)

(2,600,238)

(2,667,209)

(1,405,010)
-

-

-

-

25,328,396

(931,724)
-

-

-

(1,018,192)

-

1,649,017

-

-

(6,649,057)
(66,971)
26,260,120 (2,667,209)

32,909,177

-

26,260,120

-

8,953,010

-

-

(4,413,775)
17,307,110 (1,262,199)

21,720,885

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน
ผลต่าง
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
ตีราคาที่ดิน ตีราคาอาคาร เปลีย่ นแปลง
แปลงค่า
มูลค่าเงินลงทุน งบการเงิน

-

-

-

56,346,232

56,346,232

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

(45,400)
-

-

-

-

45,400

45,400

ส่วนเกินทุนจาก
การที่บริษัทย่อย
ขายหุ้นให้บุคคล
ภายนอกสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

-

18,000,000

-

-

500,000

-

500,000

-

17,000,000

17,000,000

-

17,000,000

-

-

500,000

-

500,000

-

16,000,000

16,000,000

สํารอง
ตามกฎหมาย

-

76,500,000

-

5,000,000

-

-

-

71,500,000

71,500,000

-

71,500,000

-

5,000,000

-

-

-

66,500,000

66,500,000

อื่น ๆ

จัดสรรแล้ว

(3,817,686)
36,314,859
3,739
295,935,869

3,739
86,164,059

(8,589,793)
-

(1,518,628)
272,024,750

273,543,378

(3,817,686)
(500,000)
(5,000,000)
35,598,405
913,155

(8,589,793)
(500,000)

9,307,426
68,056,239

58,748,813

(3,010)
115,821

(50,002)
129,714
-

(32,500)
-

867
71,619

70,752

(821,111)
71,619

(1,712,319) (1,712,319)
68,056,239 272,024,750

(20,000)
-

647
872,498

871,851

(27,501)
67,733
-

(7,635,371)
-

1,970,755
245,785,419

243,814,664

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ธนาคาร ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

(3,817,686)
39,404,707
-

(3,817,686)
(500,000)
(5,000,000)
31,902,107
906,041

(7,635,371)
(500,000)

10,721,066
54,413,467

43,692,401

ยังไม่ได้จัดสรร

729
296,051,690

(3,867,688)
36,444,573
-

(8,622,293)
-

(1,517,761)
272,096,369

273,614,130

(2,533,430)
272,096,369

(3,845,187)
39,472,440
-

(7,655,371)
-

1,971,402
246,657,917

244,686,515

รวม

หนวย : พันบาท

งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่เคยรายงานไว
ปรับปรุงผลสะสมจากการนํานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกําไรของปกอน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกําไรของปปจจุบัน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น ๆ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกําไรสะสม
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียของธนาคารในบริษัทยอย
ที่ไมไดทําใหสูญเสียอํานาจการควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว
ปรับปรุงผลสะสมจากการนํานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกําไรของปกอน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกําไรของปปจจุบัน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น ๆ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกําไรสะสม
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียของธนาคารในบริษัทยอย
ที่ไมไดทําใหสูญเสียอํานาจการควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

158
ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่เคยรายงานไว
ปรับปรุงผลสะสมจากการนํานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกําไรของปกอน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกําไรของปปจจุบัน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น ๆ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว
ปรับปรุงผลสะสมจากการนํานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกําไรของปกอน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกําไรของปปจจุบัน
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น ๆ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

6.24
6.23 , 6.24
6.24
6.23 , 6.24
6.23 , 6.24

-

6.24
6.23 , 6.24
6.24
6.23 , 6.24
6.23 , 6.24
19,088,429

-

19,088,429

6.32

19,088,429

19,088,429

-

19,088,429

19,088,429

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
หุ้นสามัญ

6.32

หมายเหตุ

(9,191)
10,280,263

-

-

(2,572,364)
10,289,454

12,861,818

10,289,454

-

-

(2,572,364)
10,289,454

12,861,818

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาที่ดิน

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

56,346,232

-

-

-

56,346,232

56,346,232

56,346,232

-

-

-

56,346,232

56,346,232

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

(839)
(903,964)
5,246,682

-

-

(1,537,662)
6,151,485

7,689,147

(906,041)
6,151,485

-

-

(1,764,172)
7,057,526

8,821,698

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาอาคาร

(870,803)
25,385,682

-

-

(6,649,839)
26,256,485

32,906,324

26,256,485

-

8,950,644

-

-

(4,414,956)
17,305,841

21,720,797

ส่วนเกินทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(458,792)
(2,416,996)

-

-

(57,548)
(1,958,204)

(1,900,656)

(910,891)
(1,958,204)

-

-

(1,047,313)

(1,047,313)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

76,500,000

-

5,000,000

-

-

-

71,500,000

71,500,000

71,500,000

-

5,000,000

-

-

-

66,500,000

66,500,000

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

18,000,000

-

-

500,000

-

500,000

-

17,000,000

17,000,000

17,000,000

-

-

500,000

-

500,000

-

16,000,000

16,000,000

สํารอง
ตามกฎหมาย

อื่น ๆ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

(3,817,686)
(500,000)
(5,000,000)
33,569,545
913,155
80,534,438

(8,589,793)
(500,000)

8,452,986
64,459,217

56,006,231

(3,817,686)
(500,000)
(5,000,000)
30,367,996
906,041
64,459,217

(7,635,371)
(500,000)

9,921,610
50,638,237

40,716,627

ยังไม่ได้จัดสรร

(3,817,686)
32,239,111
288,964,730

(8,589,793)
-

(2,364,427)
269,133,098

271,497,525

(3,817,686)
38,407,749
269,133,098

(7,635,371)
-

1,170,118
242,178,406

241,008,288

รวม

หนวย : พันบาท

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
งบการเงิน

159

160

งบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบกระแสเงินสด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

44,917,171

41,015,832

42,149,431

38,874,657

3,461,254
7,671,758
421,418
776,175
(343,415)
21,726
(12,918)
(2,725,804)
737,119
(161,824)
14,002
(113,974)
(839)
183,223
(2,085,323)
(55,878,832)
(2,968,382)
99,926,069
(39,971,201)
2,968,382
(7,679,395)
(1,230)
649,617

3,438,261
7,218,516
29,904
(877,558)
(1,228,433)
(20,639)
5,252
(1,204,616)
64,316
(82,697)
483,758
(65,791)

3,334,516
7,385,279
421,418
746,324
(208,201)
(15,967)
(12,918)
(2,717,294)
737,119

3,310,408
6,977,004
29,904
(884,446)
(1,168,066)
7,532
5,252
(1,026,478)
64,316

49,804,777

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สวนลดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจําหนาย
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชา
กําไรจากการตีราคาอาคาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น (โอนกลับ)
คาใชจายจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปนผล
เงินสดจายภาษีเงินได
รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

(6,283)
819,854
(54,952,644)
(2,596,623)
94,022,937
(37,681,605)
2,596,623
(6,357,278)
(96,838)
1,125,704

(82,086)
(113,329)
(839)
183,223
(2,102,098)
(53,787,841)
(3,056,279)
95,771,560
(38,913,544)
2,793,280
(7,206,923)
(11,416)
490,939

(6,283)
806,068
(52,774,155)
(2,629,064)
90,074,062
(35,807,891)
2,475,413
(5,800,472)
(13,728)
898,601

45,649,952

45,784,354

43,505,609

-

155,610
(62,635)

-

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบการเงิน
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

(50,779,700) (96,360,444) (51,884,107) (90,709,320)
7,583,891 (65,748,580)
6,593,123 (64,649,878)
(152,627,608) (137,930,517) (144,073,573) (141,677,134)
3,366,747
3,985,277
2,971,551
3,678,176
(9,272,248) (2,985,560) (9,669,953) (1,175,880)
100,618,542
(2,792,018)
1,576,486
(7,171,516)
22,687,880
(37,004,767)

246,819,795
36,270,249
2,164,202
(63,237,988)
(1,423,394)
(32,797,008)

96,690,411
(3,233,393)
1,509,110
(7,171,516)
20,135,540
(42,348,453)

249,574,948
28,416,682
2,225,728
(63,337,988)
(4,575,918)
(38,724,975)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชา
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(285,042,815) (264,698,672) (272,171,335) (257,689,400)
313,241,064 291,396,158 303,441,969 287,001,084
(87,952,118) (95,299,985) (6,830,509) (48,945,191)
92,008,826
62,980,277
12,054,529
19,117,515
(4,824,520) (1,946,739) (4,824,521) (1,946,739)
2,338,651
1,101,889
2,338,651
1,101,889
729
(2,578,829) (1,619,256) (2,578,829)
14,918
14,918
15,501
11,152
263,000
153,651
(2,247,554) (1,739,043) (2,047,607) (1,678,623)
117,328
68,902
116,078
65,330
27,670,010 (10,704,890) 30,735,917
(5,399,313)
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งบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

งบกระแสเงินสด (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมลดลง
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
6.1.1
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

31,068,334

36,804,267
20,000,000
(122,985)
(11,453,057)
(47,501)
45,180,724
(37,965)
1,640,861
46,273,014
47,913,875

31,068,334

36,804,267
20,000,000
(122,985)
(11,453,057)

(75,703)
(12,407,479)
(82,502)
18,502,650
86,816
9,254,709
47,913,875
57,168,584

(75,703)
(12,407,479)
18,585,152
87,561
7,060,177
46,239,346
53,299,523

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

45,228,225
(38,152)
1,065,785
45,173,561
46,239,346

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อกําหนดของทางราชการ
ตามที่ธนาคารตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหลานี้
และแนวทางของทางการในการแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ธนาคารจะตองใชมาตรการในการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการที่ทางการกําหนด นอกจากนั้น จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทุน
ของธนาคารขึ้นอยูกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับสวนประกอบ นํ้าหนักของความเสี่ยง และปจจัยอื่น ๆ ดวย ธนาคารเชื่อวา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนครบถวนแลว อยางไรก็ตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
เงินกองทุนและขอกําหนดอื่น ๆ ของทางราชการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลัก โดยมีสาขาอยูทั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลก
2.1

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดทําและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใชดุลยพินิจในการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไป
จากจํานวนที่ประมาณไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5 โดยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
และขอสมมติฐานสําคัญที่ใชไดระบุไวในหมายเหตุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ธนาคารจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และตามขอกําหนดที่กลาวไว
ขางตน งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
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2.2

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม
2.2.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพยทางการเงินที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
เปนตนไป โดยมีฉบับที่เกี่ยวของกับธนาคาร ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

ภาษีเงินได
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ

1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556

สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2556

ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556

ธนาคารไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงินฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติแลว ซึ่งไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยาง
เปนสาระสําคัญ
สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ธนาคารไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.32 และเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.33 ตามลําดับ
2.2.2

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผล
บังคับใชในป 2556 โดยมีฉบับที่เกี่ยวของกับธนาคาร ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้

งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ธนาคารไดประเมินผลกระทบแลว เห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ
2.3

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขาธนาคารทั้งหมด
และบริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง ได ม าจากงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยที่ ไ ด มี ก ารตรวจสอบแล ว โดยได ตั ด รายการค า และยอดคงเหลื อ ที่ สํ า คั ญ
ระหวางกันออก บริษทั ยอยดังกลาวประกอบดวย บริษทั บีบแี อล (เคแมน) จํากัด บางกอกแบงค เบอรฮาด บริษทั บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
นอกจากนั้น งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอรฮาด ซึ่ง
บางกอกแบงค เบอรฮาด ถือหุนในอัตรารอยละ 100
งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไมไดรวม บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งธนาคารถือหุน
รอยละ 59.77 โดยไดรับมาจากการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากบริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี ทั้งนี้
บริษทั ไทยพรีซชี นั่ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด มียอดสินทรัพยรวม จํานวน 122 ลานบาท ตามงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ที่ผานการตรวจสอบแลว
บริษัทยอยของธนาคารเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทใน
หมูเ กาะเคแมน บางกอกแบงค เบอรฮาด จดทะเบียนเปนบริษทั ในประเทศมาเลเซีย และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ซึง่ จดทะเบียน
เปนบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซึ่งไดมาจากงบการเงินของบริษัทรวมที่ยัง
ไมไดมีการตรวจสอบ

2.4

งบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขาธนาคาร
ทั้งหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา
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3. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1

การรับรูรายได
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับโดยใชเกณฑคงคางและหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อที่คางชําระเกิน 3 เดือน
โดยถือเปนรายไดเมื่อไดรับชําระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปนรายไดไวแลวทั้งหมด

3.2

การรับรูคาใชจาย
ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจายโดยใชเกณฑคงคาง

3.3

เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ

3.4

ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูและแสดงรวมอยูในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธใชราคาซื้อขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลคาซึ่งอางอิงจากราคาตลาดสําหรับเครื่องมือทาง
การเงินที่มีลักษณะและวันครบกําหนดใกลเคียงกัน หรือราคาประเมินของสถาบันที่เชื่อถือได โดยพิจารณาสํารองเพื่อการปรับปรุงมูลคา
เพื่อใหไดมูลคายุติธรรมที่เหมาะสม
ธนาคารใชตราสารอนุพันธในการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพย หนี้สิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน สถานะสุทธิตาง ๆ หรือ
กระแสเงินสด โดยธนาคารใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับตราสารอนุพันธดังกลาว เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยง ซึ่งจะใชวิธีการบัญชี (ตามเกณฑคงคาง) ในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
ในการปองกันความเสีย่ ง ธนาคารมีการพิจารณาความสัมพันธระหวางตราสารอนุพนั ธและรายการทีม่ กี ารปองกันความเสีย่ ง รวมถึงลักษณะ
ของความเสี่ยง วัตถุประสงคและกลยุทธในการปองกันความเสี่ยงตลอดจนความมีประสิทธิผลของความสัมพันธในการปองกันความเสี่ยง
ธนาคารหยุดใชการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อตราสารอนุพันธที่ใชปองกันความเสี่ยงครบกําหนด หรือเมื่อขาย หรือเมื่อไมเปนไปตาม
เงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยง โดยตองวัดมูลคาของตราสารอนุพันธที่หยุดใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงดวยมูลคายุติธรรม
ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีตามวิธีเกณฑคงคางกับมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธดังกลาวจะตัดจําหนายและรับรูในกําไรขาดทุน
อยางสอดคลองกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง

3.5

อนุพันธแฝง
อนุพันธแฝง คือ สวนหนึ่งของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบดวยสัญญาหลักที่ไมใชตราสาร
อนุพนั ธ โดยอนุพนั ธแฝงทําใหบางสวนหรือทัง้ หมดของกระแสเงินสดตามสัญญาถูกเปลีย่ นแปลงไปตามตัวแปรทีร่ ะบุไวในอนุพนั ธ ธนาคาร
รับรูร ายการ จัดประเภท และบันทึกบัญชีของอนุพนั ธแฝงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยในกรณีของอนุพนั ธแฝงในตราสาร
การเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่ไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจากสัญญาหลัก
ยังมีลักษณะตรงตามนิยามของตราสารอนุพันธ โดยที่ตราสารการเงินแบบผสมดังกลาวไมไดถูกวัดคาและรับรูดวยมูลคายุติธรรม และรับรู
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน ธนาคารจะรับรูรายการอนุพันธแฝงที่เขาหลักเกณฑดังกลาวแยกออกจากสัญญาหลัก
เสมือนเปนตราสารอนุพันธหนึ่ง และจัดเปนรายการประเภทเพื่อคา ซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับสัญญาหลัก ธนาคารรับรูรายการ จัดประเภท และ
วัดมูลคาตามนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ และในกรณีของอนุพันธแฝงในตราสารการเงินแบบผสมที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ธนาคาร
บันทึกและจัดประเภทอนุพันธแฝงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก
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เงินลงทุน
ธนาคารและบริษัทยอยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เปนเงินลงทุนเพื่อคา เงินลงทุน
เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนรับรูเมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีการจายชําระ (Settlement Date) ดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายที่ไดมาเพื่อถือไวในระยะสั้นและมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพื่อคาและแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม และกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
ตราสารหนี้ และเงินลงทุนในลูกหนีท้ รี่ บั โอนมาซึง่ ธนาคารมีความตัง้ ใจแนวแนและมีความสามารถทีจ่ ะถือไวจนครบกําหนดไถถอน จัดประเภท
เปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา และตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงาย ซึ่งไมไดจัดประเภท
ไวเปนตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทุนเพือ่ คา หรือเงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมจะจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผือ่ ขาย
และแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยที่กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม จะแสดงเปนรายการในสวนของ
เจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกวาจะจําหนายหลักทรัพยไป ซึ่งจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว
ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ตราสารทุนทีไ่ มอยูใ นความตองการของตลาด และหลักทรัพยจดทะเบียนซึง่ มีขอ จํากัดเกีย่ วกับราคาซือ้ ขาย จะจัดประเภทเปนเงินลงทุนทัว่ ไป
และแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแสดงตามวิธรี าคาทุนสุทธิจากคาเผือ่ การดอยคา (ถามี) และเงินลงทุน
ในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีสวนไดเสียสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ธนาคารแสดงเงินลงทุนที่โอนใหบริษัทยอยเปนหลักทรัพยที่โอนใหบริษัทยอย โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินสดรับจากการ
โอนเงินลงทุนดังกลาวแสดงรวมอยูในหนี้สินอื่น ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
ธนาคารจัดประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ไดรับจาก
การทําสัญญาโอนสินทรัพยใหแก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) เพื่อโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร เปนเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวตามเกณฑคงคาง พรอมกับตั้งสํารองสวนแบง
ผลขาดทุนจาก บสท. ดวยจํานวนเดียวกัน
ตนทุนของตราสารหนี้และตราสารทุนที่จําหนาย คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก รายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้รับรูตามเกณฑคงคาง
การตัดจําหนายสวนเกินและสวนลดใชวิธีที่ทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับที่สมํ่าเสมอ และแสดงอยูในรายไดดอกเบี้ย การรับรูเงินปนผล
ใชเกณฑคงคางและไดรวมอยูในรายไดจากการดําเนินงานอื่น
เมื่อธนาคารและบริษัทยอยประเมินวาเงินลงทุนมีการดอยคา จะบันทึกคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคา
โดยแสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนสําหรับตราสารทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับ
ตราสารหนี้
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การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ที่ออกจําหนายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทน
เสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพรในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สําหรับตราสารหนี้ที่มิไดจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
จะใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถาบันการเงินที่เชื่อถือได 3 แหง
- ตราสารหนี้ที่ออกจําหนายในตางประเทศใชราคาประเมินของสถาบันการเงินในตางประเทศที่เชื่อถือได
การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารทุน
- ตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงาย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมือ่ สิน้ วันทําการสุดทายของงวด แตถา หากไมมรี าคาเสนอซือ้ ครัง้ สุดทายจะใชราคาปดครัง้ สุดทายแทน
- เงินลงทุนในหนวยลงทุน แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคารับซื้อคืน ณ วันสิ้นงวด
3.7

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ธนาคารรับรูเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เมื่อมีการจายเงินใหผูกูโดยรับรูดวยราคาทุน และตัดรายการเมื่อไดรับชําระหรือเมื่อตัดจําหนาย
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินตน (หมายเหตุขอ 6.6)

3.8

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายบัญชีหรือ
รายลูกหนี้ก็ได ธนาคารยังคงเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายลูกหนี้ กลาวคือ ธนาคารพิจารณา
จัดชัน้ สินเชือ่ ทุกประเภทของลูกหนีร้ ายหนึง่ ในระดับคุณภาพทีต่ าํ่ สุดของลูกหนีร้ ายนัน้ และตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามการจัดชัน้ ดังกลาว
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดดําเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพดวยผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากการจําหนายหลักประกัน ในสวนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อไมดอยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากันสํารองตามอัตราขั้นตํ่า
ที่ ธปท. กําหนดโดยสินเชื่อที่มีลักษณะความเสี่ยงดานเครดิตคลายคลึงกัน อาจพิจารณากันเงินสํารองแบบกลุมลูกหนี้ (Collective
Approach) โดยใชขอมูลผลสูญเสียจากประสบการณในอดีต รวมถึงขอมูลที่หาไดในปจจุบัน (current observable data) (หมายเหตุ
ขอ 6.6.1) นอกจากนี้ ธนาคารไดพจิ ารณาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมจากหลักเกณฑขนั้ ตํา่ ทีก่ าํ หนดโดย ธปท. โดยไดคาํ นึงถึงผลสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปจจัยดานอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม
การตัดจําหนายหนี้เปนสูญ กระทําในงวดที่ธนาคารพิจารณาวาจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไมได หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชีโดยนํามาเพิ่มคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
เมือ่ ธนาคารเกิดผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารจะปรับลดรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญพรอมทัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้หรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายนั้น ๆ
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การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ธนาคารใชวิธีในการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับ การรับโอนสินทรัพย การรับโอนสวนไดเสีย
ในสวนของเจาของของลูกหนี้ และการปรับเงื่อนไขการชําระหนี้
สําหรับการรับโอนสินทรัพยหรือรับโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้น ธนาคารยึด
หลักความระมัดระวังในการบันทึกรับรูสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนโดยบันทึกดวยมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางภาระหนี้ตามบัญชีหรือมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งใหผลแตกตางที่ไมมีนัยสําคัญจากการบันทึกรับโอนดวยมูลคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชี
สําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับการปรับโครงสรางหนีด้ ว ยวิธปี รับเงือ่ นไขการชําระหนีน้ นั้ ธนาคารคํานวณมูลคายุตธิ รรมของหนีจ้ ากมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใชอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (MLR) ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่
ปรับโครงสรางหนี้เปนอัตราคิดลดในการประเมินผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปรับเงื่อนไข และบันทึกผลขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนีด้ งั กลาว เปนคาใชจา ยทันทีทเี่ กิดรายการ หลังจากนัน้ ธนาคารจะทําการประเมินผลขาดทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตดังกลาว
ทุก ๆ งวด โดยใชอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ในงบการเงินเปนอัตราคิดลด และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
ผลขาดทุนดังกลาว โดยการเพิ่มหรือลดคาใชจายในบัญชีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

3.10 ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยซึ่งแสดงในราคาที่ตํ่ากวาระหวางตนทุนหรือราคาตลาดในวันที่ได
ทรัพยสินนั้นมา กรณีที่พิจารณาวาราคาที่คาดวาจะจําหนายไดลดลงจะรับรูการดอยคาของทรัพยสินรอการขายโดยรับรูเปนคาใชจายจาก
การดําเนินงานอื่น
ในการพิจารณาราคาที่คาดวาจะจําหนายได ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินประกอบกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจมีผลตอราคาที่คาดวา
จะจําหนายได เชน คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายและคาใชจายสวนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูเปนรายไดหรือคาใชจา ยจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมีการจําหนาย

ธนาคารไดปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง อสังหาริมทรัพยรอการขาย และเรื่อง หลักเกณฑการซื้อหรือมีไวซึ่ง
อสังหาริมทรัพย เพื่อเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 และ
เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
3.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา

ทีด่ นิ แสดงในราคาทีต่ ใี หม อาคารแสดงในราคาทีต่ ใี หมหกั ดวยคาเสือ่ มราคาสะสมและคาเผือ่ การดอยคา (ถามี) อุปกรณแสดงในราคาทุน
หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ธนาคารไดมีการตีราคาที่ดินและอาคารใหม โดยผูประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชวิธีราคาตลาด
สําหรับที่ดิน และวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักคาเสื่อมราคาสะสมสําหรับอาคาร และบันทึกมูลคาสวนเพิ่มขึ้นไวในบัญชีสํารองสวนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดินและอาคาร ซึ่งแสดงเปนรายการในสวนของเจาของ คาเสื่อมราคาอาคารสวนที่ตีราคาเพิ่มรับรูเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น และโอนสํารองสวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเขากําไรสะสมโดยตรงในจํานวนเดียวกันกับคาเสื่อมราคาดังกลาว มูลคา
สวนลดจากการตีราคานําไปปรับลดสวนที่เคยตีราคาเพิ่มไวสําหรับสินทรัพยชิ้นเดียวกัน สําหรับมูลคาสวนลดจากการตีราคาที่เหลือรับรู
เปนคาใชจายในการดําเนินงานอื่น
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คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยซึ่งมีดังตอไปนี้
อาคารที่ตีราคาใหม
อาคารที่สรางใหม
อุปกรณ

20 - 30 ป
20 ป
3 - 5 ป

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณในตางประเทศใชอัตราที่กฎหมายในแตละทองถิ่นกําหนด
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานอื่น
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมีการจําหนาย
3.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ทั้งนี้ อายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอยูระหวาง 3 - 5 ป
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนในตางประเทศใชอัตราที่กฎหมายในแตละทองถิ่นกําหนด
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น เมื่อมีการจําหนาย
3.13 สิทธิการเชา

สิทธิตามสัญญาเชาแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย การตัดจําหนายใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา ซึ่งมีอายุ ระหวาง 2 - 30 ป

3.14 ประมาณการหนี้สิน

ธนาคารรับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และมีความ
เปนไปไดวาจะสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยรายการประมาณการหนี้สินที่ไดมีการรับรูใน
งบแสดงฐานะการเงิน ไดแก ประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดโอนให บสท. (หมายเหตุขอ 6.6.7) ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
(หมายเหตุขอ 6.20) คาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองตามกฎหมายและประมาณการหนี้สินอื่น
ธนาคารบันทึกประมาณการหนี้สินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นและเปนประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารทบทวนประมาณการหนี้สินอยางสมํ่าเสมอ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโดยการเพิ่มหรือลดคาใชจายจากการ
ดําเนินงานอื่น

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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3.15 รายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
3.15.1 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

รายการที่รวมอยูในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศบันทึกดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละแหง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน

3.15.2 การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือ ณ วันที่มีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรม
กําไรและขาดทุนจากการซื้อขายและแปลงคาเงินตราตางประเทศ แสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
3.15.3 การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแปลงคางบการเงินที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานที่มิใช
สกุลเงินบาท โดยแปลงคารายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศดวยอัตราอางอิงของ ธปท. ณ วันทีร่ ายงาน
และแปลงคารายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยอัตราอางอิงของ ธปท. ทุกวันสิ้นเดือน
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศถือเปนสวนหนึ่งในสวนของเจาของโดยรับรูผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.16 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
3.16.1 โครงการสมทบเงิน

ธนาคารและบริษทั ยอยในประเทศมีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนที่เปนหนวยงานภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอยในประเทศ และพนักงานจะจายเงิน
สมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไว ซึ่งพนักงานจะไดรับประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน
สําหรับสาขาและบริษทั ยอยในตางประเทศมีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ และการจายคืนใหแก
พนักงานสาขาและบริษัทยอยในตางประเทศเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินทีธ่ นาคารและบริษทั ยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงาน
จะรับรูเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเมื่อพนักงานไดใหบริการ
3.16.2 โครงการผลประโยชน

ธนาคารและบริษทั ยอยจัดใหมโี ครงการผลประโยชนเพือ่ จายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน การประมาณการหนีส้ นิ
ผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ดวยวิธคี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) อันเปนประมาณการมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ
อายุงาน และปจจัยอื่น ๆ
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ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู และมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยโครงการ และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเ ขากําไรสะสมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน สําหรับตนทุนบริการในอดีตที่เปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายทันที ยกเวนกรณีที่ยัง
ไมเปนสิทธิขาดจะทยอยรับรูตลอดระยะเวลาเฉลี่ยที่เหลืออยูจนกวาจะเปนสิทธิขาด
3.17 ภาษีเงินได

ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั รับรูด ว ยจํานวนทีค่ าดวาจะตองจายหรือจะไดรบั คืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ทางภาษีประจํางวด และใชอัตราภาษีที่ประกาศใช หรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชในวันที่รายงาน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบการเงิน
กับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว ดวยจํานวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือ
จายชําระหนี้สิน โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของเจาของ รับรูโดยตรงในสวนของเจาของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถหักกลบรายการไดเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดน้ีถูกจัดเก็บโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเ มือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนวา จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะนําผลแตกตางชัว่ คราว
นั้นมาใชประโยชน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและปรับลดลง
เทาที่ประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของจะมีโอกาสไดใชจริง
3.18 กําไรตอหุน

กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสว นของธนาคารดวยจํานวนหุน สามัญทีม่ อี ยู และออกจําหนายเพิม่ ในแตละงวดถัวเฉลีย่
โดยใหนํ้าหนักตามเวลา และจํานวนเงินที่รับชําระ

กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยปรับปรุงกําไรสุทธิสวนของธนาคารที่เปนของหุนสามัญและจํานวนหุนสามัญดวยผลกระทบของหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลด

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให
อยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดนําเสนอ โดยมีเปาหมายใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด โดยเฉพาะในดานการดํารงเงินกองทุนให
เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงตามหลักเกณฑ Basel III และเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจใหไดรับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญคือ การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่งจะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแตละประเภท กระบวนการติดตามความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสมภายใต
นโยบายทีธ่ นาคารกําหนด และการรายงานความเสีย่ งประเภทตาง ๆ ใหผทู เี่ กีย่ วของทราบเพือ่ ใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสีย่ ง
ไดทันตอเหตุการณ
หลักการสําคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงไดแก หนวยงานธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเสี่ยง มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอ
การบริหารความเสี่ยงตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ไดรับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยง
โดยรวมของธนาคารที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
4.1.1

ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ
การลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไวในสัญญาได เปนตน ซึ่งผล
เสียหายสูงสุดของความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร คือ มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน หรือจํานวนเงินที่ธนาคาร
อาจตองจายชําระตามภาระผูกพันในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวได
ธนาคารไดกําหนดกระบวนการอํานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ของลูกคา ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อตามระดับตางๆ ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของ
วงเงิน เปนตน ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการ
ชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถของผูบริหาร ตลอดจนหลักทรัพย
คํ้าประกัน และจัดใหมีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเปนประจํา นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการกําหนด
เพดานตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานเครดิตดวย

4.1.2

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อันจะมีผลในทางลบตอรายได
ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปจจุบันและ/หรือในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสรางและลักษณะของ
รายการในสินทรัพยและหนี้สิน นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลา ที่แตกตางกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหวางรายการ
ทางดานสินทรัพยและหนี้สินอีกดวย
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสอดคลองกับนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกําหนด ธนาคารบริหารความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้
เพื่อบรรลุเปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบตอเงินกองทุนใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด โดยมีการทําธุรกรรม
อนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือระยะเวลาครบกําหนด
ตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1-5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

302,220
12,387
1,168,128

45,078
24,645
275,149

25,230
26,889
173,281

2,044
210,507
65,435

990,215

389,753

414,177

46,615
10,910
274

44,145

-

32,921

29,253
24,168

-

-

8,742

37,764

407,493
303,681
1,752,667

59,869

-

81,258

-

1,935,272

6,351

8,227

18,958

-

-

-

-

449

159

42,745

96,520

-

124,296
10,910
140,147

-

สินเชื่อที่
หยุด
รับรู้รายได้

รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
*

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1-5
ปี

268,933
12,078
1,062,988

28,952
19,420
236,899

19,938
73,741
179,260

380
190,459
50,404

1,043,378

353,823

338,053

59,556
9,333
5,937

33,421

ไมรวมรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยคางรับ

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

44,963
30,398

36,374
161
7,080

37,362

354,577
340,822
1,604,391

22,872

-

76,528

-

1,834,654

8,462

7,906

17,743

-

-

-

-

1,378

779

12,419

88,245

-

127,088
9,333
108,758

-

สินเชื่อที่
หยุด
รับรู้รายได้

-

รวม

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1-5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

289,817
12,290
1,146,136

37,496
19,330
260,220

5,561
25,585
164,156

691
204,736
65,435

972,702

375,277

401,185

42,282
10,804
274

41,718

-

23,455

28,762
24,168

-

-

8,742

37,263

357,020
290,703
1,706,120

42,305

-

79,592

-

1,871,061

3,044

8,227

19,146

-

-

-

-

449

159

42,745

97,108

-

114,417
10,804
140,735

-

สินเชื่อที่
หยุด
รับรู้รายได้

รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน*
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
*

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1-5
ปี

258,876
11,477
1,047,574

17,178
15,758
224,376

1,133
73,489
169,963

380
188,710
50,355

1,023,080

338,592

326,142

55,216
9,295
5,937

29,416

ไมรวมรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยคางรับ

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

42,332
30,398

27,569
161
7,080

36,674

305,136
331,927
1,566,420

11,829

-

74,728

-

1,774,371

7,186

7,906

17,927

-

-

-

-

1,378

779

12,419

88,337

-

117,651
9,295
108,850

-

สินเชื่อที่
หยุด
รับรู้รายได้

-

รวม
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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ขอมูลเบื้องตนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินใหสินเชื่อเฉพาะในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

477,567
1,015,286
1,492,853

446,578
927,242
1,373,820

477,567
1,014,205
1,491,772

446,578
926,355
1,372,933

รายการสินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ อ ใหเกิดรายไดและคาใชจา ยดอกเบีย้ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม

2555

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

384,198
311,135
1,650,637
2,345,970

8,529
9,766
82,108
100,403

2.22
3.14
4.97

330,832
285,666
1,532,813
2,149,311

7,840
9,141
78,278
95,259

2.37
3.20
5.11

1,861,068
122,071
110,137
2,093,276

29,597
1,584
5,459
36,640

1.59
1.30
4.96

1,700,515
126,365
100,052
1,926,932

25,908
2,367
4,721
32,996

1.52
1.87
4.72

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม
4.1.3

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

338,720
299,581
1,610,684
2,248,985
1,802,107
114,189
110,569
2,026,865

2555
อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

6,769
9,419
80,028
96,216

2.00
3.14
4.97

288,331
279,219
1,493,719
2,061,269

5,982
8,934
76,290
91,206

2.07
3.20
5.11

27,702
1,369
5,476
34,547

1.54
1.20
4.95

1,645,139
119,017
100,391
1,864,547

24,200
2,188
4,735
31,123

1.47
1.84
4.72

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ ปนผลจากการทีธ่ นาคารมีการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วของกับเงินตราตางประเทศ
ซึง่ อาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึง่ เมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นเปลีย่ นแปลง จึงอาจกระทบ
ตอผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
ธนาคารบริหารฐานะเงินตราตางประเทศภายใตขอ กําหนดของทางการและเพดานความเสีย่ งภายในทีค่ ณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด

4.1.4

ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน หรือ
หุนทุน และมีผลทําใหฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลคาลดลง หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายได
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนโดยลงทุนภายใตขอกําหนดของทางการ และนโยบายการลงทุนของธนาคาร

4.1.5

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา
วัตถุประสงคของการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองของธนาคาร คือ การมีเงินทุนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะชําระภาระผูกพัน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมในภาวะที่ตลาด
เอื้ออํานวยอีกดวย
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผูกําหนด
และสอดคลองกับเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเปน
หนวยงานหลักทําหนาที่บริหารสภาพคลองตามนโยบายดังกลาว และหนวยงานความเสี่ยงดานตลาด สายบริหารความเสี่ยงเปน
ผูบงชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยรายงานตอคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนประจํา
ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัว
ในแตละประเภทเงินรับฝากและอายุครบกําหนด นอกจากนี้ ธนาคารบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศ
ซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซื้อคืน (Swap and Repurchase Market) และมีการบริหารสภาพคลองผานตลาดเงิน
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และตลาดทุนตางประเทศ โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงิน
ยูโร เปนตน ธนาคารมุงดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลองอยางใกลชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสม
ในการกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากตางประเทศ เพื่อใชในการอํานวยสินเชื่อสกุลเงินตราตางประเทศแกลูกคาของธนาคาร
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจาก
แหลงเงินทุนทีห่ ลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมสี นิ ทรัพยทมี่ สี ภาพคลองสูงและพรอมจะเปลีย่ นเปนเงินสดไดเมือ่ ตองการ เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถรองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต
ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน*
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

405,449
9,235
62,226
868,323

2,044
1,947
212,830
547,521

-

-

-

37,565

407,493
13,770
378,323
1,752,667

1,875,403
114,432
10,910
16,958
882

59,869
9,864

-

-

1,935,272
124,296
10,910
21,711
140,147

-

2,246
42,745

2,588
29,281
299,258

73,986

-

2,507
96,520

รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน*
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
*

ไมรวมรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยคางรับ

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

354,197
8,836
97,495
795,149

380
1,072
199,062
506,358

-

-

-

37,111

354,577
11,163
413,197
1,604,391

1,811,782
119,182
9,333
4,942
8,094

22,872
7,906

-

-

1,834,654
127,088
9,333
7,142
108,758

-

971
12,419

1,255
45,547
265,773

-

1,229
88,245

71,093

รวม

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน*
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

356,329
9,138
54,853
829,411

691
1,947
207,060
542,583

-

-

-

37,263

357,020
13,673
394,699
1,706,120

1,828,756
104,553
10,804
16,563
882

42,305
9,864

-

-

1,871,061
114,417
10,804
21,316
140,735

-

2,246
42,745

2,588
28,790
296,863

103,996

-

2,507
97,108

รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน*
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

*

ไมรวมรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยคางรับ

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

304,756
8,822
91,699
766,771

380
1,072
197,313
501,350

-

-

-

36,674

305,136
11,149
431,553
1,566,420

1,762,542
109,745
9,295
4,636
8,094

11,829
7,906

-

-

1,774,371
117,651
9,295
6,836
108,850

-

971
12,419

1,255
42,915
261,625

-

1,229
88,337

99,626

รวม
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มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
ตารางตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม

2555

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

53,550
407,632
13,770
378,323
1,664,656
2,517,931

53,550
407,632
13,770
407,027
1,664,656
2,546,635

46,432
354,988
11,163
413,197
1,521,138
2,346,918

46,432
354,988
11,163
411,020
1,521,138
2,344,741

1,935,272
124,296
10,910
21,711
140,147
2,232,336

1,935,272
124,296
10,910
21,711
150,104
2,242,293

1,834,654
127,088
9,333
7,142
108,758
2,086,975

1,834,654
127,088
9,333
7,142
124,692
2,102,909
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม

2555

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

53,300
356,833
13,673
394,699
1,620,085
2,438,590

53,300
356,833
13,673
430,190
1,620,085
2,474,081

46,239
305,123
11,149
431,553
1,484,831
2,278,895

46,239
305,123
11,149
430,945
1,484,831
2,278,287

1,871,061
114,417
10,804
21,316
140,735
2,158,333

1,871,061
114,417
10,804
21,316
150,687
2,168,285

1,774,371
117,651
9,295
6,836
108,850
2,017,003

1,774,371
117,651
9,295
6,836
124,785
2,032,938

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ตามที่ไดเปดเผย มีดังนี้
เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหนี้สิน) เงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลคายุติธรรม
โดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามที่เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 3.4
เงินลงทุนเพือ่ คา เงินลงทุนเผือ่ ขาย และตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด คํานวณมูลคายุตธิ รรมตามทีเ่ ปดเผยในนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
ขอ 3.6
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงมูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาทีใ่ ชอยางแพรหลายในตลาด ซึง่ อางอิงราคาและ/หรือตัวแปรจากตลาด
โดยมีการพิจารณาถึงขอจํากัดในการซื้อขาย สภาพคลอง และอัตราคิดลดเพื่อใชในการปรับมูลคายุติธรรมดังกลาว เทคนิคการประเมิน
มูลคารวมถึง การใชรายการซื้อขายในตลาดลาสุดของผูซื้อขายที่มีความรอบรูเต็มใจ และมีความเปนอิสระตอกัน การอางอิงมูลคายุติธรรม
ในปจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน การใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับตามจํานวนเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี เนื่องจากสินเชื่อสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจําหนาย
4.3

การดํารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหอยูใ นระดับเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนยุทธศาสตรการขยายธุรกิจภายใตกรอบความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด โดยธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผน การดําเนินการดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2556 เปนตนไป โดยปรับปรุงองคประกอบเงินกองทุนแบงออกเปน เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) โดยกําหนดการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า
เปนอัตราสวนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร ดังนี้
อัตราสวนเงินกองทุน

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น

อัตรารอยละ
Basel III
Basel II
4.50
6.00
8.50

4.25
8.50
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไดดาํ รงเงินกองทุนตามหลักการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III แลว โดยธนาคารมีเงินกองทุน
ตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามแนวทาง Basel III ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2556

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

272,156
272,156
19,088
56,346
18,000
76,500
64,979
37,243

47,591
319,747

อัตรารอยละ
2556

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง

14.40
14.40
16.92

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ งตามเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทย
กําหนดตามแนวทาง Basel II ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร

203,928
19,088
56,346
17,000
71,500
39,994

เงินกองทุนชั้นที่ 2

74,956

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

278,884

อัตรารอยละ
2555

เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง

16.21
11.86

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และเรือ่ ง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุม ธุรกิจทางการเงิน
ชองทางที่เปดเผยขอมูล
วันที่เปดเผยขอมูล
ขอมูล ณ วันที่

www.bangkokbank.com
31 ตุลาคม 2556
30 มิถุนายน 2556
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5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
5.1

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารประเมินการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้นและพิจารณาวาเงินลงทุนมีการดอยคาเมื่อมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกลาวลดลงตํ่ากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญและอยางตอเนื่อง การพิจารณาความมีสาระสําคัญและระยะเวลาความ
ตอเนื่องนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใชดุลยพินิจดังกลาว ธนาคารไดประเมินถึงความผันผวนของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
และปจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ ความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผูออกหลักทรัพย และ
ภาวะแวดลอมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผูออกหลักทรัพย

5.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการซึ่งรวมถึงการพิจารณา
ขอบงชี้ที่สงผลทางลบตอความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเชื่อของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพการณทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตออัตราการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ

5.3

ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารตองใชดุลยพินิจและขอสมมติฐานหลายประการในการรับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของรายการและสถานการณที่ทําใหเกิดประมาณการหนี้สิน ความเปนไปไดของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจาย
ชําระหนี้สินดังกลาว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจายในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาไดทําขึ้นจากประสบการณและ
ขอมูลที่มีอยูขณะที่จัดทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวนที่ประมาณไวอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวน
ที่ประมาณไว
สําหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน มีการประมาณการโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งตองใชขอสมมติทางการเงิน เชน อัตราคิดลด ระดับเงินเดือน
และผลประโยชนในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ เปนตน และขอสมมติดานประชากรศาสตร เชน อัตรามรณะ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เปนตน

5.4

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม คือ จํานวนเงินที่ใชแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินระหวางบุคคลที่มีความรอบรูและเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการ
ตอรองที่เปนอิสระและไมมีสวนเกี่ยวของกัน ธนาคารใชวิธีการตาง ๆ ในการกําหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งวิธีการที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงินและตลาดการเงินที่ดําเนินการอยู
ธนาคารใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไข ระยะเวลาที่เปนมาตรฐานและซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคลอง สําหรับเครื่องมือทางการเงินลักษณะอื่น ธนาคารกําหนดมูลคายุติธรรม โดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชอยางแพรหลาย
ในตลาด รวมถึงการอางอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน การวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลด และ
แบบจําลองการคํานวณราคา
ธนาคารไดใชดุลยพินิจที่ดีที่สุดในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน อยางไรก็ตามวิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช
ในการประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังนั้น การใชวิธีการประมาณ และ/หรือ สมมติฐานในสภาวะการณที่แตกตางกัน
ออกไปอาจจะมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณไว

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทยอยที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีภาระผูกพัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินสด
รายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
เงินฝากประจําและตั๋วเงินที่มีวันครบกําหนด
ไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
6.1.2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

53,551

46,432

53,300

46,239

817

182

-

-

2,801
57,169

1,300
47,914

-

-

53,300

46,239

รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับชําระหนี้/
สินทรัพยที่เลิกใชงานแลว
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
โอนเขากําไรสะสม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(932)

8,953

(871)

8,951

1,023

274

1,023

274

913

906

913

906
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

9,888
3,778
40
1,222
14,928
5
(12)
14,921

196,500
24,742
1,000
26,019
248,261
205
(455)
248,011

206,388
28,520
1,040
27,241
263,189
210
(467)
262,932

12,373
1,078
36
1,674
15,161

183,000
9,642

15,161

16,891
209,533
162
(210)
209,485

195,373
10,720
36
18,565
224,694
162
(210)
224,646

8,412
3,825
480
13,529
26,246
3
(5)
26,244
41,165

56,693
1
2,377
58,987
118,058
546
(148)
118,456
366,467

65,105
3,826
2,857
72,516
144,304
549
(153)
144,700
407,632

4,035
5,763
552
13,487
23,837
3
(12)
23,828
38,989

45,189
1,424
9,586
49,847
106,046
541
(73)
106,514
315,999

49,224
7,187
10,138
63,334
129,883
544
(85)
130,342
354,988

-

-

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

9,888
8
40
1,222
11,158

196,500
22,324
1,000
26,019
245,843
203
(455)
245,591

206,388
22,332
1,040
27,241
257,001
203
(466)
256,738

12,373
111
36
1,673
14,193

183,000
9,420
16,891
209,311
161
(210)
209,262

195,373
9,531
36
18,564
223,504
161
(210)
223,455

58,051
2
485
24,675
83,213
90
(9)
83,294
328,885

65,819
3,827
946
29,427
100,019
90
(14)
100,095
356,833

3,361
5,763
541
5,390
15,055

40,232
1,424
7,909
17,012
66,577
54
( 7)
66,624
275,886

43,593
7,187
8,450
22,402
81,632
54
(18)
81,668
305,123

(11)
11,147
7,768
3,825
461
4,752
16,806

(5)
16,801
27,948

14,193

(11)
15,044
29,237

-
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หมายเหตุ
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ตราสารอนุพันธ
มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

2555

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์

หนี้สิน

11,892
1,878

19,333
2,114
264
21,711

13,770

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม

843,130
202,363
1,672
1,047,165

สินทรัพย์

หนี้สิน

10,894
269

6,576
278
288
7,142

11,163

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

622,579
138,553
1,722
762,854
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
รวม

2555

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์

หนี้สิน

11,795
1,878
13,673

19,202
2,114
21,316

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์

825,293
202,363
1,027,656

หนี้สิน

10,880
269
11,149

6,558
278
6,836

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

619,913
138,553
758,466

สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญา โดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 ประกอบดวย
อัตรารอยละ
งบการเงินรวม

สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุม
บุคคลภายนอก
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

72.79

74.46

74.70

-

-

27.21
100.00

25.54
100.00

72.72
0.02
27.26
100.00

25.30
100.00

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
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ตราสารอนุพันธ คือ ตราสารทางการเงินที่มูลคาผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อางอิงในสัญญา เชน อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคา ดัชนีอัตรา หรือมูลคาของสินทรัพยอางอิง เปนตน จํานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธแสดงใหเห็นถึง
ระดับของความผูกพันของธนาคารในตราสารอนุพันธแตละประเภท แตมิไดสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงดานตลาดและดานเครดิต
ตราสารอนุพันธที่สําคัญของธนาคารมีดังนี้
ตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ สัญญาที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในอนาคต โดยในสัญญาจะระบุ
ใหมีการสงมอบเงินสดระหวางคูสัญญาดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่กําหนดไวในอนาคต
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน คือ สัญญาที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเงินตนและดอกเบี้ยระหวางสองสกุลเงินกับ
คูสัญญาตามระยะเวลาที่ตกลง
ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ คือ สัญญาทีเ่ กีย่ วของกับการแลกเปลีย่ นดอกเบีย้ กับคูส ญ
ั ญาตามระยะเวลาทีต่ กลงกันในสกุลเงินเดียวกับ
เงินตน โดยจะไมมีการแลกเปลี่ยนเงินตน
6.4

เงินลงทุนสุทธิ
6.4.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินลงทุนเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

7,167
6
98
656
7,927

30,600
11
500
1,282
32,393

7,167
6

30,600
11

-

-

7,173

30,611
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

215,569
7,434
27,110
45,873
3,333
4,298
303,617

229,652
8,679
22,055
43,451
4,818
4,198
312,853

215,569
7,434
19,647
45,797
3,333
4,188
295,968

229,652
8,679
17,775
43,375
4,818
4,098
308,397
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หมายเหตุ
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

40,090
700
4,064

46,951
700
1,513
160
49,324

35,072
700
3,665

43,290
700
1,060
160
45,210

44,854

39,437

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดตางประเทศ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

6,810
16,667
23,477
(2,462)
21,015

7,174
12,970
20,144
(2,296)
17,848

6,801
16,659
23,460
(2,462)
20,998

7,165
12,961
20,126
(2,296)
17,830

377,413

412,418

363,576

402,048

เงินลงทุนจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในหมายเหตุขอ 6.12
ธนาคารใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา ในการบันทึกเงินลงทุนในบางบริษัทที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป
ที่ไดรับมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดแก
เงินลงทุนในบริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เนื่องจากบริษัทหยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับการดํารงอยูของกิจการหรือบริษัทอื่นที่มิใช
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตมีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงิน เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
ที่เขาขายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 32 บริษัท และ 33 บริษัท โดยมีมูลคาเงินลงทุนในราคาทุน
432 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาไวแลว 432 ลานบาท และ 430 ลานบาท และบริษัทเหลานี้มีมูลคาตามบัญชี
สุทธิ 0 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เขาขาย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 5 บริษัท และ 7 บริษัท โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี 96 ลานบาท
และ 80 ลานบาท และมูลคายุติธรรม 44 ลานบาท และ 25 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาไวแลว 52 ลานบาท
และ 55 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จํานวน 737 ลานบาท และ 64 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเปนหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไดรวม
ตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมไดจาก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 82 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ธนาคารไดรับชําระเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน (หมายเหตุขอ 6.6.7)
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้บางสวน ใหแก
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารตามราคาปดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่
28 ธันวาคม 2547 จํานวน 3,323 ลานบาท ธนาคารบันทึกเงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกลาวเปนหนี้สินอื่น และบันทึก
เงินลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่โอนใหบริษัทยอยภายใตหลักทรัพยเผื่อขาย ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
ในป 2549 บริษทั ยอยไดจาํ หนายหลักทรัพยดงั กลาวบางสวน และรับรูก าํ ไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1,335 ลานบาท ธนาคาร
บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 1,732 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1,341 ลานบาท
ในป 2552 บริษทั ยอยไดจาํ หนายหลักทรัพยดงั กลาวบางสวน และรับรูข าดทุนจากการขายเงินลงทุน จํานวน 133 ลานบาท ธนาคาร
บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 186 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 173 ลานบาท
ในป 2553 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จํานวน 3 ลานบาท ธนาคาร
บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 5 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 4 ลานบาท
ในป 2555 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 150 ลานบาท ธนาคาร
บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 267 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 209 ลานบาท
6.4.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนของบริษัทอื่นตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุน
ที่ชําระแลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยจําแนกเปนกลุม ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

11
187
21
1,322
1,541

81
187
21
2,196
2,485

11
187
21
1,322
1,541

81
187
21
2,196
2,485
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6.5

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ ดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ชื่อบริษัท

บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

35.88
30.00
24.90
19.80

43
15

484
244

10
68
(2)
66

182
910

-**

-**
-

910
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555
ชื่อบริษัท

บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

*
**

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

35.88
30.00
24.90
22.01

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะนี้อยูระหวางการชําระบัญชี
จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

43
15

410
218

11
69
(2)
67

151
779

-**

-**
-

779
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ

*
**

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บริหารสินทรัพย
ธนาคาร
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.89

2
4,113
2,500
19,585
183
4,769

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

35.88
30.00
24.90
19.80

43
15

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะนี้อยูระหวางการชําระบัญชี
จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

-**

10
31,220
(97)
31,123
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บริหารสินทรัพย
ธนาคาร
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.75

2
4,113
2,500
19,585
183
3,150

ธุรกิจการเงิน
บริการ
บริการ
บริการ

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

35.88
30.00
24.90
22.01

43
15

-*

11
29,602
(97)
29,505

ในระหวางป 2556 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมหุนสามัญ
270,000,000 หุน หรือ 540,000,000 บาท เปนหุน สามัญ 1,079,993,828 หุน หรือ 2,159,987,656 บาท และมีการเพิม่ ทุนทีอ่ อกและชําระแลว
จากหุนสามัญ 269,998,457 หุน หรือ 539,996,914 บาท เปนหุนสามัญ 1,079,990,920 หุน หรือ 2,159,981,840 บาท ซึ่งธนาคารไดมีการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิของธนาคารและจากผูถือหุนรายอื่น เปนจํานวน 809,430,814 หุน เปนจํานวนเงิน 1,619 ลานบาท ทําใหสัดสวน
การถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 99.75 เปนรอยละ 99.89 ของทุนที่ออกและชําระแลว

*

จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ชื่อบริษัท

บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด

2555

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

8,123
1,262

6,775
348

6,698
1,026

5,555
200

1,135

215

-

880

196

-

-*

-*

-*

-*

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ชื่อบริษัท

บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด

*

จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

2555

รายได้

กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

รายได้

กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

941
445

201
170

805
337

117
86

547

244

-

491

186

-

-*

-*

-*

-*
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
6.6.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
อื่น ๆ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑธปท.
- รายสินเชื่อ
- รายกลุม
เงินสํารองสวนเกิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

111,276
1,159,078
481,807
1,183
(677)
1,752,667
4,572

108,955
1,042,208
453,023
1,118
(913)
1,604,391
4,335

109,897
1,121,533
474,111
1,183
(604)
1,706,120
4,473

108,059
1,009,490
448,598
1,118
(845)
1,566,420
4,257

1,757,239

1,608,726

1,710,593

1,570,677

(29,303)
(3,788)
(56,606)
(89,697)
(2,886)
1,664,656

(29,600)
(3,390)
(51,593)
(84,583)
(3,005)
1,521,138

(28,440)
(3,788)
(55,394)
(87,622)
(2,886)
1,620,085

(28,686)
(3,390)
(50,765)
(82,841)
(3,005)
1,484,831

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.6.2
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามหลักเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งหมายถึงเงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินแตไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวม
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อสุทธิ
6.6.3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

43,228
2.16
12,485
0.63

42,325
2.33
10,478
0.59

42,653
2.18
12,458
0.65

41,566
2.34
10,220
0.59

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,326,705
112,763
5,754
1,445,222

20,356
173,948
113,141
307,445

1,347,061
286,711
118,895
1,752,667

1,235,992
98,477
4,807
1,339,276

14,436
148,967
101,712
265,115

1,250,428
247,444
106,519
1,604,391
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,331,715
112,763
5,754
1,450,232

20,356
158,849
76,683
255,888

1,352,071
271,612
82,437
1,706,120

1,242,005
98,477
4,807
1,345,289

14,436
135,951
70,744
221,131

1,256,441
234,428
75,551
1,566,420
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ประกอบงบการเงิน

6.6.4

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

32,470
796,416
143,631
278,574
165,453
257,449
1,673,993

932
19,013
2,714
8,109
1,312
3,366
35,446

20
3,683
304
1,568
344
103
6,022

102
3,695
411
559
664
506
5,937

391
20,486
6,357
1,234
2,483
318
31,269

33,915
843,293
153,417
290,044
170,256
261,742
1,752,667
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

50,380
745,396
116,885
245,600
144,521
230,295
1,533,077

653
16,193
3,633
4,036
1,279
3,195
28,989

194
2,274
388
467
391
79
3,793

91
2,701
2,048
476
662
423
6,401

270
22,059
5,022
1,470
2,653
657
32,131

51,588
788,623
127,976
252,049
149,506
234,649
1,604,391

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

29,949
761,077
140,647
276,805
165,450
255,727
1,629,655

747
17,637
2,663
8,092
1,310
3,363
33,812

20
3,683
304
1,568
344
97
6,016

102
3,695
411
559
664
410
5,841

391
20,072
6,357
1,234
2,481
261
30,796

31,209
806,164
150,382
288,258
170,249
259,858
1,706,120
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

47,584
716,904
114,166
243,252
144,516
231,345
1,497,767

653
14,297
3,633
4,036
1,277
3,191
27,087

194
2,107
388
467
391
78
3,625

91
2,701
2,048
476
662
327
6,305

270
21,627
5,022
1,470
2,650
597
31,636

48,792
757,636
125,257
249,701
149,496
235,538
1,566,420
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6.6.5

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อจัดชั้นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนที่เกินเกณฑ ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

1,678,314
35,661
6,058
5,937
31,269

1,050,945
19,793
1,038
2,215
16,298

1
2
100
100
100

1,757,239

1,090,289

12,384
492
965
2,219
17,031
56,606
89,697
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนที่เกินเกณฑ ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

1,537,152
29,232
3,810
6,401
32,131

971,486
11,103
647
1,883
16,815

1
2
100
100
100

1,608,726

1,001,934

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

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนที่เกินเกณฑ ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

1,633,882
34,022
6,052
5,841
30,796

1,020,861
18,569
1,036
2,119
15,846

1
2
100
100
100

1,710,593

1,058,431

12,093
467
964
2,124
16,580
55,394
87,622
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนที่เกินเกณฑ ธปท.
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

1,501,768
27,326
3,642
6,305
31,636

949,303
9,343
647
1,788
16,437

1
2
100
100
100

1,570,677

977,518

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน
3,788 ลานบาท และ 3,390 ลานบาท ตามลําดับ ที่ไดมาจากการกันสํารองแบบกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) สําหรับ
เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ

202

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

6.6.6

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ตามที่กลาวไวในหนังสือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพยและรายการกับบริษัทที่เกี่ยวของลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2541 โดยธนาคารและบริษัทยอยไดกันเงินไว
สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
จํานวนราย

สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
รวม

มูลหนี้

มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

-

-

-

-

-

2
2

378
378

373
373

373
373

373
373
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555
จํานวนราย

สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
รวม

มูลหนี้

มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

1

2

-

-

-

5
6

1,258
1,260

869
869

485
485

485
485
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
จํานวนราย

สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
รวม

มูลหนี้

มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

-

-

-

-

-

2
2

378
378

373
373

373
373

373
373
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
จํานวนราย

สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
รวม
6.6.7

มูลหนี้

มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

1

2

-

-

-

5
6

1,258
1,260

869
869

485
485

485
485

การโอนสินทรัพยใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารไดทําสัญญาโอนสินทรัพย (สัญญา) ใหแก บสท. เพื่อโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร
รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้ ในราคาเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน แตไมเกิน
มูลคาทางบัญชีหักดวยเงินสํารองที่ตองตั้งไว ณ วันโอน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดย บสท. ชําระคาตอบแทนเปน
ตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหแกธนาคารภายใต
สัญญา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ธนาคารไดทําสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปยัง
บสท. ดวยมูลหนีห้ ลังหักสํารอง จํานวน 25,484 ลานบาท ซึง่ เปนจํานวนรวมสินทรัพยดอ ยคุณภาพสวนที่ บสท. มีการปรับลดราคา
รับโอนสําหรับมูลหนีท้ มี่ หี ลักประกันเปนทรัพยสนิ ที่ บสท. พิจารณาวาไมเขาขายเปนหลักประกันจํานวน 2,761 ลานบาท ซึง่ ธนาคาร
ยังคงคัดคานการปรับลดราคารับโอนดังกลาวและขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนดําเนินการทางศาล
ธนาคารและ บสท. ไดตกลงใหมีการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เมื่อสิ้นปที่ 5 และ
สิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณจากมูลคาของสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสมตามเกณฑเงินสดจนถึงวันที่
คํานวณผลกําไรขาดทุน หักดวย ตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งสิ้นในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งคาใชจายดอกเบี้ย
ทั้งหมดที่ บสท. ตองจายใหแกธนาคารดวย
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ในกรณีที่มีผลกําไร ใหจัดสรรผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท. รับโอนไป
โดยแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท. และธนาคาร สําหรับผลกําไรสวนที่สอง ธนาคารจะรับไปดวยจํานวนที่เมื่อรวมกับ
ผลกําไรในสวนที่หนึ่งแลว ตองไมเกินสวนตางระหวางราคามูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของธนาคารและราคาของ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท. รับโอนไป และกําไรสวนที่เหลือในสวนที่สองให บสท. รับไปทั้งหมด สําหรับในกรณีที่มีผลขาดทุน
ใหธนาคารรับผลขาดทุนในสวนแรก จํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอ ยคุณภาพที่ บสท. รับโอนไป สําหรับผลขาดทุน
ในสวนทีส่ อง จํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอ ยคุณภาพที่ บสท. รับโอนไป ใหแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท.
และธนาคาร สําหรับผลขาดทุนสวนที่เหลือจากสวนที่สอง ให บสท. รับไปทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีประมาณ
การหนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดโอนให บสท. จํานวน 2,578 ลานบาท และไดกลับ
รายการประมาณการหนีส้ นิ สําหรับผลขาดทุนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังกลาวทัง้ จํานวนในไตรมาสที่ 2 ป 2556 เนือ่ งจาก บสท. ไดประกาศ
ยุบเลิกองคกรเปนการถาวร ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และไดแจงผลการจัดสรรสวนแบงกําไร
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหธนาคารทราบเปนผลกําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซึ่งเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได
เพือ่ ชําระเปนคาตอบแทนการโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพจาก บสท. คงเหลือ จํานวน 82 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธนาคารไดรับชําระเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน (หมายเหตุขอ 6.4.1)
6.6.8

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
รายละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลวของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามวิธีการ
ปรับโครงสรางหนี้ มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

รับโอนสินทรัพย
รับโอนสวนไดเสียในสวนของ
เจาของของลูกหนี้
การปรับโครงสรางหนี้หลายลักษณะ
รวม

จํานวนราย

จํานวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน

มูลค่ายุติธรรม

85

1,077

ที่ดิน สิ่งปลูกสราง หองชุด

1,077

1
7,583
7,669

1
31,334
32,412

หุนทุน

1

การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 4 ป และมีจํานวนหนี้ตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหนี้ ณ วันทําสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 32,412 ลานบาท

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

จํานวนราย

รับโอนสินทรัพย
การปรับโครงสรางหนี้หลายลักษณะ
รวม

จํานวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

80

505

8,790
8,870

37,676
38,181

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน

มูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร
หองชุด

505

การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 4 ป และมีจํานวนหนี้ตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหนี้ ณ วันทําสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 38,136 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลว จํานวน 4,393 ลานบาท
และ 5,001 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้แลว จํานวน
71,344 ลานบาท และ 78,111 ลานบาท ตามลําดับ
ธนาคารมิไดแสดงขอมูลการปรับโครงสรางหนี้ สําหรับงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
เนื่องจากขอมูลดังกลาวไมแตกตางจากขอมูลสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
6.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

11,416
968

481
11

786
179

2,147
72

51,592
4,841

-

-

-

-

18,161
1,601
912
(3,643)

-

12,384

492

965

2,219

173
56,606

84,583
7,672
912
(3,643)
173
89,697

17,031

-
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

10,017
1,399

457
24

1,620
(834)

3,439
(1,292)

46,683
7,461

-

-

-

-

17,777
461
1,053
(1,130)

-

11,416

481

786

2,147

(2,552)
51,592

79,993
7,219
1,053
(1,130)
(2,552)
84,583

18,161

-

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

11,202
891

281
186

786
178

2,051
73

50,764
4,481

-

-

-

-

17,757
1,576
890
(3,643)

-

12,093

467

964

2,124

149
55,394

82,841
7,385
890
(3,643)
149
87,622

16,580

-

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

9,739
1,463

422
(141)

1,611
(825)

3,344
(1,293)

45,914
7,301

-

-

-

-

16,811
472
1,049
(575)

-

11,202

281

786

2,051

(2,451)
50,764

77,841
6,977
1,049
(575)
(2,451)
82,841

17,757

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวน 89,697 ลานบาท และ 87,622 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวน 84,583 ลานบาท และ 82,841 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษทั ยอยไดตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสูงกวาจํานวนทีป่ ระมาณไวตามแนวทางทีก่ าํ หนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 56,606 ลานบาท และ 51,592 ลานบาท และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวน 55,394 ลานบาท และ 50,764 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 3.8)
6.8

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป
ยอดปลายป
6.9

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

3,005
840
(959)
2,886

4,744
488
(2,227)
3,005

3,005
840
(959)
2,886

4,744
488
(2,227)
3,005

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จําหน่าย

ยอดปลายปี

29,602
488
30,090
52
30,142
(8,880)
21,262

1,036

(3,771)
(88)
(3,859)
(3,859)

26,867
400
27,267
65
27,332
(8,431)
18,901

1,036
13
1,049
(14)
1,035

463
(3,396)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จําหน่าย

ยอดปลายปี

34,482
400
34,882
52
34,934
(9,477)
25,457

1,440
90
1,530

(6,320)
(2)
(6,322)
(6,322)
1,081
(5,241)

29,602
488
30,090
52
30,142
(8,880)
21,262

1,530
(484)
1,046

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ จํานวน 26,867 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 19,121 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 7,746
ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ จํานวน 29,602 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 19,740 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 9,862
ลานบาท
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จําหน่าย

ยอดปลายปี

20,489
487
20,976
52
21,028
(6,871)
14,157

1,036

(3,322)
(88)
(3,410)
(3,410)

18,203
399
18,602
65
18,667
(6,380)
12,287

1,036
13
1,049
82
1,131

409
(3,001)

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพยสินรอการขาย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

จําหน่าย

ยอดปลายปี

24,495
399
24,894
52
24,946
(7,230)
17,716

528
90
618

(4,534)
(2)
(4,536)
(4,536)

20,489
487
20,976
52
21,028
(6,871)
14,157

618
(155)
463

514
(4,022)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ จํานวน 18,203 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพย
ที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 11,761 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 6,442 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ จํานวน 20,489 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพย
ที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 12,246 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 8,243 ลานบาท
ทรัพยสนิ รอการขายจัดชัน้ ตามเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในหมายเหตุขอ 6.12
ธนาคารไดเปดเผยรายการที่เกิดขึ้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
หมวดการบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการดังกลาว ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการรับรู้รายได้

ขายใหบุคคลทั่วไป
ขายใหบุคคลทั่วไป

ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน

2555

กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจากการ กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สินรอ ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน
การขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการตัดบัญชี
รอการตัดบัญชี

26

-

8
2,310

-

28

(15)

-

52
2,023

(18)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการรับรู้รายได้

ขายใหบุคคลทั่วไป
ขายใหบุคคลทั่วไป

ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน

2555

กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจากการ กําไรจากการ กําไรจากการ ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สินรอ ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน
การขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการขาย
รอการตัดบัญชี
รอการตัดบัญชี

26

8
1,812

-

-

28

(13)

-

-

52
1,805

(12)

6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ราคาทุน

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ
อื่น ๆ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา

7,518

71

(1)

(101)

7,487

-

-

-

-

-

7,487

12,862

-

(12)

-

12,850

-

-

-

-

-

12,850

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

9,510

63

-

(37)

9,536

7,269

277

-

(3)

7,543

1,993

26,026

-

( 2)

-

26,024

18,338

1,130

(2)

-

19,466

6,558

(351)
20,524

-

-

-

(14)

-

-

1,628
821
2,583

(967)
(786)
(1,768)

33
4
(101)

(351) (140)
21,218 16,921
928
76,679 42,388

1,558

(963)
(965)

33

(154) (197)
17,549
3,669
928
44,404 32,275

889
75,965

2,951

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

30

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555
ราคาทุน

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ
อื่น ๆ
รวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

7,666

23

12,862

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา

-

(171)

7,518

-

-

-

-

-

7,518

-

-

-

12,862

-

-

-

-

-

12,862

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

9,495

93

-

(78)

9,510

6,996

292

-

(19)

7,269

2,241

26,026

-

-

-

26,026

17,205

1,133

-

-

18,338

7,688

(351)
20,170

-

-

-

(13)

-

1,261
669
2,046

(871)
(514)
(1,385)

(36)
(285)

(351) (127)
20,524 16,275
889
75,965 40,349

1,535

(866)
(866)

(23)
(42)

734
75,589

จําหน่าย/
โอนออก

ค่าเสื่อมราคาสะสม

2,947

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

(140) (211)
16,921
3,603
889
42,388 33,577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยู
ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 13,682 ลานบาท และ 12,986 ลานบาท ตามลําดับ
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ราคาทุน

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ
อื่น ๆ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา

7,510

71

(1)

(100)

7,480

-

-

-

-

-

7,480

12,862

-

(12)

-

12,850

-

-

-

-

-

12,850

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

9,326

62

-

(36)

9,352

7,188

270

-

(3)

7,455

1,897

26,026

-

( 2)

-

26,024

18,338

1,130

(2)

-

19,466

6,558

(351)
19,826

-

-

-

(14)

-

-

1,528
696
2,357

(953)
(756)
(1,724)

15
4
(117)

(351) (140)
20,416 16,452
281
75,039 41,838

1,469

(949)
(951)

19

(154) (197)
16,991
3,425
281
43,758 31,281

337
74,523

2,855

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

16

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ราคาทุน

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
สวนที่ตีราคาลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ
อื่น ๆ
รวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
รับโอน

7,658

23

12,862

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา

-

(171)

7,510

-

-

-

-

-

7,510

-

-

-

12,862

-

-

-

-

-

12,862

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

9,314

91

-

(79)

9,326

6,922

286

-

(20)

7,188

2,138

26,026

-

-

-

26,026

17,205

1,133

-

-

18,338

7,688

(351)
19,497

-

-

-

(13)

-

1,206
652
1,972

(845)
(499)
(1,344)

(32)
(1)
(283)

(351) (127)
19,826 15,869
337
74,523 39,869

1,444

(840)
(840)

(21)
(41)

185
74,178

จําหน่าย/
โอนออก

ค่าเสื่อมราคาสะสม

2,850

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

(140) (211)
16,452
3,374
337
41,838 32,685

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 13,321
ลานบาท และ 12,678 ลานบาท ตามลําดับ
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.11 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ราคาทุน
ยอดต้นปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่น ๆ
รวม

1,630
40
1,670

เพิ่มขึ้น/ จําหน่าย/
รับโอน โอนออก

156
312
468

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

9

1,697
319
2,016

1,370

129

-

-

1,370

129

(98)
(33)
(131)

9

ค่าตัด จําหน่าย/
จําหน่าย โอนออก

(95)
(95)

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

6

1,410

-

-

6

1,410

287
319
606

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555
ราคาทุน
ยอดต้นปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่น ๆ
รวม

1,568
14
1,582

เพิ่มขึ้น/ จําหน่าย/
รับโอน โอนออก

80
29
109

(15)
(3)
(18)

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าตัด จําหน่าย/
จําหน่าย โอนออก

( 3)
( 3)

1,630
40
1,670

1,252

130

-

-

1,252

130

(11)
(11)

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

(1)
(1)

1,370

260
40
300

1,370

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ราคาทุน
ยอดต้นปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่น ๆ
รวม

1,434
40
1,474

เพิ่มขึ้น/ จําหน่าย/
รับโอน โอนออก

129
312
441

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

-

1,468
319
1,787

1,254

98

-

-

1,254

98

(95)
(33)
(128)

ค่าตัด จําหน่าย/
จําหน่าย โอนออก

(95)
(95)

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

-

1,257

211
319
530

1,257

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ราคาทุน
ยอดต้นปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่น ๆ
รวม

1,393
14
1,407

เพิ่มขึ้น/ จําหน่าย/
รับโอน โอนออก

52
29
81

(10)
(3)
(13)

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี

ค่าตัด จําหน่าย/
จําหน่าย โอนออก

( 1)
( 1)

1,434
40
1,474

1,166

100

-

-

1,166

100

(11)
(11)

อื่น ๆ

ยอด
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

(1)
(1)

1,254

180
40
220

1,254

216

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.12 สินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,678,314
35,661
6,058
5,937
31,269
1,757,239

เงินลงทุน

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

5,561
5,561

2,240
2,240

1,372
1,372

รวม

1,678,314
35,661
6,058
5,937
40,442
1,766,412
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,537,152
29,232
3,810
6,401
32,131
1,608,726

เงินลงทุน

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

4,417
4,417

2,629
2,629

1,206
1,206

รวม

1,537,152
29,232
3,810
6,401
40,383
1,616,978

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,633,882
34,022
6,052
5,841
30,796
1,710,593

เงินลงทุน

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

5,539
5,539

1,106
1,106

1,367
1,367

รวม

1,633,882
34,022
6,052
5,841
38,808
1,718,605
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,501,768
27,326
3,642
6,305
31,636
1,570,677

เงินลงทุน

ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น

-

-

-

4,502
4,502

1,537
1,537

1,201
1,201

รวม

1,501,768
27,326
3,642
6,305
38,876
1,577,917
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.13 เงินรับฝาก
6.13.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

81,257
733,848
1,118,078
2,089
1,935,272

76,528
712,243
1,043,737
2,146
1,834,654

79,592
728,350
1,062,027
1,092
1,871,061

74,728
706,583
991,715
1,345
1,774,371

6.13.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,665,088
21,595
11,037
1,697,720

87,231
41,829
108,492
237,552

1,752,319
63,424
119,529
1,935,272

1,584,124
24,240
8,445
1,616,809

76,777
41,548
99,520
217,845

1,660,901
65,788
107,965
1,834,654
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

1,665,106
21,434
8,189
1,694,729

87,211
36,541
52,580
176,332

1,752,317
57,975
60,769
1,871,061

1,584,148
23,006
6,993
1,614,147

76,753
35,152
48,319
160,224

1,660,901
58,158
55,312
1,774,371

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
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6.14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

28
1,037
3,998
8,182
13,245

7,794
45,300
1,821
1,093
56,008

7,822
46,337
5,819
9,275
69,253

33
1,137
3,962
8,329
13,461

7,887
27,200
2,898
559
38,544

7,920
28,337
6,860
8,888
52,005

3,458
472
6,916
5,425
16,271
29,516

18,001
5,416

21,459
5,888
6,916
20,780
55,043
124,296

2,011
533
3,867
6,458
12,869
26,330

39,473
5,336
636
16,769
62,214
100,758

41,484
5,869
4,503
23,227
75,083
127,088

15,355
38,772
94,780

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

2555

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

28
1,037
3,998
8,274
13,337

7,794
45,300
1,821
1,092
56,007

7,822
46,337
5,819
9,366
69,344

33
1,137
3,962
8,430
13,562

7,887
27,200
2,898
559
38,544

7,920
28,337
6,860
8,989
52,106

3,495
484
6,922
5,526
16,427
29,764

17,260
5,415

20,755
5,899
6,922
11,497
45,073
114,417

2,065
555
3,877
6,533
13,030
26,592

38,445
5,336
636
8,098
52,515
91,059

40,510
5,891
4,513
14,631
65,545
117,651

5,971
28,646
84,653
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.15 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
6.15.1 จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556

หุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภท
ไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

-

111,034

111,034

20,000
882
138

14,759

-

(6,666)
119,127

34,759
882
138
(6,666)
140,147

21,020

-

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

-

73,471

73,471

20,000
8,053
222

13,777

-

(6,765)
80,483

33,777
8,053
222
(6,765)
108,758

28,275

-

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

หุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภท
ไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวม

2555

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

-

111,624

111,624

20,000
882
138

14,759

-

(6,668)
119,715

34,759
882
138
(6,668)
140,735

21,020

-

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

-

73,563

73,563

20,000
8,053
222

13,777

-

(6,765)
80,575

33,777
8,053
222
(6,765)
108,850

28,275

-

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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6.15.2 จําแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบกําหนดไถถอน และอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
ประเภท

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวม

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
บาท
บาท
บาท

ครบกําหนด

2558 - 2566
2572
2565
2556
2556 - 2562

อัตราดอกเบี้ย

2.75% - 5.00%
9.025%
4.375%
1.50% - 3.00%
0.50%

จํานวนเงิน
2556

2555

111,034
14,759
20,000
882
138
(6,666)
140,147

73,471
13,777
20,000
8,053
222
(6,765)
108,758
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวม

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
บาท
บาท
บาท

ครบกําหนด

2558 - 2566
2572
2565
2556
2556 - 2562

อัตราดอกเบี้ย

2.75% - 5.00%
9.025%
4.375%
1.50% - 3.00%
0.50%

จํานวนเงิน
2556

2555

111,624
14,759
20,000
882
138
(6,668)
140,735

73,563
13,777
20,000
8,053
222
(6,765)
108,850
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6.16 หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2572 ตอผูลงทุน
ในตางประเทศ จํานวน 450 ลานดอลลารสหรัฐฯ อายุ 30 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.025 ตอป เพื่อทดแทนหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมี
หลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2559 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอป จํานวน 150 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูดอยสิทธิประเภท
ไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2570 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.375 ตอป จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามที่ธนาคารไดไถถอน

กอนครบกําหนดและไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว และเนื่องจากเปนการไถถอนหุนกูเดิมในราคาตลาดซึ่งตํ่ากวาราคา
ที่ตราไว ธนาคารไดบันทึกบัญชีสําหรับหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2572 เทากับ 259 ลานดอลลารสหรัฐฯ
(9,535 ลานบาท) และจะตัดจําหนายสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาที่ไถถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกําหนดไถถอนของหุนกู
ดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2565 ซึ่งผูออก
หุนกูมีสิทธิไถถอนไดกอนกําหนดตอผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนสถาบัน ตามที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 จํานวน 20,000 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.375 ตอป

6.17 หุนกู

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุนกูของธนาคาร และมีมติอนุมัติใหธนาคารออกหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูที่ไถถอนเมื่อธนาคาร
เลิกกิจการทั้งประเภทดอยสิทธิและไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปน
หุนสามัญได (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 3,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาที่เทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอผูลงทุน
ในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ความหมายที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุนกู
หลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไปก็ได ทั้งนี้ ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่
ไถถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และใหหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกู
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 30 ป และมีวงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาที่เทียบเทา
ในเงินสกุลอื่น โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับขอกําหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และผูถือหุนไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 500 ลานหุน เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได (หมายเหตุขอ 6.21)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายหุนกู
ระยะสั้นไดภายในวงเงิน 30,000 ลานบาท โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารไดออกหุนกูระยะสั้นดังกลาวแลว จํานวน 5 ชุด มูลคา
รวม 7,863 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดทยอยไถถอนหุนกูดังกลาวจนหมดทั้งจํานวน ณ เดือนกันยายน 2550

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูไมวาดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ และ/หรือ มีประกัน
หรือไมมีประกัน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะหุนกูระยะสั้น หุนกูอนุพันธ และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย
และไมจายดอกเบี้ยในปที่ไมมีกําไร (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 150,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอ
ผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามความหมายที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยในแตละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขาย
หุนกูไดภายในวงเงินดังกลาวหักดวยจํานวนหุนกูที่ไดออกตามวงเงินดังกลาวแตยังไมไดรับการไถถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถ
ออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภทพรอมกัน
ในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไป และ/หรือ เปนโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพรอมกับหลักทรัพยอื่นได ทั้งนี้ ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่ไถถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ
มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวอาจมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบ
กําหนดก็ได และ/หรือ อาจมีการใหสิทธิผูถือหุนกูในการเรียกใหธนาคารไถถอนกอนครบกําหนดได โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือ
คณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนกู
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกันอายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป จํานวน 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป จํานวน 800 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,196 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกันอายุ 5.5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป จํานวน 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.875 ตอป จํานวน 800 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิ
และไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,194 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูไมวาดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ และ/หรือ มีประกัน
หรือไมมีประกันซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะหุนกูระยะสั้น หุนกูอนุพันธ หุนกูที่ไถถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการและหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจายและไมจายดอกเบี้ยในปที่ไมมีกําไร (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 150,000 ลานบาท หรือมูลคา
เทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยในแตละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุนกูไดภายในวงเงินดังกลาว หักดวยจํานวนหุนกูที่ไดออกตามวงเงินดังกลาวแตยังไมไดรับ
การไถถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออก
และเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไป และ/หรือ เปนโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับ
หรือพรอมกับหลักทรัพยอื่นได ทั้งนี้ ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่ไถถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และการออกและ
เสนอขายหุนกูดังกลาวอาจมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดก็ได และ/หรือ อาจมีการใหสิทธิผูถือหุนกูในการ
เรียกใหธนาคารไถถอนกอนครบกําหนดก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเสนอขายหุนกู
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิ
และไมมีหลักประกันอายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.30 ตอป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและ
ไมมีหลักประกันเปนจํานวน 999 ลานดอลลารสหรัฐฯ
6.18 การออกหุนกูภายใต Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540 ผูถือหุนมีมติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกู ทั้งที่เปนหุนกูประเภทดอยสิทธิและหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ
ภายใต Medium Term Note Program วงเงินไมเกิน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคา ที่เทียบเทาในเงินสกุลอื่น ระยะเวลาไถถอน
ไมเกิน 30 ป โดยใหเสนอขายในตลาดตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อาจจะมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืน

กอนครบกําหนด และ/หรือ อาจจะมีการใหสิทธิแกผูถือหุนกู ในการเรียกใหธนาคารไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ธนาคารยังไมไดมีการออกหุนกูตามมติดังกลาว
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.19 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป
ยอดปลายป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

10,208
1,800
(3,751)
8,257

9,670
1,379
(841)
10,208

10,145
1,781
(3,751)
8,175

9,619
1,362
(836)
10,145

6.20 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
6.20.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนของพนักงานประเภท
โครงการสมทบเงิน สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 837 ลานบาท และ 738 ลานบาท และ สําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร
จํานวน 750 ลานบาท และ 667 ลานบาท ตามลําดับ
6.20.2 โครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยในประเทศมีโครงการผลประโยชนที่ไมไดจัดตั้งเปนกองทุนแยก

ตางหาก สวนสาขาในตางประเทศบางแหงมีการจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหาก ทั้งนี้ไดแสดงตารางกระทบยอดภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานที่จัดตั้งเปนกองทุนและไมไดจัดตั้งเปนกองทุน ตลอดจนสินทรัพยโครงการและจํานวนที่รับรูใน
งบการเงิน ดังนี้

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานที่ตั้งเปนกองทุน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานที่ไมไดตั้งเปนกองทุน
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู
หนี้สินสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

798
(428)
370

703
(351)
352

798
(428)
370

703
(351)
352

5,513
(1)
5,882

4,925
(1)
5,276

5,430
( 1)
5,799

4,862
( 1)
5,213

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ตารางตอไปนี้แสดงการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับโครงการ
ผลประโยชนทั้งที่จัดตั้งเปนกองทุนและไมไดจัดตั้งเปนกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ยอดตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายระหวางป
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพัน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

5,628
316
196
(265)

5,504
307
176
(283)

5,565
302
193
(265)

5,457
295
174
(283)

410

(65)

407

(67)

26
6,311

(11)

26
6,228

(11)

5,628

5,565

ตารางตอไปนี้ แสดงการกระทบยอดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนที่จัดตั้งเปนกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ยอดตนป
ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ
เงินจายสมทบ
ผลประโยชนที่จายระหวางป
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจากสินทรัพยโครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

351
33
25
(11)

337
3
14
(5)

351
33
25
(11)

337
3
14
(5)

12

3

12

3

18
428

(1)

18
428

(1)

351

351
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สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ซึ่งใชในการคํานวณหาภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานและสินทรัพยโครงการโดยเฉลี่ยแตละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
อัตรารอยละ
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ
อัตราการขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

1.70 - 12.80
2.50 - 6.00
2.00 - 15.00
1.17 - 12.00

1.70 - 12.80
2.50 - 5.00
2.00 - 15.00
1.20 - 13.38

1.70 - 12.80
2.50 - 6.00
2.00 - 15.00
1.17 - 8.10

1.70 - 12.80
2.50 - 5.00
2.00 - 15.00
1.20 - 8.10

ผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

316
196
(33)
479

307
176
(3)
480

302
193
(33)
462

295
174
(3)
466

6.21 ทุนเรือนหุน

ทุนเรือนหุนของธนาคาร ประกอบดวย
- หุนสามัญ
- หุนบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิตามที่กําหนดในขอบังคับของธนาคาร ขอ 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิรวม
4,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิประเภท ก.
หุนบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

จํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2556
2555

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีหุนสามัญที่ออกแลว จํานวน 1,908,842,894 หุน และมีหุนสามัญที่ยังไมไดออก
จํานวน 2,039,502,106 หุน และหุนบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไมไดออก จํานวน 655,000 หุน และหุนบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไมไดออก
จํานวน 1,000,000 หุน ทั้งนี้ การจัดสรรหุนในสวนที่ยังไมออกของธนาคารจะเปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12 เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 1,339,502,106 หุน ดังนี้
1.1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 459,502,106 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิม

2.
3.
4.
5.
6.

ตลอดจนเจาของผูรับประโยชนในหุนสามัญซึ่งถือโดยผูรับฝากหลักทรัพยหรือโดยวิธีการอื่นที่คลายคลึงกัน
1.2) หุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 440,000,000 หุน จัดสรรเพือ่ เสนอขายแกผลู งทุนประเภทสถาบันหรือทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ตามความหมาย
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1.3) หุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 440,000,000 หุน จัดสรรเพือ่ เสนอขายแกผถู อื หุน สามัญเดิมตลอดจนเจาของผูร บั ประโยชนในหุน สามัญ
ตามสัดสวนการถือหุน
จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได
ซึ่งธนาคารไดออกและเสนอขายเมื่อป 2542 โดยเปนสวนหนึ่งของหลักทรัพยทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 500,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได
และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอไปในอนาคต
จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งธนาคารอาจจะ
ออกและเสนอขายตอไปในอนาคต
จัดสรรหุนบุริมสิทธิประเภท ก. จํานวน 655,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะ
เสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ
จัดสรรหุนบุริมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะ
เสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยของธนาคารตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6.22 การจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2541 ผูถ อื หุน มีมติใหธนาคารจัดตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพือ่ ออกตราสารคลายทุน (Capital Securities)
วงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอืน่ เสนอขายตอผูล งทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล งทุนประเภท

สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยสามารถออกและเสนอขายตราสารคลายทุน
ทัง้ หมดในคราวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขายเปนคราว ๆ ไปและมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูด าํ เนินการเกีย่ วกับการจัดตัง้ SPV

ตราสารคลายทุนดังกลาวอาจเปนตราสารชนิดไมมีอายุไถถอน ไมสะสมเงินปนผล อาจใหสิทธิแก SPV ในการขอไถถอนคืน หรืออาจ
คํ้าประกันโดยธนาคารก็ได ทั้งนี้ เงื่อนไขของการออกตราสารคลายทุนดังกลาวอาจระบุวาหากมีเหตุการณบางประการเกิดขึ้น ธนาคาร
จะตองหรืออาจจะตองออกตราสารอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับตราสารคลายทุนดังกลาว
ในการออกตราสารคลายทุนโดย SPV ดังกลาว ธนาคารอาจตองออกตราสารที่มีลักษณะดอยสิทธิ หรือมีหลักประกัน หรือสามารถแปลง
สภาพเปนหุน หรือตราสารอื่นของธนาคารได หรือมีลักษณะอื่น ใหแก SPV วงเงินไมเกิน 1,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาเทียบเทา
ในเงินสกุลอื่นและมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการออกตราสารคลายทุนที่ออกโดย SPV และตราสารที่ธนาคาร
อาจตองออกใหแก SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตราสารคลายทุนที่ออกโดย SPV อาจรวมถึงการจายเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเงินปนผลและผลประโยชนอื่นที่จะจายดังกลาว อาจจะมีความสัมพันธกับการจายเงินปนผลของธนาคาร
หรือการจายผลประโยชนของหลักทรัพยอื่นของธนาคาร
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ผูถือหุนอนุมัติใหธนาคารสามารถจัดตั้ง หรือถือหุนในบริษัทยอย หรือ SPV เพื่อประโยชนในการระดมทุนของ
ธนาคารโดยการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกูใหกับบริษัทยอย หรือ SPV หรือใหธนาคารเสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกู
ใหกับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกูของธนาคารเปนหลัก รวมทั้งการเขาทําสัญญา
Trust Agreement หรือสัญญาหลักในการลงทุนระหวางธนาคารกับบริษัทยอย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ธนาคารยังไมไดจัดตั้ง SPV เนื่องจากยังไมไดมีการออกตราสารเพื่อการระดมทุนผาน SPV ตามมติดังกลาว
6.23 สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น
6.23.1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหกั ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจาํ นวนไมนอ ยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แตขอบังคับของธนาคารกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และ

ทุนสํารองนี้จะนํามาจายปนผลไมได

6.23.2 ธนาคารไดจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดสวนหนึ่งไวเปนสํารองอื่น โดยถือเปนสํารองทั่วไป ไมไดระบุ เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ
6.24 การจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 19 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554 ดังนี้

- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวดมกราคม มิถนุ ายน 2554 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท และสํารองทัว่ ไป จํานวน 5,000 ลานบาท (ซึง่ ไดมกี ารดําเนินการแลว
ในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) และสําหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน
500 ลานบาท
- จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 6.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,453 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลว ในอัตราหุน ละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2554 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอัตรา
หุนละ 4.00 บาท เปนจํานวน 7,635 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 7,635 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แลว
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 9/2555 ไดมมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลระหวางกาล
ดังนี้
- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2555 จํานวน 500 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท
ตามลําดับ
- จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันที่ 21 กันยายน 2555
ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันที่ 21 กันยายน 2555 แลว

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

229

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 20 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังนี้
- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวดมกราคม มิถนุ ายน 2555 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ลานบาท และสํารองทัว่ ไป จํานวน 5,000 ลานบาท (ซึง่ ไดมกี ารดําเนินการแลว
ในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555) และสําหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน
500 ลานบาท
- จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 6.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,407 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลว ในอัตราหุน ละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2555 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอัตรา
หุนละ 4.50 บาท เปนจํานวน 8,589 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 8,589 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 แลว
เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 8/2556 ไดมมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลระหวางกาล
ดังนี้
- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2556 จํานวน 500 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท
ตามลําดับ
- จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันที่ 20 กันยายน 2556
ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันที่ 20 กันยายน 2556 แลว
6.25 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด

ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่มีภาระผูกพันในการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืนและมีภาระผูกพันกับ
สวนราชการ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 44,008 ลานบาท และ 25,938
ลานบาท ตามลําดับ

ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีขอกําหนดใหสิทธิการซื้อเงินลงทุนดังกลาวแกผูมีสิทธิตามที่ไดตกลงกันหรือมีขอจํากัดในการขาย
สําหรับชวงระยะเวลาหนึง่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนดังกลาว มีมลู คาตามบัญชีสทุ ธิจากคาเผือ่ การดอยคา จํานวน
1 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทยอยของธนาคารแหงหนึ่งมีทรัพยสินรอการขาย ซึ่งมีขอจํากัดไมใหมีการขาย โอน จํานํา และ/หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา จํานวน 515 ลานบาท
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ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.26 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคํ้าประกันการกูยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา
ที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
ยังไมไดถอน
การคํ้าประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

6,666
10,413

4,157
10,297

6,666
6,693

4,157
6,440

16,428
37,675

16,750
36,656

15,434
36,486

15,747
36,098

173,554
211,221
10,750
466,707

163,635
187,646
11,887
431,028

171,973
209,672
10,923
457,847

162,329
186,387
11,507
422,665

6.27 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงหลายคดี อันเปนไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติ

ของธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งธนาคารและบริษัทยอยเชื่อวา เมื่อคดีถึงที่สุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย

6.28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคาร ประกอบดวย บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหารสําคัญ

ซึ่งหมายถึง กรรมการ และพนักงานชั้นบริหารตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปหรือเทียบเทา ผูที่เกี่ยวของกับผูบริหารสําคัญ หรือ
กิจการที่ผูบริหารสําคัญและผูที่เกี่ยวของมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ธนาคารมีรายการสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินฝาก
บริษัทยอย
บางกอกแบงค เบอรฮาด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
รวม
เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
รวม
สินทรัพยอื่น
บริษัทยอย
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

-

-

2,461
8,471
10,932

1
729
730

-

-

6,090

6,901

805
128
933

200
115
315

805
128
7,023

200
115
7,216

-

-

73

83

10
10

2
2

10
83

2
85

-

-

1
2
1
4

17
1

1
57
58

1
31
32

1
57
66

1
31
50

-
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

เงินรับฝาก
บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินกูยืม
บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
รวม
หนี้สินอื่น
บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม
ภาระผูกพัน
บริษัทยอย
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

-

-

167
65
18
57
35
94

599
64
24
34
67
97

58
25
14
5,926
6,023

41
32
24
4,550
4,647

58
25
14
5,926
6,459

41
32
24
4,550
5,532

-

-

588
541
1,129

91
541
632

-

-

6
1,133

1
1,133

1
19
20

1
9
10

1
19
1,159

1
9
1,144

-

-

-

3

117
179

-

5
11
16

9
4
13

5
11
312

9
4
16

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวขางตนในอัตรา
รอยละ 2.35 ถึง 12.75 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเชื่อกับบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
ในอัตรารอยละ 2.35
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวขางตนในอัตรา
รอยละ 2.75 ถึง 12.75 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเชื่อกับบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
ในอัตรารอยละ 2.80 ถึง 2.85
ธนาคารไดปฏิบัติตามแนวทางการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยในการประมาณจํานวนขั้นตํ่า
ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เชนเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
แสดงอยูในหมายเหตุขอ 6.5
รายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน มีการกําหนดราคาซื้อขาย
ระหวางกัน การกําหนดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมระหวางกันและเงื่อนไขตาง ๆ เปนไปตามปกติธุรกิจและเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป
สําหรับรายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารและลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางบางรายนั้น เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขพิเศษที่เหมาะสมกับการ
ปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารมีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ดอกเบี้ยและสวนลดรับ
บริษัทยอย
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

-

-

4
176
2
26

1
236
1
65

20
2
22

12
19
31

20
2
230

12
19
334
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท

คาธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทยอย
บางกอกแบงค เบอรฮาด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินปนผลรับ
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
รวม
รายไดอื่น
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
รวม
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทยอย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

-

-

1
8

-

1

-

-

5
603
7

855
16
1
8

-

9

5
1
6

881

5
1
621

-

-

247

143

2
14
16

2
9
11

2
14
263

2
9
154

-

-

2
2
41

2
41

4
4

4
4

4
49

4
47

-

-

19

13
2
1
5
3

1
67
68

-

1
67
91

-

73
73

-

1
1
2

73
97

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

คาธรรมเนียมจาย
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
คาใชจายอื่น
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

-

-

-

4

-

-

1
6

18
6

19
84
55
158

14
35
44
93

19
84
55
165

14
35
44
117

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
6.29 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ

1,194
44
1,238

1,029
38
1,067

862
36
898

770
33
803

ธนาคารไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใด ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือ ไมเปนตัวเงินที่จายใหกรรมการและพนักงานชั้นบริหารของ
ธนาคาร ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ
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6.30 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย

ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ระบุใหธนาคารตองเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารดวย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาใชจายดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ทรัพยสินรอการขาย
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจํารับ
เงินรับลวงหนาคาทรัพยสินรอการขาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ
เงินสดรับในการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทใหญ
เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

281

(262)

(3)
-

(154)
(1)

96
176
(122)

328
235
(82)
2
82
(236)
(32)
(120)

122

(176)
(23)
351

395
2
75
3
826

(769)
762

(7)
(810)
(810)
9
8
17

100
307

(1)
35
28
349

(964)
1,369
(1)
1
405
600

(1,361)
(761)
(7)
15
8
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6.31 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
จํานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย

งบการเงินรวม

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออาคาร
ที่ดินและ/หรืออาคาร
ที่ดินและ/หรืออาคาร
รวม

ระยะเวลา
1 ป
เกิน 1 ป - 5 ป
เกิน 5 ป

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

164
269
306
739

160
255
295
710

164
269
306
739

160
255
295
710

6.32 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารไดนํานโยบายการบัญชีใหมเกี่ยวกับภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

ธนาคารไดทําการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะธนาคารยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เสมือนวาธนาคารไดใชนโยบาย
การบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ จึงเปนงบการเงิน
ที่จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม ผลของการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
สวนของเจาของ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของลดลง
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

1,901

2,130

867

1,170

3,419

158

3,231

-

(10,826)
9,307

(8,750)
10,721

1

1

(10,817)
8,453
-

(8,752)
9,922
-
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาภาษีอากรลดลง
ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิลดลง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

(714)
1,888
(1,174)

(714)
1,943
(1,229)

68
2,248

57
2,248

(0.62)

(0.64)
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินตนงวดลดลง
สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารตนงวดลดลง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนตนงวดลดลง
กําไรสะสมตนงวดยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตนงวดเพิ่มขึ้น

(2,572)
(1,764)
(4,414)
10,721

(2,572)
(1,764)
(4,415)
9,922
-

1

6.32.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

2556

2555

2,007
3,107
(1,100)

1,901
3,419
(1,518)

904
2,802
(1,898)

867
3,231
(2,364)

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2556
ยอดต้นปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

อื่น ๆ

ยอดปลายปี

83

-

-

33

2,720
2,752
1,686
273
1,713
1,708
10,852

2,503
2,401
1,776
262
2,112
1,106
10,160

134
318
(90)
9
(493)
599
477

7,097

4

-

-

4,121
460
11,678

(224)
599
379

(104)
(104)

(1,518)

98

278

91

174

2
3
3
41

(1)

6,997
2
3,894
1,059
11,952

42

(1,100)

2
(3)
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
2555
ยอดต้นปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี

-

1
(67)

2,503
2,401
1,776
262
2,112
1,106
10,160

7,097
4,121
460
11,678

(1,518)

2,628
3,695
1,896
269
2,017
1,237
11,742

(38)
(1,227)
(120)
(6)

4,886
4,348
537
9,771

62
(227)
(77)
(242)

2,149

2,149

-

1,971

(1,174)

(2,248)

(67)

107
(132)
(1,416)

(87)
(12)
(99)

อื่น ๆ

-

(67)
(1)
-
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
ยอดต้นปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,494
1,937
1,374
262
2,100
937
9,104

134
262
(98)
9
(497)
644
454

6,904

(3)
(227)

4,111
453
11,468

(2,364)

64

-

อื่น ๆ

ยอดปลายปี

-

2,692
2,199
1,276
273
1,696
1,581
9,717

90

2
3

-

-

154

5

-

482
252

(105)
(105)

202

259

-

6,796
2
3,882
935
11,615

5

(1,898)

2
(2)

242

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555
ยอดต้นปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี

-

1
(58)

2,494
1,937
1,374
262
2,100
937
9,104

6,904
4,111
453
11,468

(2,364)

2,620
3,235
1,446
269
2,008
1,186
10,764

(38)
(1,240)
(72)
(6)

4,753
4,338
503
9,594

5
(227)
(50)
(272)

2,146

2,146

-

1,170

(1,229)

(2,247)

(58)

105
(250)
(1,501)

(88)
(13)
(101)

อื่น ๆ

(58)
(1)
-

-

6.32.2 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

ภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

8,980
(98)
8,882

7,926
1,174
9,100

8,477
(202)
8,275

7,334
1,229
8,563
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6.32.3 ภาษีที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวน
ก่อนภาษี

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน
จากการดําเนินงานในตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนของพนักงาน
รวม

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

2555
จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

(1)

-

(1)

-

-

-

(1,119)

187

(932)

11,143

(2,235)

8,908

1,649

-

1,649

(1,405)

-

(1,405)

(398)

91
278

(307)

67
9,805

(13)
(2,248)

54
7,557

131

409

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวน
ก่อนภาษี

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงิน
จากการดําเนินงานในตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนของพนักงาน
รวม

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

2555
จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

(1)

-

(1)

-

-

-

(1,040)

169

(871)

11,186

(2,235)

8,951

(458)

-

(458)

(911)

-

(911)

(395)
(1,894)

90
259

(305)
(1,635)

69
10,344

(13)
(2,248)

56
8,096
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

6.32.4 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ภาษีเงินไดตางประเทศ
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได

44,917
8,983
749

(470)
(380)
8,882

2555
อัตราร้อยละ

จํานวน

อัตราร้อยละ

20.00

41,016
9,434
735

23.00

19.77

(304)
(765)
9,100

22.19
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
จํานวน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ภาษีเงินไดตางประเทศ
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได

42,149
8,430
726

(450)
(431)
8,275

2555
อัตราร้อยละ

จํานวน

อัตราร้อยละ

20.00

38,875
8,941
714

23.00

19.63

(285)
(807)
8,563

22.03

6.33 สวนงานดําเนินงาน
6.33.1 สวนงานดําเนินงาน

การรายงานสวนงานดําเนินงานจัดทําขึ้นตามเกณฑที่ใชในการจัดทํารายงานภายใน โดยจํานวนที่แสดงในแตละสวนงาน
ดําเนินงานเปนจํานวนหลังจากการปนสวนตนทุนสวนกลางที่ระบุได รวมถึงราคาโอนระหวางกัน (Transfer pricing) แลว
รายการระหวางสวนงานดําเนินงานบันทึกเสมือนเปนรายการคาตามปกติที่ทํากับบุคคลภายนอก และถูกตัดออกในการจัดทํา
งบการเงินรวม

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ธนาคารกําหนดสวนงานดําเนินงานตามผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้
กิจการธนาคารในประเทศ
กิจการธนาคารในประเทศใหบริการทางการเงินทีด่ าํ เนินการภายในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑและบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก
การใหสนิ เชือ่ บริการรับฝากเงิน บริการธุรกิจการคาตางประเทศ บริการโอนชําระและแลกเปลีย่ นเงิน บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส
บริการบัตรเครดิต บริการบัตรเดบิต และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กิจการธนาคารตางประเทศ
กิจการธนาคารตางประเทศใหบริการทางการเงินผานทางสาขาและบริษทั ยอยในตางประเทศ โดยมีประเภทผลิตภัณฑและบริการ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก การใหสนิ เชือ่ บริการรับฝากเงิน บริการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ บริการโอนเงินและชําระเงินระหวางประเทศ
และบริการเกี่ยวกับการสงออกและนําเขา
กิจการการเงินธนกิจ
กิจการการเงินธนกิจ ดําเนินการเกี่ยวกับบริการธุรกิจโครงการ บริการทุนธนกิจ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริการรับฝาก
ทรัพยสิน ดําเนินกลยุทธทางการคาโดยการซื้อขายผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ รวมถึงการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
อื่น ๆ
กิจการที่นอกเหนือจากกิจการธนาคารและการเงินธนกิจ ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
บริหารจัดการกองทุน และอื่น ๆ โดยสวนนี้ไดรวมคาใชจายในการดําเนินงานที่ยังมิไดมีการปนสวนใหกับสวนงาน
ผลการดําเนินงานตามสวนงานดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร
ในประเทศ
ต่างประเทศ

รายไดจากการดําเนินงานรวม
คาใชจายจากการดําเนินงานรวม
กอนขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต
กําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุน
จากการดอยคาดานเครดิตและภาษีเงินได

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

57,678

7,769

14,262

11,749

(1)

91,457

(22,890)

(3,304)

(1,080)

(10,674)

1

(37,947)

34,788

4,465

13,182

1,075

-

53,510
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร
ในประเทศ
ต่างประเทศ

รายไดจากการดําเนินงานรวม
คาใชจายจากการดําเนินงานรวม
กอนขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต
กําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุน
จากการดอยคาดานเครดิตและภาษีเงินได

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

56,514

7,762

11,271

9,865

(1)

85,411

(23,773)

(3,301)

(514)

(9,559)

1

(37,146)

32,741

4,461

10,757

306

-

48,265

ฐานะการเงินตามสวนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร
ในประเทศ
ต่างประเทศ

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,562,534
1,478,807

589,549
490,228

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

692,488
601,011

138,988
129,132

(387,052)
(278,438)

2,596,507
2,420,740

6.33.2 สวนงานตามภูมิศาสตร

ผลการดําเนินงานตามภูมิศาสตร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

รายไดจากการดําเนินงานรวม
คาใชจายจากการดําเนินงานรวม*
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได

*

รวมขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต

2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

82,553
(41,256)
41,297

8,904
(5,284)
3,620

91,457
(46,540)
44,917

76,071
(39,791)
36,280

9,340
(4,604)
4,736

85,411
(44,395)
41,016
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ฐานะการเงินตามภูมิศาสตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

2556

สินทรัพยไมหมุนเวียน*
สินทรัพยรวม

2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

29,115
2,168,009

3,767
428,498

32,882
2,596,507

29,980
2,042,853

3,897
377,887

33,877
2,420,740

6.34 รายไดดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
อื่น ๆ
รวมรายไดดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

8,529
485
9,281
82,108
2
100,405

6,769
482
8,937
80,028
5
96,221

7,840
592
8,549
78,278
1
95,260

5,982
589
8,345
76,290
2
91,208

6.35 คาใชจายดอกเบี้ย

คาใชจายดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
หุนกูและหุนกูดอยสิทธิ
อื่น ๆ
เงินกูยืม
อื่น ๆ
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

*

ประกอบดวยที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

29,597
1,584
7,882

25,909
2,367
7,308

27,702
1,368
7,882

24,200
2,188
7,308

5,426
31
1
5
44,526

3,335
1,313
73
3
40,308

5,445
31
1
5
42,434

3,347
1,313
75
3
38,434
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6.36 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกันการกูยืม
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

184
28,209
28,393
7,154
21,239

172
24,910
25,082
7,081
18,001

149
25,476
25,625
6,501
19,124

133
23,091
23,224
6,451
16,773

6.37 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ
ดานอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

5,453
(228)
(144)
(835)
1,550
5,796

4,475
(68)
122
471

5,690
(228)
(150)

4,426
(68)
116

-

-

-

5,000

5,312

4,474

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

6.38 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
รวม
ขาดทุนจากการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

2,099
1
626

1,197

2,077

-

-

7

-

-

2,726

1,204

626
14
2,717

(237)
(237)
2,489

(64)
(64)
1,140

(237)
(237)
2,480

1,019
7

1,026

(64)
(64)
962

6.39 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ตราสารหนี้เผื่อขาย
6.40 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

7,672
421
500

7,218
30

-

7,385
421
500

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557

6,977
30

-
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ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย :
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
http://www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
ทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร
หุนสามัญ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40,000,000,000
3,998,345,000
1,655,000
19,088,428,940
1,908,842,894

บาท
หุน
หุน
บาท
หุน

แบงเปน
มูลคาหุนละ 10 บาท
มูลคาหุนละ 10 บาท
โดยเปน
มูลคาหุนละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ชั้น 4)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427
1.2 ผูแทนผูถือหุนกู
ประเภทของหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

วันครบกําหนดได่ถอน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุนกูดอยสิทธิ

4.375%

7 ธันวาคม 2565

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน

3.300%
5.000%

3 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2566

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, Floor 4E New York,
NY 10286 USA

1.3 ผูสอบบัญชี
นายเพิ่มศักดิ์ 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 ที่ปรึกษากฎหมาย
นายชูชาติ ศรีแสง
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทรศัพท 0-2230-2969 โทรสาร 0-2231-5448
นายวัชระ กาญจนวิโรจน
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2230-2731 โทรสาร 0-2231-5448
1.5 นักลงทุนสัมพันธ
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ
นางชลิกา แสงอุดมเลิศ
E-mail: ir@bbl.co.th

ผูชวยผูจัดการใหญ
VP นักลงทุนสัมพันธ

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซตของบริษัท

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถือหุน
สัดสวนการถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2556
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
State Street Bank and Trust Company
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
State Street Bank Europe Limited
BNY Mellon Nominees Limited
Morgan Stanley & Co. International Plc.
HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account
GIC Private Limited - C

จํานวนหุ้น

ร้อยละของจํานวนหุ้นทั้งหมด

573,403,931
81,534,655
68,399,127
60,497,484
47,763,876
45,059,235
36,588,677
34,097,030
33,132,750
32,574,000

30.04
4.27
3.58
3.17
2.50
2.36
1.92
1.79
1.74
1.71

ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (free-float)
การกระจายการถือครองหุน (free-float) ของธนาคาร ตามขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คือ 97.66%
นโยบายการจายเงินปนผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกําไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผูถือหุนใน
ระยะยาว ควบคูกับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลอาจจัดสรรเปน
เงินสํารองตางๆ ตามความเหมาะสม
การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปน
ครัง้ คราว เมือ่ เห็นวาธนาคารมีกาํ ไรสมควรพอทีจ่ ะทําเชนนัน้ และเมือ่ ไดจา ยเงินปนผลระหวางกาลแลว จะรายงานใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทราบ
ในการประชุมคราวตอไป
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ที่กําหนดหามธนาคารจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
และขอ 45 ทีก่ าํ หนดใหธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสว นหนึง่ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในจํานวนไมนอ ยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ รวมทั้งประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส.21/2555
เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่กําหนดวา
ธนาคารพาณิชยไมควรนํากําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงหรือไมมีกระแสเงินสดรับจริง หรือกําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง
มาใชในการจายเงินปนผล
(2) นโยบายของบริษัทยอย
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละปเปนสําคัญ และเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ปี 2556 และ 2555
หนวย: บาท
ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1.
2.
3.
4.
5.

นายชาตรี
นายโฆสิต
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน
นายโกวิทย

โสภณพนิช
ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
ศิริเดช
โปษยานนท

6.

นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

7.
8.
9.
10.

นายคนึง
หมอมเจามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายพรเทพ*

ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ
พรประภา

11.
12.
13.

นายปติ
นายชาญ
นายอมร

สิทธิอํานวย
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ

14.
15.
16.
17.

นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ

โสภณพนิช
แทนสถิตย
เฟองฟู
ฤทธาภิรมย

ตําแหน่ง

2013

2012

ประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร

9,900,000
5,520,000
5,520,000
6,600,000
6,120,000

9,150,000
5,100,000
5,100,000
6,100,000
5,700,000

6,120,000

5,700,000

6,120,000
6,120,000
6,120,000
6,320,000

5,700,000
5,700,000
5,700,000
5,100,000

5,520,000
6,120,000
6,120,000

5,100,000
5,700,000
5,700,000

5,520,000
5,520,000
5,520,000
5,520,000

5,100,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

* ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1. คาตอบแทนกรรมการในรูปคาตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ ในป 2556 รวม 17 ราย เปนเงิน 104.30 ลานบาท เทียบกับป 2555
จํานวน 18 ราย เปนเงิน 96.30 ลานบาท
2. คาตอบแทนรวม (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของผูบริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต
รองผูจัดการใหญขึ้นไป ในป 2556 รวม 12 ราย เปนเงิน 401.78 ลานบาท เทียบกับป 2555 จํานวน 10 ราย เปนเงิน 328.06 ลานบาท
3. คาตอบแทน (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เปนลูกจางและผูมีอํานาจในการจัดการ
(ตามนิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ 2551) ในป 2556 รวม 58 ราย เปนจํานวนเงินรวม 793.32 ลานบาท

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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ข้อมูล ทั่วไป

4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2556 กับ ณ วันสิ้นปี 2555
ลําดับ

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

รายชื่อคณะกรรมการ

นายชาตรี
นายโฆสิต
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน
นายโกวิทย
นายสิงห
นายคนึง
หมอมเจามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายพรเทพ
นายปติ
นายชาญ
นายอมร
นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ

โสภณพนิช
ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
ศิริเดช
โปษยานนท
ตังทัตสวัสดิ์
ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ
พรประภา
สิทธิอํานวย
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ
โสภณพนิช
แทนสถิตย
เฟองฟู
ฤทธาภิรมย

ณ วันสิ้นปี 2556

ณ วันสิ้นปี 2555

ผลต่าง

16,678,478
96,650
24,860
149,941
312,152
10,800
6,078,200
8,860
-

16,678,478
96,650
24,860
149,941
312,152
10,800
6,078,200
8,860
-

-

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชีของธนาคาร และในป 2556 ธนาคารและบริษทั ในเครือ ไดใชบริการสอบบัญชีและ
บริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ และมีคาใชจาย
คาตอบแทนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับป 2556
ธนาคารและบริษัทในเครือมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จายใหแกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัด จํานวน
15,086,000.00 บาท
ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาตางประเทศที่จายใหแกบริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ
จํานวน 15,312,747.54 บาท
2. คาบริการอื่นสําหรับป 2556
ธนาคารมีคา ใชจา ยคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ไดแก การตรวจสอบเพือ่ จัดทํารายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ที่จายใหแกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4,105,000.00 บาท
และจะตองจายในอนาคตเมื่อการใหบริการตามที่ตกลงกันไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1,090,000.00 บาท
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ข้อมู ล ทั่ วไป

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

นอกจากนี้ ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การใหบริการดานกฎหมายและภาษี ที่จายใหแกบริษัทในเครือของ
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ จํานวน 925,247.93 บาท และจะตองจายในอนาคตเมื่อการใหบริการตามที่ตกลงกันไดดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 346,235.18 บาท

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2556
ประเภทของหุ้นกู้

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิ
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

3.250%
2.750%
3.300%
4.800%
3.875%
4.375%
5.000%
9.025%

วันครบกําหนดไถ่ถอน

18
27
3
18
27
7
3
15

ตุลาคม
มีนาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
กันยายน
ธันวาคม
ตุลาคม
มีนาคม

2558
2561
2561
2563
2565
2565
2566
2572

จํานวนเงินคงเหลือ

400
400
500
800
800
20,000
500
449.825

ลานUS$
ลานUS$
ลานUS$
ลานUS$
ลานUS$
ลานบาท
ลานUS$
ลานUS$

Credit Rating
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

A3/BBB+/BBB+
A3/BBB+/BBB+
A3/BBB+/BBB+
A3/BBB+/BBB+
A3/BBB+/BBB+
-/-/AA- (tha)
A3/BBB+/BBB+
Baa1/BBB/-

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ข้อมูล ทั่วไป
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7. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลําดับ

ชื่อบริษัท

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) 2173-7300

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

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

จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ธนาคาร

สามัญ

400,000,000

100.00

Investment
Company

สามัญ

100,000

100.00

ธนาคาร

-

-

100.00

*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไมไดระบุประเภทหุนและจํานวนหุน

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

1,078 ,765,100

99.89

6

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6488 โทรสาร 0-2674-6400

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,995

75.00

7

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
226 หมูที่ 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

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

ใหเชาทรัพยสินแบบ
ลีสซิ่ง 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

บริการดานคอมพิวเตอร

สามัญ

149,985

30.00

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

256

ลําดับ
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ชื่อบริษัท

จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ผูใหบริการสวิตชชิ่ง
ในการชําระเงิน
หลายระบบและ
การใหบริการหักบัญชี

สามัญ

99,000

19.80

11

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ชั้น 17-18 อาคารเอ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800 โทรสาร 0-2650-6808

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

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

816,880

10.00

16

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-9444

ใหเชาพื้นที่
อาคาร รานคา

สามัญ

574,000

10.00

17

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม 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

18

บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429 โทรสาร 0-2613-7422

สิ่งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

19

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

20

บริษัท นันทวัน จํากัด
161 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

กอสรางและ
สํานักงานใหเชา

สามัญ

2,000

10.00

21

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

22

บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จํากัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075 โทรสาร 0-2266-3059

ใหกูยืมและการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ลําดับ

ชื่อบริษัท

23

บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จํากัด
1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

24

บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2667-1260, 0-2667-2010 โทรสาร 0-2667-1299

25

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนดเซอรวิส จํากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670

26

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

27

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
199 หมู 2 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบาน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

28

บริษัท แอสแพค จํากัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80 โทรสาร 0-2185-1396

29

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร ชั้นที่ 16
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946

30

บริษัท วงศไพฑูรยกรุป จํากัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

31

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

32

FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555 โทรสาร (65) 6576-5599

33

บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พารทเนอรส จํากัด
942/140 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ชั้น 7 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-55

ข้อมูล ทั่วไป

จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

257

อัตราร้อยละของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ใหบริการที่ปรึกษา
ดานการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

ลงทุนในธุรกิจ
ใหการรักษาพยาบาล
โดยรวมลงทุนกับผูรวมทุน
ในประเทศนั้นๆ พรอมกับ
ใหการบริการเปนที่ปรึกษา
และบริหารจัดการ

สามัญ

4,593

10.00

บริการ

สามัญ

200,000

10.00

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

ผลิตและจําหนายหลอด
ไฟฟา

สามัญ

700,000

10.00

สงออกเคมีภัณฑ

สามัญ

26,000

10.00

ผลิตและจําหนายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

ผลิตและสงออก
รองเทากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

ใหบริการเกี่ยวกับเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส

สามัญ

400,000

10.00

Alternative Investment
Management Company

Class B
Shares

400,000

10.00

ใหบริการที่ปรึกษา
ดานการลงทุน

สามัญ

200

10.00
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ท ํา เ นี ย บ ส า ข า

สํานักงานใหญ่
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2231-4333
http://www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน : 0-2645-5555 or 1333
สายบัตรเครดิต : 0-2638-4000

สาขาต่างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central
KOWLOON SUB-BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon
INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)
SURABAYA SUB-BRANCH
Jl.Raya Darmo No.73
Surabaya 60265
MEDAN SUB-BRANCH
B & G Tower Ground Floor
Jalan Putri Hijau No.10
Medan 20111
JAPAN
TOKYO BRANCH
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi-Shimbashi
2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003
OSAKA BRANCH
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-chome
Chuo-ku, Osaka 541-0056
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
140 Unit 08 Hadsadee Road, Vientiane
(P.O. Box 5400, Vientiane, Laos)
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON REPRESENTATIVE OFFICE
Lobby Floor, Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
40 Natmauk Road, Tamwe Township
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City Metro, Manila 1200
REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road, Singapore 901841)
TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager - Hong Kong
Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift : BKKB HK HH

Tel. (85-2) 2300-1888

Fax. (85-2) 2780-5896

Chalit Tayjasanant
SVP & General Manager - Jakarta Branch
Tel. (62-21) 231-1008

Fax. (62-21) 385-3881, 231-0070
Swift : BKKB ID JA

Zainal Karnadi
Branch Manager - Surabaya Sub-Branch
Tel. (62-31) 566-2333
Hartono
Branch Manager - Medan Sub-Branch
Tel. (62-61) 8001-0700

Fax. (62-31) 568-3338

Thawee Phuangketkeow
SVP & General Manager - Japan
Tel. (81-3) 3503-3333

Fax. (81-3) 3502-6420
Swift : BKKB JP JT

Varot Samakoses
VP & Branch Manager - Osaka Branch
Tel. (81-6) 6263-7100

Fax. (81-6) 6263-6286
Swift : BKKB JP JT OSA

Phisit Charoenphan
SVP & Branch Manager - Vientiane Branch
Tel. (856-21) 213-560, 213-562

Fax. (856-21) 213-561
Swift : BKKB LA LA

Tossatis Rodprasert
AVP & Chief Representative - Yangon
Representative Office
Tel. (95-1) 549-922
Dutsadee Khemapunmanut
VP & Branch Manager - Manila Branch
Tel. (63-2) 752-0333

Fax. (95-1) 549-977

Fax. (62-61) 8001-0703

Fax. (63-2) 752-0877-8
Swift : BKKB PH MM

Charoenlarp Thammanichanond
VP & General Manager - Singapore Branch
Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
Swift : BKKB SG SG

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

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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สาขาต่างประเทศ
KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacific Commercial Building
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148
TAICHUNG SUB-BRANCH
1st Floor, No.201
Sec.1 Taichung Kang Road
Taichung City
UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY
UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City
HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi
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
SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road
Shanghai 200002
BEIJING BRANCH
New China Insurance Tower (NCI Tower)
1st Floor, No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022
XIAMEN BRANCH
1-2/F, Xiamen Top Plaza
No.2, Zhenhai Road
Siming District, Xiamen 361001
Fujian
SHENZHEN BRANCH
Hua Rong Building, 1st Floor, Unit 12
178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen Municipality
Guangdong Province 518048
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)

Chin-Chi Charles Leu
SVP & Branch Manager - Kaohsiung Sub-Branch
Tel. (886-7) 271-0000
Ming Chung David Tu
SVP & Branch Manager - Taichung Sub-Branch
Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-7) 271-3730, 271-3731
Swift : BKKB TW TP
Fax. (886-4) 2323-3685
Swift : BKKB TW TP

Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager - London Branch
Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
Swift : BKKB GB 2L

Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager - New York Branch
Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
Swift : BKKB US 33

Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam and
Branch Manager - Ho Chi Minh City Branch
Tel. (84-8) 3821-4396-8

Fax. (84-8) 3821-3772
Swift : BKKB VN VX

Nattika Kanpawong (Miss)
VP & Branch Manager - Hanoi Branch
Tel. (84-4) 3936-5903-8
Suwatchai Songwanich
Chief Executive Officer
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (84-4) 3826-7397, 3936-5913
Swift : BKKB VN VX HAN

Mei-Huei Ruth Yeh
Branch Manager - Shanghai Branch
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
Swift : BKKB CN SH SHA

Chiravit Supatanakul
Branch Manager - Beijing Branch
Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift : BKKB CN SH PEK

Shu Ming Simon Yan
Branch Manager - Xiamen Branch
Tel. (86-592) 297-9889

Fax. (86-592) 297-9890
Swift : BKKB CN SH SMN

Watcharapong Pornchaichanakit
Branch Manager - Shenzhen Branch
Tel. (86-755) 3396-5800

Fax. (86-755) 3396-5840
Swift : BKKB CN SH SZN

Robert Loke Tan Cheng
Chief Executive Officer
Simon Koh Fong Lim
Branch Manager - Kuala Lumpur Main Branch
Tel. (60-3) 2173-7200

Fax. (60-3) 2173-7300
Swift : BKKB MY KL
Fax. (60-3) 2031-9733

Fax. (86-21) 2329-0168
Swift : BKKB CN SH
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สาขาต่างประเทศ
JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar
Johor
PENANG AUTO-CITY BRANCH
1815-A, Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang
TAMAN MOLEK BRANCH
No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek
81100 Johor Bahru
Johor
BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1, Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan

John Ng Tuan Peng
Branch Manager - Jalan Bakri Branch
Tel. (60-6) 953-1001

Fax. (60-6) 953-2229

Hanson Lim Ek
Branch Manager - Penang Auto-City Branch
Tel. (60-4) 501-2388

Fax. (60-4) 508-8106

Ng Teck Lee
Branch Manager - Taman Molek Branch
Tel. (60-7) 353-3001

Fax. (60-7) 356-2001

Theam Yuen Wai
Branch Manager - Bandar Botanic Klang Branch
Tel. (60-3) 3325-2178

Fax. (60-3) 3325-2248

สาขานครหลวง
ชื่อสาขา
กลวยนํ้าไท
เขตปลอดอากร
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เขื่อนขันธ-พระประแดง
คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร
คลองจั่น
คลองตัน
คลองเตย
คลองถม
คลองสาน
คลองหลวง ปทุมธานี
แคราย
จรัญสนิทวงศ ซอย 13
จามจุรี สแควร
จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร สีลม
เจ.เจ.มอลล
เจริญผล
เจริญพาศน
แฉลมนิมิตร
โชคชัย 4 ลาดพราว
ซอยอารี
ซิตี้ รีสอรท (สุขุมวิท 39)
ซี.พี. ทาวเวอร
ซีคอน บางแค
ซีคอนสแควร

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2391-1058, 0-2392-2581,
0-2392-2824
0-2134-1790-3

0-2391-1963

0-2462-7865-6
0-2354-3720-2

0-2462-7864
0-2354-3724

0-2102-2490-2
0-2377-6611, 0-2377-4667
0-2719-9125-9, 0-2314-3740
0-2258-2835, 0-2258-2829
0-2221-8394-6
0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8
0-2516-2840-3
0-2580-0151, 0-2589-3254,
0-2951-0940-3
0-2410-2022, 0-2410-2024-5,
0-2410-2027
0-2160-5091-4
0-2630-0569, 0-2630-0576-7
0-2265-9529-32
0-2214-1431, 0-2214-3281
0-2465-5042, 0-2465-0695
0-2688-5146-50
0-2530-5340-4, 0-2931-4712
0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3
0-2259-0197-8
0-2236-8595-8
0-2458-2966-8
0-2721-8642-50

0-2102-2494
0-2375-8898
0-2314-4383
0-2258-2831
0-2221-8398
0-2438-7290
0-2516-2844
0-2589-3255

0-2134-1794

0-2410-2028
0-2160-5095
0-2630-0579
0-2265-9533
0-2214-4417
0-2465-5044
0-2688-5167
0-2530-5344
0-2271-4583
0-2259-0199
0-2236-8599
0-2458-2970
0-2721-8651

ชื่อสาขา
เซ็นทรัล แจงวัฒนะ
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล บางนา 2
เซ็นทรัล ปนเกลา
เซ็นทรัล ปนเกลา 2
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3 (2)
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล ลาดพราว
เซ็นทรัล ลาดพราว 2
เซ็นทรัล เวิลด
ไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร
เดอะคริสตัล
เดอะซีน ทาวน อิน ทาวน
เดอะเซอรเคิล ราชพฤกษ
เดอะมอลล 3 รามคําแหง
เดอะมอลล งามวงศวาน
เดอะมอลล งามวงศวาน 2
เดอะมอลล ทาพระ
เดอะมอลล บางกะป
เดอะมอลล บางแค
เดอะวอลค เกษตร –นวมินทร
ตรอกจันทร
ตลาดไท
ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2

โทรศัพท์
0-2193-8071-4
0-2361-7946-7
0-2399-1519-21
0-2884-7502-4
0-2884-7471-3, 0-2884-7605
0-2872-4001-2
0-2164-0020-3
0-2160-3829-31
0-2526-6720-1, 0-2526-7385
0-2970-6530-3
0-2541-1539-41
0-2541-1691-3
0-2646-1575-8
0-2168-3070-3
0-2515-0790-3
0-2108-5800- 2
0-2863-8500-2
0-2369-3604-5, 0-2369-3607
0-2550-0995
0-2550-1271-3, 0-2550-1275
0-2468-2789, 0-2468-8792,
0-2468-9692
0-2734-1646
0-2454-9372-4
0-2578-0106-8
0-2674-7585, 0-2213-2749
0-2908-4918-20
0-2458-4122-4

โทรสาร
0-2193-8075
0-2361-7948
0-2399-1523
0-2884-7501
0-2884-7604
0-2872-4003
0-2164-0024
0-2160-3833
0-2526-6744
0-2970-6534
0-2541-1538
0-2541-1695
0-2646-1579
0-2168-3074
0-2515-0794
0-2108-5804
0-2863-8504
0-2396-3606
0-2550-0994
0-2550-1274
0-2468-2768
0-2734-1649
0-2454-9368
0-2578-0109
0-2212-5871
0-2908-4921
0-2458-4125
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สาขานครหลวง
ชื่อสาขา
ตลาดนอย
ตลาดนานาเจริญ
ตลาดพลู
ตลาดยิ่งเจริญ
ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต
ตลิ่งชัน
ถนนกิ่งแกว
ถนนขาวสาร
ถนนงามวงศวาน
ถนนจันทน สะพาน 5
ถนนแจงวัฒนะ
ถนนดินแดง
ถนนตะนาว
ถนนตากสิน
ถนนทองหลอ
ถนนเทพารักษ กม.22
ถนนเทพารักษ สมุทรปราการ
ถนนนาคนิวาส
ถนนบางขันธ-คลองหลวง
ถนนประชาชื่น
ถนนประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ
ถนนประดิพัทธ
ถนนปูเจาสมิงพราย
ถนนพระราม 2 กม.7
ถนนพระราม 9
ถนนพัฒนาการ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
ถนนเพลินจิต
ถนนแพรกษา
ถนนรัชดา-ลาดพราว
ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ
ถนนรัชดา-หวยขวาง
ถนนรัตนาธิเบศร
ถนนรามคําแหง ซอย 28
ถนนรามคําแหง-เทพลีลา
ถนนรามอินทรา กม.10

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2234-9049, 0-2267-0275,
0-2234-9654, 0-2234-9046-7
0-2592-4082-4
0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9,
0-2465-6613
0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5
0-2536-8003, 0-2536-8086,
0-2536-8104, 0-2536-8107
0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10
0-2738-9600-2
0-2281-2480-1
0-2580-9414, 0-2580-9468,
0-2580-9567, 0-2580-7371
0-2678-3150-5, 0-2678-3882
0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8,
0-2583-6010
0-2245-3521-3, 0-2245-3858
0-2225-6546, 0-2221-6309,
0-2221-8126-9, 0-2224-1317
0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2
0-2381-2339-42
0-2706-9615-8
0-2312-3127-9, 0-2312-3110,
0-2312-3139
0-2538-5087, 0-2538-5307,
0-2538-5732, 0-2538-5015
0-2524-0059, 0-2524-0065,
0-2524-0087
0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7
0-2428-4001-2, 0-2872-6956
0-2279-8060-7, 0-2279-0741
0-2394-4863-4, 0-2394-5990,
0-2384-1663
0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6
0-2247-9883-5, 0-2641-4044,
0-2247-9881, 0-2248-4937
0-2321-7000-3, 0-2722-7221
0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5,
0-2314-4390
0-2253-6735, 0-2255-2413
0-2382-7285-7
0-2512-1867-9, 0-2513-9724
0-2284-2893-4, 0-2294-2916,
0-2294-1252
0-2692-6900-4, 0-2276-0995
0-2969-9152-4
0-2377-0222, 0-2377-0228,
0-2377-0235
0-2319-1710-3
0-2918-0270-3

0-2234-9048
0-2592-4010
0-2466-8480
0-2552-7386
0-2536-7906
0-2435-3110
0-2738-9604
0-2281-2482
0-2580-8378
0-2287-4650
0-2962-2516
0-2245-2800
0-2221-7876
0-2466-3316
0-2381-7071
0-2750-4815
0-2312-3130
0-2538-5629
0-2524-0378
0-2589-5995
0-2428-2891
0-2271-4690
0-2384-1662
0-2416-5574
0-2248-4935
0-2321-5872
0-2319-3366
0-2251-1649
0-2382-7288
0-2521-1870
0-2294-8762,
0-2294-2926
0-2276-0996
0-2969-9158
0-2377-0334
0-2319-1714
0-2918-0274

ชื่อสาขา
ถนนลาดปลาเคา
ถนนลาดพราว ซอย 44
ถนนลาดพราว ซอย 99
ถนนลําลูกกา คลอง 2
ถนนวิทยุ (ออลซีซั่นส เพลส)
ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนศรีนครินทร
ถนนสรงประภา ดอนเมือง
ถนนสามัคคี ประชานิเวศน
ถนนสายลวด สมุทรปราการ
ถนนสี่พระยา
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนสุขาภิบาล 1 รามอินทรา
กม.8
ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุม
ถนนอโศกมนตรี
ทาเตียน
ทาพระ
ทาอากาศยานกรุงเทพ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอิฐ (นนทบุรี)
ทีโอที แจงวัฒนะ
เทสโก โลตัส บางกะป
ธนบุรี
นนทบุรี
นวนคร
นานาเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
บางกรวย
บางกอกนอย
บางกะป
บางขุนเทียน
บางขุนนนท
บางเขน
บางครุ-พระประแดง
บางแค

โทรศัพท์
0-2940-3744-5
0-2512-1882-3
0-2514-2772, 0-2539-7518,
0-2514-1434, 0-2514-0773
0-2995-8145-9
0-2252-5371-4
0-2277-6396, 0-2275-6045
0-2385-7152, 0-2385-7158,
0-2758-9515
0-2929-9719-24
0-2574-6443, 0-2574-6076
0-2387-0133-5, 0-2387-1699,
0-2701-6793-4
0-2236-8715-6, 0-2236-2706-7,
0-2236-2589
0-2468-1504, 0-2460-1813,
0-2468-2724, 0-2877-1102-3
0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2
0-2728-0740-6
0-2260-0545-8
0-2221-7141, 0-2221-7821
0-2457-0040-4, 0-2457-3194
0-2535-3657-8, 0-2532-1436
0-2134-1840-3
0-2595-8113-5
0-2575-3283-6
0-2377-3095, 0-2377-3098-9
0-2437-0220-3, 0-2473-8468,
0-2437-8471
0-2525-0258, 0-2525-2727-9,
0-2526-5571
0-2909-2031, 0-2909-2148
0-2253-4492, 0-2253-4498
0-2529-0045, 0-2529-0067,
0-2529-0187
0-2324-0517-20
0-2315-2944-7
0-2326-1261-4
0-2447-0591-3, 0-2447-0595
0-2411-0101-4
0-2653-1011-23, 0-2251-5148
0-2468-6660-3, 0-2875-5503
0-2423-0471, 0-2435-8776,
0-2424-2203
0-2579-1146-8
0-2463-7051-2
0-2413-1701-5

โทรสาร
0-2940-3489
0-2512-1884
0-2538-6250
0-2995-8150
0-2252-5370
0-2277-6122
0-2385-7151
0-2929-9725
0-2980-1039
0-2701-6795
0-2236-2591
0-2460-1814
0-2948-5585
0-2372-0328
0-2260-0549
0-2222-4647
0-2457-2176
0-2504-2691
0-2134-1844
0-2595-8146
0-2575-3287
0-2377-3183
0-2439-1220
0-2525-0259
0-2909-2160
0-2253-4494
0-2529-0166
0-2324-0533
0-2315-2948
0-2326-1265
0-2447-0594
0-2412-2282
0-2251-5149
0-2468-4879
0-2423-0470
0-2579-1149
0-2463-7053
0-2454-2389
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สาขานครหลวง
ชื่อสาขา
บางจาก
บางโฉลง
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางพลี
บางโพ
บางยี่ขัน
บางรัก
บางลําพู
บางใหญ นนทบุรี
บิ๊กซี ธัญบุรี
บุคคโล
บุญถาวร เกษตร-นวมินทร
เบ็ล แกรนด พระราม 9
ปตท.ถนนรามอินทรา
ประตูนํ้า
ปากคลองตลาด
พระโขนง
พระประแดง
พันธุทิพย พลาซา
พาราไดซ พารค
พาหุรัด
เพชรเกษม ซอย 63/2
แพลทินั่ม ประตูนํ้า
ฟอรจูน ทาวน
ฟอรจูน ทาวน 2
ฟวเจอรพารค รังสิต
แฟชั่น ไอสแลนด
ภาษีเจริญ
มทร.พระนคร (ศูนยเทเวศร)
มหานาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์
0-2311-3851-2, 0-2311-7804,
0-2331-9684
0-2312-7025-7
0-2585-5301, 0-2585-7450-2
0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8
0-2416-2010, 0-2415-3081
0-2423-0820-1, 0-2435-8777
0-2750-8600-7
0-2585-7357-8, 0-2585-7746
0-2424-7921-3, 0-2424-6243
0-2630-9273-5, 0-2630-9277
0-2281-4118, 0-2282-5682,
0-2281-4134
0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5
0-2577-4886-9
0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3,
0-2468-3485
0-2943-9101-3, 0-2943-9109
0-2168-1216-9
0-2362-4935-8
0-2253-7823, 0-2253-9086,
0-2252-5183-5, 0-2254-7950
0-2226-4601-4, 0-2226-3884
0-2392-1984, 0-2391-2877
0-2462-5907-8, 0-2462-7570,
0-2463-4625, 0-2462-6824
0-2656-6146-8, 0-2656-6173
0-2787-2027-30
0-2222-2843, 0-2222-5868
0-2421-3782, 0-2421-3785-6,
0-2421-3795
0-2121-9578-80, 0-2121-9582
0-2642-0138-40
0-2642-0070-1
0-2958-5865-6, 0-2958-5868
0-2947-5245-7
0-2454-1679, 0-2454-1773,
0-2454-1371
0-2280-0080-2
0-2281-9964, 0-2281-9941,
0-2628-0839-41
0-2579-9782, 0-2579-9851-3
0-2427-8675-7, 0-2427-2948

โทรสาร

ชื่อสาขา

0-2311-7501

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มาบุญครอง
มาบุญครอง 2
มีนบุรี
เมกา บางนา
เมืองทองธานี
ยานนาวา

0-2312-7029
0-2585-5250
0-2361-8453-4
0-2416-2009
0-2423-0822
0-2312-5332
0-2587-4923
0-2433-2698
0-2630-9276
0-2280-1839
0-2595-0447
0-2577-4627
0-2468-6670
0-2943-9110
0-2168-1220
0-2362-4939
0-2253-9009
0-2226-4600
0-2381-2407
0-2463-3449
0-2656-6145
0-2787-2031
0-2225-6843
0-2421-3796
0-2121-9581
0-2642-0142
0-2642-0072
0-2958-5867
0-2947-5248
0-2454-2742
0-2280-0084
0-2281-9963
0-2579-9785
0-2427-8678

0-2587-4392-3

0-2587-4394

0-2286-8210-1

0-2286-8212

0-2241-8314-5

0-2241-8316

เยาวราช
รังสิต
รัชโยธิน
ราชเทวี
ราชวงศ
ราชวัตร
ราชวิถี
รามอินทรา
ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลศิริราช
ปยมหาราชการุณย
ลาดกระบัง
ลาดพราว
ลาดพราว 101
ลุมพินี
วงเวียน 22 กรกฎา
วงศสวาง
วรจักร
ศรียาน
ศูนยการคา เซียรรังสิต
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร A
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร B

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2241-8289-90
0-2319-4007-9
0-2397-7216-9
0-2261-6321-4

0-2241-8291
0-2319-3991
0-2397-7220
0-2261-6325

0-2611-8052-3
0-2611-4952-5
0-2517-0117-9, 0-2517-0360
0-2105-1264-6
0-2583-6472-3, 0-2583-6449
0-2289-2561, 0-2289-0143,
0-2289-0114
0-2225-4683-5, 0-2225-4675
0-2531-3226, 0-2531-0669,
0-2531-3239-40, 0-2531-8224
0-2939-5682-3, 0-2939-5685-6
0-2216-1550-8, 0-2216-1574-6
0-2224-5489, 0-2224-5494,
0-2224-6400
0-2241-1550-5, 0-2241-1079,
0-2241-1648
0-2241-0815, 0-2243-0775-8,
0-2243-4000
0-2521-2649-50, 0-2521-0349,
0-2552-5445
0-2427-0130-2
0-2718-1551-2
0-2251-9761-3
0-2211-1381-2, 0-2211-1384,
0-2211-1378
0-2254-6505-6, 0-2667-1219
0-2411-4988-90

0-2611-8051
0-2611-4951
0-2517-0361
0-2105-1268
0-2583-6450
0-2289-2563
0-2225-4676
0-2531-0668
0-2939-5687
0-2216-1572
0-2221-3172
0-2241-0717
0-2243-4001
0-2521-2651
0-2427-3769
0-2718-1553
0-2251-9765
0-2211-1379
0-2254-6507
0-2411-3662

0-2326-9950-3
0-2511-4051-5, 0-2513-1405,
0-2511-1304
0-2187-0046-7
0-2252-9365-6, 0-2252-8105
0-2223-2596, 0-2222-2848
0-2585-0350, 0-2585-5717,
0-2585-8858
0-2221-7410, 0-2221-7887-9
0-2241-3191-4, 0-2241-2888,
0-2241-0125
0-2992-5582-4
0-2143-8975-8

0-2326-9954
0-2511-3138

0-2143-9610-4

0-2143-9615

0-2187-0048
0-2254-7833
0-2223-2597
0-2585-5717
0-2225-1688
0-2243-0999
0-2992-5585
0-2143-8979
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สาขานครหลวง
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
สมุทรปราการ

0-2378-4201-3, 0-2378-0747

0-2378-0748

0-2702-6235-8, 0-2702-6218

สยามพารากอน
สยามสแควร

0-2129-4318-22
0-2252-1330-9, 0-2252-0519,
0-2251-8546
0-2272-4420, 0-2272-4422
0-2287-1561-5
0-2517-1364-6, 0-2517-8496
0-2281-3820, 0-2282-9627,
0-2281-3811, 0-2628-2410-1
0-2281-5926, 0-2282-0010,
0-2281-0944, 0-2281-5362
0-2434-0140-4
0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6
0-2521-0335, 0-2521-1593,
0-2521-2077, 0-2521-4371
0-2287-1141, 0-2285-5242-3,
0-2285-5240
0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4,
0-2211-8227
0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90,
0-2225-9273
0-2411-1145, 0-2411-0444,
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1
0-2281-5744, 0-2280-4040
0-2230-1036, 0-2230-1649,
0-2230-1098, 0-2230-1940
0-2221-4681, 0-2221-5265,
0-2222-0321
0-2222-2141, 0-2224-2336,
0-2622-4776
0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8,
0-2754-1082-3
0-2396-1196-7, 0-2396-0742
0-2233-6080, 0-2635-8451,
0-2635-6614-6
0-2393-0126-9
0-2662-4778-9, 0-2258-8847
0-2328-6690-3
0-2255-3680-3
0-2240-4071-3, 0-2240-4080,
0-2240-4085
0-2233-9760-9, 0-2234-4816
0-2513-9142-6
0-2431-2156-8
0-2543-1187, 0-2543-2488

0-2702-6219,
0-2702-7498
0-2129-4323-5
0-2254-7834,
0-2252-3204
0-2272-4421
0-2287-1567
0-2517-1367
0-2281-0265

สวนจตุจักร
สวนพลู
สวนสยาม
สะพานขาว
สะพานผานฟา
สะพานพระปนเกลา
สะพานเหลือง
สะพานใหมดอนเมือง
สาทร
สาธุประดิษฐ
สามยอด
สามแยกไฟฉาย
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงานใหญสีลม
สํานักสาขาพลับพลาไชย
สําเพ็ง
สําโรง
สี่แยกบางนา
สีลม
สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
สุขุมวิท 43
สุขุมวิท 77 (ประเวศ)
สุขุมวิท ซอย 11
สุนทรโกษา
สุรวงศ
เสนานิคม
หนองแขม
หนองจอก

0-2280-1849,
0-2281-5359
0-2423-0104
0-2266-7288
0-2552-1779
0-2285-5265
0-2211-9165
0-2225-6845
0-2411-3143
0-2281-5965
0-2230-2722
0-2222-2649
0-2225-6842
0-2754-1083
0-2396-1195
0-2233-4953
0-2393-0130
0-2258-4727
0-2328-6694
0-2255-3684
0-2240-4074
0-2234-5182
0-2513-2774
0-2431-1729
0-2543-1188

ชื่อสาขา
หมูบาน ดี.เค. (บางบอน)
หลักสี่
หลักสี่พลาซา
หวยขวาง
หัวลําโพง
หัวหมาก
หาแยกปากเกร็ด
เหมงจาย
อโศก-ดินแดง
ออนนุช ซอย 16
ออลซีซั่นส เพลส
อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร
อาคารเกษมกิจ สีลม
อาคารซิลลิค เฮาส
อาคารมาลีนนท
อาคารยาคูลท สนามเปา
อาคารวานิช
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนรพ.รามาธิบดี
อาคารอับดุลราฮิม
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม
อินทรา สแควร
อินทรารักษ
อินทามระ
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง
อุรุพงษ
เอ็กเชน ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท
เอกมัย
เอ็น มารค พลาซา บางกะป
เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
เอ็มพารค รังสิต คลอง 3
เอ็มโพเรี่ยม
เอ็มไพร ทาวเวอร
เอสพละนาด
โอเรียนเต็ล
โอเรียนเต็ล 2
ฮอไรซอน เอกมัย

โทรศัพท์
0-2417-7145-8
0-2521-3145-6, 0-2521-2761,
0-2521-3148, 0-2521-5282
0-2576-1286-9
0-2277-4651-2
0-2216-3074-7, 0-2216-6933,
0-2216-6935-9
0-2314-1736-8, 0-2314-5777
0-2583-7987-9, 0-2584-2046
0-2274-3551-2, 0-2274-3123
0-2246-1610-3, 0-2247-9232
0-2331-3812, 0-2331-3819,
0-2331-3899
0-2685-3851-2
0-2308-0071-3
0-2236-3983–5
0-2235-7090-3
0-2661-2295-7
0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3
0-2254-2789, 0-2254-2773,
0-2253-4601, 0-2254-2620
0-2354-5338-40
0-2636-0578-80
0-2224-0533-6
0-2251-5651-3
0-2519-5306-8, 0-2519-3435
0-2277-2551-2, 0-2277-0353
0-2380-0160-3
0-2215-0640-2, 0-2215-9628
0-2260-4471-4
0-2714-3100-18, 0-2714-3098,
0-2391-9276
0-2377-5466-9
0-2537-0358-61
0-2533-1911, 0-2533-1913,
0-2533-1959
0-2664-9291-3
0-2670-2544-6
0-2354-2075-7
0-2236-5651, 0-2630-6780-2,
0-2266-8616
0-2233-9872-4
0-2381-4740-3

โทรสาร
0-2417-7149
0-2521-3148
0-2576-1290
0-2277-6348
0-2216-3139
0-2314-0788
0-2583-1648
0-2274-3791
0-2246-0104
0-2331-3796
0-2685-3853
0-2308-0075
0-2236-3987
0-2235-7094
0-2661-2298
0-2279-7441
0-2254-2826
0-2354-5342
0-2636-0582
0-2224-0537
0-2251-5655
0-2519-5309
0-2277-0788
0-2380-0164
0-2251-9631
0-2260-4475
0-2714-3096
0-2377-5404
0-2537-0362
0-2533-1958
0-2664-9294
0-2670-2548
0-2354-2079
0-2233-6394
0-2233-9875
0-2381-4744
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ทําเนี ยบสาขา

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สํานักธุรกิจรายกลางนครหลวง
โทรสาร

ชื่อสํานักธุรกิจ

0-2719-9125-9, 0-2719-8389
0-2279-2090, 0-2271-4580
0-2674-7582, 0-2673-0324
0-2992-3520, 0-2536-8107

0-2719-8696
0-2279-6528
0-2673-3004
0-2992-3532

0-2738-9460-4, 0-2738-9469
0-2890-6505, 0-2890-6501
0-2417-2802, 0-2417-2800
0-2645-5600 ตอ 2801
0-2938-2141-2, 0-2938-9801
0-2969-9152-5, 0-2527-8940
0-2935-0607, 0-2932-3078

0-2738-9472
0-2890-6512
0-2840-1005
0-2645-5601-2
0-2938-9227-8
0-2527-8949
0-2935-0624

สํานักธุรกิจราชเทวี
สํานักธุรกิจราชวงศ
สํานักธุรกิจรามอินทรา
สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ
สํานักธุรกิจลาดพราว
สํานักธุรกิจวงศสวาง
สํานักธุรกิจวรจักร
สํานักธุรกิจสยามสแควร
สํานักธุรกิจสวนสยาม
สํานักธุรกิจสะพานพระปนเกลา
สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ
สํานักธุรกิจสํานักงานใหญสีลม

0-2612-1760
0-2622-5101-4, 0-2224-6404
0-2521-8925, 0-2521-8927
0-2873-1194-5, 0-2873-1610
0-2930-9301-8, 0-2513-3131
0-2913-9155-7, 0-2913-9150
0-2621-2414-5, 0-2621-1745
0-2658-4514, 0-2658-4505
0-2906-8357-8, 0-2906-8350
0-2886-0642-3, 0-2886-0640
0-2674-2911, 0-2674-1439
0-2230-1281-4, 0-2626-4101-3

0-2653-2970, 0-2252-4979
0-2804-6039-40, 0-2804-6037
0-2361-8444, 0-2361-8441
0-2281-7411, 0-2282-3728
0-2877-7128, 0-2878-2101
0-2623-2727, 0-2623-2722-3

0-2254-7830
0-2804-6034-5
0-2744-3170
0-2281-4120
0-2878-2103
0-2623-2734,
0-2221-4418

สํานักธุรกิจสําเพ็ง
สํานักธุรกิจสําโรง
สํานักธุรกิจสีลม
สํานักธุรกิจหัวลําโพง
สํานักธุรกิจเอกมัย

0-2622-9955, 0-2688-9245
0-2754-1086
0-2635-6611-20, 0-2233-7400
02-216-6935-9, 0-2216-9056
0-2714-2824, 0-2714-4392

ชื่อสํานักธุรกิจ
สํานักธุรกิจคลองตัน
สํานักธุรกิจซอยอารี
สํานักธุรกิจตรอกจันทร
สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต
สํานักธุรกิจถนนกิ่งแกว
สํานักธุรกิจถนนตากสิน
สํานักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7
สํานักธุรกิจถนนพระราม 9
สํานักธุรกิจถนนรัชดา-ลาดพราว
สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร
สํานักธุรกิจถนนลาดพราว
ซอย 99
สํานักธุรกิจบางกะป
สํานักธุรกิจบางแค
สํานักธุรกิจบางนา
สํานักธุรกิจบางลําพู
สํานักธุรกิจบุคคโล
สํานักธุรกิจพลับพลาไชย

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร
0-2612-1765
0-2221-3143
0-2986-3500
0-2873-7042
0-2939-2620-1
0-2913-9159
0-2225-1688
0-2658-4507
0-2906-8359-60
0-2886-0646-7
0-2674-4960
0-2231-4570,
0-2626-4124
0-2622-9956
0-2394-3432
0-2635-6897-8
0-2216-7652
0-2714-2822

สํานักธุรกิจรายปลีกนครหลวง
ชื่อสํานักธุรกิจ
สํานักธุรกิจคลองตัน
สํานักธุรกิจซอยอารี
สํานักธุรกิจตรอกจันทร
สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต
สํานักธุรกิจถนนกิ่งแกว
สํานักธุรกิจถนนตากสิน
สํานักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7
สํานักธุรกิจถนนพระราม 9
สํานักธุรกิจถนนรัชดา-ลาดพราว
สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร
สํานักธุรกิจถนนลาดพราว
ซอย 99
สํานักธุรกิจบางกะป
สํานักธุรกิจบางแค
สํานักธุรกิจบางนา
สํานักธุรกิจบางลําพู
สํานักธุรกิจบุคคโล
สํานักธุรกิจพลับพลาไชย

โทรสาร

ชื่อสํานักธุรกิจ

0-2719-8390, 0-2719-9125-9
0-2279-9978, 0-2278-2157
0-2673-0323, 0-2674-7582
0-2992-3521, 0-2992-3523

0-2719-8696
0-2271-4582
0-2673-3004
0-2536-8003

0-2738-9468, 0-2738-9460-4
0-2890-6505, 0-2890-6501
0-2417-2801, 0-2417-2805-9
0-2645-5600
0-2938-9802, 0-2938-2141-2
0-2527-8941, 0-2969-9152-3
0-2932-3892, 0-2935-0607

0-2738-9472
0-2890-6512-3
0-2840-1005
0-2645-5601-2
0-2938-9227-8
0-2527-8948-9
0-2935-0624

สํานักธุรกิจราชเทวี
สํานักธุรกิจราชวงศ
สํานักธุรกิจรามอินทรา
สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ
สํานักธุรกิจลาดพราว
สํานักธุรกิจวงศสวาง
สํานักธุรกิจวรจักร
สํานักธุรกิจสยามสแควร
สํานักธุรกิจสวนสยาม
สํานักธุรกิจสะพานพระปนเกลา
สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ
สํานักธุรกิจสํานักงานใหญสีลม

0-2252-8459, 0-2653-2970
0-2804-6038, 0-2803-9010-5
0-2361-8442, 0-2361-8444-8
0-2281-3752, 0-2282-9623-4
0-2878-2100, 0-2877-9020
0-2623-2720-1, 0-2623-2727-8

0-2254-7830
0-2804-6034
0-2744-3170-1
0-2281-4120
0-2878-2103
0-2623-2723-4

โทรศัพท์

สํานักธุรกิจสําเพ็ง
สํานักธุรกิจสําโรง
สํานักธุรกิจสีลม
สํานักธุรกิจหัวลําโพง
สํานักธุรกิจเอกมัย

โทรศัพท์
0-2216-1570, 0-2216-1550-8
0-2224-6404, 0-2622-5101-4
0-2521-8926, 0-2521-2649
0-2873-1611, 0-2873-1194-5
0-2939-2707, 0-2930-9301-8
0-2913-9151, 0-2913-9154-7
0-2621-1746, 0-2621-2416-9
0-2658-4504, 0-2658-4509-17
0-2906-8351, 0-2906-8357-8
0-2886-0641, 0-2886-0203-5
0-2674-2905, 0-2674-2911
0-2626-4089, 0-2230-1060,
0-2230-2452
0-2662-9951, 0-2224-1362
0-2754-1084, 0-2710-4134
0-2233-7401, 0-2635-8451
0-2215-6197, 0-2216-6935-9
0-2714-4391, 0-2714-2824

โทรสาร
0-2612-1765
0-2221-3143
0-2986-3500
0-2873-7042
0-2939-2620
0-2913-9158-9
0-2225-1688
0-2658-4507
0-2906-8359-60
0-2886-0646
0-2674-4960
0-2626-4080,
0-2626-4124
0-2622-9956
0-2394-3432
0-2635-6897-8
0-2216-7652
0-2714-2822

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

จังหวัดกระบี่
กระบี่
เหนือคลอง
อาวนาง กระบี่
อาวลึก

075-631657-8
075-636455-6
075-695745-7
075-610829, 681131

075-611785
075-636458
075-695748
075-654562,
681132

จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ทามวง กาญจนบุรี

034-512710-1
034-611722, 627027

034-511111
034-611311,
611411
034-561031

ทาเรือ กาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุ

034-561997-8, 562232-4

เขาวง
สมเด็จ
จังหวัดกําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
ทามะเขือ
นครชุม
สลกบาตร
จังหวัดขอนแกน
กระนวน
ขอนแกน
เขาสวนกวาง
ชุมแพ
ถนนประชาสโมสร
ถนนหนาเมือง
บานไผ
ประตูนํ้า ขอนแกน
มัญจาคีรี
เมืองพล
หนาพิพิธภัณฑขอนแกน
จังหวัดจันทบุรี
ขลุง
จันทบุรี
ถนนทาแฉลบ
ทาใหม
นายายอาม
มะขาม
สอยดาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
โตโยตา ฉะเชิงเทรา
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

043-859537
043-861308

043-811275,
812001
043-859124
043-861419

055-713345, 713511-3
055-779065, 725243-4
055-724490-2
055-799417, 799464
055-771432-3

055-711014
055-779153
055-724493
055-799497
055-771488

043-251719-21
043-225142-6
043-449224-5
043-311332
043-237945, 238091, 237689
043-225416, 413543-6
043-272887, 272889
043-472550-3
043-289020-1, 381255
043-414170
043-246516-8

043-251720
043-221923
043-449223
043-311490
043-237699
043-225319
043-272888
043-472554
043-289019
043-414223
043-246610

039-441513, 366065
039-311162, 346428-9
039-321780, 321768-9
039-431989
039-371231
039-389004-5
039-381515, 381512-4

039-441514
039-313225
039-321779
039-431431
039-371234
039-389003
039-381516

038-514982-7
038-130128-30
038-840731, 571822, 571833

038-514981
038-130131
038-571866

043-812655-6

ชื่อสาขา
บางคลา
บางนํ้าเปรี้ยว
บางปะกง
บานโพธิ์
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
พนมสารคาม
สุวินทวงศ
จังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
ชายหาดพัทยา
ซอยเนินพลับหวาน
ซอยบัวขาว พัทยา
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ดอนหัวฬอ ชลบุรี
ถนนพระตําหนัก
ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี
ถนนราษฎรประสงค
ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง
ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ทาเรือ แหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เนินเต็ง
บอทอง ชลบุรี
บางปลาสรอย
บางพระ ศรีราชา
บางละมุง
บางแสน
บานบึง
บุญถาวร พัทยา
บุญสัมพันธ พัทยา
พนัสนิคม
พัทยาเหนือ
พานทอง
เมืองพัทยา
วอลคกิ้ง สตรีท พัทยา
ศรีราชา
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน
สัตหีบ
สี่แยกปากรวม ชลบุรี
หนองมน
หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา
อาวอุดม

โทรศัพท์

โทรสาร

038-541500, 541700
038-581271-2, 581278
038-531289, 531292
038-587255, 587251-3
038-514992-3
038-551530, 551001
038-593011-3

038-541879
038-581273-4
038-531291
038-587254
038-514991
038-551602
038-593014

038-278400
038-489104-6
038-041184-6
038-410394-7
038-043161-4
038-453201-3
038-710562-3, 411586-7
038-467380-1
038-794837
038-428459, 428475, 428577
038-339450-2
038-401875-7, 401789
038-337656-8
038-214615-7, 214528
038-271036-9
038-211225-6, 211255
038-285837
038-358246-7
038-222370-7
038-386445-8
038-443691-2, 444021-2
038-429931, 429941, 429951,
429961
038-426793-4, 426750-1
038-473342
038-489067-70
038-740072, 451185
038-427962, 410425-7
038-415368-70, 415724
038-322767-8
038-408914, 481526-8
038-437672, 437129
038-337106-7
038-391121-3
038-232736-7, 232745, 232750
038-352150, 352145-7

038-278446
038-489107
038-041182
038-410398
038-043160
038-453205
038-710564
038-467382
038-794834
038-428285
038-339453
038-401790
038-337659
038-214613-4
038-271035
038-211256
038-285842
038-358248
038-222376
038-386449
038-443712
038-429971
038-426745
038-461969
038-489484
038-451783
038-361609
038-415725
038-311917
038-480913
038-437480
038-337110
038-391124
038-232751
038-352149
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ทําเนี ยบสาขา

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
โพนางดํา
หันคา
จังหวัดชัยภูมิ
จัตุรัส
ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หาแยกโนนไฮ
จังหวัดชุมพร
ชุมพร
ทาแซะ
ปากนํ้า ชุมพร
มาบอํามฤต
สวี
สี่แยกปฐมพร
หลังสวน
จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
เชียงแสน เชียงราย
ตลาดบานดู เชียงราย
พาน
แมขะจาน
แมจัน
แมสรวย
แมสาย
หาแยกพอขุนเม็งราย
จังหวัดเชียงใหม
กาดสวนแกว
ขวงสิงห
คณะเทคนิคการแพทย
ม.เชียงใหม
จอมทอง
ไชยปราการ เชียงใหม
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม
ดอยสะเก็ด
เดอะฮารเบอร เชียงใหม
ตลาดมีโชค
ตลาดแมมาลัย
ตลาดแมเหียะ เชียงใหม
ตลาดสันทราย เชียงใหม
ถนนชางคลาน
ถนนนิมมานเหมินทร เชียงใหม
ถนนเมืองสมุทร
ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม

โทรศัพท์

โทรสาร

056-411769, 411758-9
056-413543-4, 413546
056-451113, 451115

056-412504
056-413545
056-451114

044-851123
044-811222, 812058
044-872044-5
044-822205-7, 836022

044-851196
044-811251
044-872829
044-822204

077-511446, 511854, 511274
077-599000, 584157, 584213
077-521900, 521462
077-578135-7
077-531070-1, 583372
077-534514, 534516
077-541601, 581486, 581495

077-511464
077-599001
077-521460
077-578134
077-531071
077-534515
077-541129

053-711258, 714013
053-777571-3
053-151795-8
053-721235-6, 721234-6
053-704411
053-711394-5, 771059
053-656422, 786010
053-731398, 732701-3
053-718113-7

053-711256
053-777525
053-151799
053-721233
053-704413
053-771058
053-786012
053-731399
053-718116

053-895099-100, 225465-7
053-224106, 408820-1
053-289326-9

053-225464
053-224105
053-289330

053-826599-601
053-457792-4
053-288584-6
053-495996-7, 866331
053-223580-2
053-266526-30
053-471111-4
053-271834-5, 271837
053-380921, 380924
053-820787-91
053-289321-3
053-876217-20, 233111
053-208631-3

053-341112
053-457795
053-288587
053-495948
053-223583
053-266528
053-471461
053-271836
053-380923
053-282528
053-289324
053-251161
053-208635

ชื่อสาขา
ถนนสุเทพ
ทาแพ
บอสราง
บานถวาย
ประตูชางเผือก
ประตูเชียงใหม
ฝาง
พรอมเมนาดา เชียงใหม
แมโจ
แมริม
แมอาย
ศรีนครพิงค
สะเมิง
สันกําแพง
สันปาขอย
สันปาตอง
สารภี
หนองหอย เชียงใหม
หางดง
ฮอด
จังหวัดตรัง
กันตัง
ตรัง
ถนนพระรามหก ตรัง
นาโยง
ปะเหลียน
หวยยอด
จังหวัดตราด
เกาะชาง ตราด
เขาสมิง
คลองใหญ
ตราด
จังหวัดตาก
ตาก
ถนนอินทรคีรี
แมสอด
จังหวัดนครนายก
นครนายก
บานนา
จังหวัดนครปฐม
กําแพงแสน
ดอนตูม
ถนนทรงพล
นครชัยศรี
นครปฐม

โทรศัพท์

โทรสาร

053-277444, 808390-4
053-282100-2
053-338103-4
053-023620-2
053-214333, 404920-7
053-272462, 270124-6
053-451431-5
053-142605-7
053-878261
053-297162-3
053-459156-8
053-251033-8
053-487126-7
053-331470-1
053-262666, 243121, 302520
053-311200, 311237-9
053-322992, 321272-4
053-801661-3
053-441650-2
053-461035-6

053-277101
053-274734
053-338094
053-023619
053-213996
053-272706
053-451212
053-142608
053-878262
053-297286
053-459148
053-251040
053-487127
053-331472
053-246625
053-311236
053-321415
053-801665
053-427085
053-461037

075-251500-1, 251247
075-223443-8
075-219346, 210156
075-299088, 242247
075-289102-3
075-271460-2

075-251248
075-223449
075-219347
075-242248
075-289009
075-271462

039-551154, 551162
039-599131-4
039-581157-9
039-521050-4

039-551163
039-599133
039-581156
039-521049

055-511123, 541707
055-533564-6
055-531480, 531639

055-511051
055-533567
055-531312

037-312033, 311188
037-382304-6

037-311077
037-382307

034-351368-70
034-381006-9
034-251092-5, 219647-8
034-228383, 333337, 332420
034-251994-6

034-351039
034-381773
034-251096
034-228385
034-259676

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ทําเนียบสาขา
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
บางเลน
พุทธมณฑล
พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม
พุทธมณฑลสาย 5
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สามพราน
ออมนอย
ออมใหญ
จังหวัดนครพนม
นครพนม
บานแพง
จังหวัดนครราชสีมา
จอมสุรางคยาตร
จอหอ
จักราช
ชุมพวง
โชคชัย
ดานขุนทด
เดอะมอลล นครราชสีมา
ตลาดเซฟวัน
ถนนมิตรภาพ
ถนนสุรนารายณ
ถนนอัษฎางค
นครราชสีมา
โนนไทย
บัวใหญ
ปกธงชัย
ปากชอง
พิมาย
สีคิ้ว
สูงเนิน
หัวทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนกะโรม
ถนนพัฒนาการ
ทุงสง
นครศรีธรรมราช
นาบอน
ปากพนัง
รอนพิบูลย
สิชล
หัวไทร

โทรศัพท์

โทรสาร

034-391036-8
0-2889-3349-52
0-2420-7157-9, 0-2420-7106
0-2445-3804-6, 0-2445-3844
0-2415-2058
034-325016-7, 311291-2,
322865-6
0-2420-0432, 0-2420-0540,
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4
034-325010-4

034-391035
0-2889-3353
0-2420-7105
0-2445-3856
0-2441-5209
034-321822

042-511209, 511134
042-591222, 591609, 591018

042-511588
042-591100

044-253524, 257711-3
044-296105
044-399112-3
044-477291-2
044-491201, 491203
044-204507-9, 204511
044-288283-5
044-222811-3
044-244092, 244536, 243597
044-247123-4, 244183-4
044-267050-4
044-241100, 257344
044-381034
044-461564, 461248
044-441935-6
044-311361, 311381
044-471299, 471315, 471876
044-290996-7, 290571
044-286412-4
044-244651

044-257715
044-296106
044-399111
044-477279
044-491448
044-204510
044-288281
044-222814
044-243577
044-244285
044-259430
044-253552
044-381035
044-461565
044-441937-8
044-312191
044-471802
044-411230
044-419277
044-255661

075-342296, 342890
075-318507-12
075-412805-6, 332725
075-312560-1, 312309
075-491004, 491092
075-517702, 517139
075-441095
075-536222, 536504
075-337733-4

075-342889
075-318509
075-411459
075-356393
075-491092
075-517138
075-441096
075-536031
075-389017

0-2420-0767
034-325015

ชื่อสาขา
จังหวัดนครสวรรค
ชุมแสง
ตาคลี
ถนนมาตุลี
ถนนสวรรควิถี
ถนนสวรรควิถี 2
นครสวรรค
พยุหะคีรี
ลาดยาว
หนองบัว
จังหวัดนนทบุรี
ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี
กม.45
บางบัวทอง
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส
แวง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
จังหวัดนาน
นาน
ปว นาน
จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย
นางรอง
บานกรวด
บุรีรัมย
ปะคํา
ลําปลายมาศ
สตึก
จังหวัดปทุมธานี
ตลาดพูนทรัพย
นพวงศ-ลาดหลุมแกว
ปทุมธานี
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คลองวาฬ
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานนอย
บุญถาวร หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ
ปราณบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

056-282236, 282422
056-261191, 261157
056-229072, 224136
056-222582, 226489
056-370591-3
056-222194-5
056-341501
056-271281
056-251159, 323200

056-282097
056-261875
056-228361
056-222580
056-370594
056-222702
056-341024
056-271280
056-323255

0-2922-3917-20

0-2922-3925

0-2571-3383-5

0-2571-7851

073-513805-6, 511461-3
073-659250
073-611505, 611043
073-651143, 651097

073-513102
073-659217
073-611709
073-523116

054-710129, 710901
054-791766-8

054-710218
054-791769

042-492020-2

042-492023

044-631987, 631000
044-679134-5
044-612717
044-646079
044-661293

044-631988
044-679133
044-611500
044-654225
044-661494,
623037
044-681047

044-681315-7
0-2593-3716-7, 0-2593-3719-20
0-2977-6230-3
0-2581-3033-4, 0-2978-0700
0-2501-3500-1, 0-2501-2932,
0-2501-3234

0-2593-3721
0-2581-6755
0-2581-6753
0-2501-2662

032-661492-3
032-671393-4
032-548697-9
032-699334-5
032-520939, 520956-7, 520978
032-611251, 611420
032-621666, 622111

032-661491
032-671795
032-548700
032-699142
032-520979
032-611590
032-622056
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ปากนํ้าปราณ
หัวหิน
หัวหิน 2
จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม กบินทรบุรี
ปราจีนบุรี
สี่แยกกบินทรบุรี
จังหวัดปตตานี
โคกโพธิ์
ถนนหนองจิก
ปตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลาดเจาพรหม
ถนนโรจนะ อยุธยา
ทาเรือ อยุธยา
นครหลวง
นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ประตูนํ้าพระอินทร
วังนอย
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
เสนา
อยุธยา
จังหวัดพะเยา
เชียงคํา
เชียงมวน
ดอกคําใต
พะเยา
แมใจ
หนามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพังงา
เขาหลัก พังงา
โคกกลอย
ทายเหมือง
พังงา
ยานยาว ตะกั่วปา
จังหวัดพัทลุง
ควนขนุน
พัทลุง
จังหวัดพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
พิจิตร

โทรศัพท์

โทรสาร

032-570247-50
032-511717, 511818
032-521099-102

032-570250
032-512512
032-521111

037-455493-5
037-211555
037-281093, 282137

037-455722
037-211556
037-281286

073-431266-7
073-336019, 336196
073-333001, 331037

073-315561
073-336196
073-332663

035-243301-4
035-213809-12
035-341022, 341079, 341386
035-359131-4
035-221886-8, 221890
035-351401-3
035-361670-1, 361066-8
035-271976, 271997
035-332142-4
035-201859
035-252381-4

035-243305
035-213808
035-341385,
222089
035-359132
035-221889
035-351404
035-361065
035-271386
035-332145
035-201959
035-252385

054-451971, 451551
054-495041-2
054-418936-7, 418939
054-411039-42, 411306
054-499234, 499037-8
054-870213-5

054-451225
054-495020
054-418938
054-482201
054-499039
054-870216

076-485741-4
076-581222, 581112
076-571227-30
076-430500, 411905
076-431286-7, 421531

076-485663
076-581444
076-571202
076-411904
076-421532

074-681783, 682004
074-613196, 612025

074-681199
074-613296

056-621835, 621197, 621036
056-631057
056-611053, 611093, 611573

056-621275
056-631058
056-611073

ชื่อสาขา
จังหวัดพิษณุโลก
ถนนนเรศวร
ถนนสิงหวัฒน
บางกระทุม
พิษณุโลก
วังทอง
หาแยกโคกมะตูม
จังหวัดเพชรบุรี
เขายอย
เขาวัง
ชะอํา
ทายาง
เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ
ซับสมอทอด
เพชรบูรณ
ศรีเทพ
หลมสัก
จังหวัดแพร
กาดนํ้าทองแพร
เดนชัย
แพร
วังชิ้น
จังหวัดภูเก็ต
กมลา ภูเก็ต
จังซีลอน ภูเก็ต
เชิงทะเล
ถนนเทพกษัตรีย
ถลาง
ปาตอง
ปาตอง 2 (ถนนสาย ก.)
ภูเก็ต
สี่แยก ทาเรือ
หาดกะรน ภูเก็ต
หาแยกฉลอง ภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
เชียงยืน
มหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
จังหวัดแมฮองสอน
ปาย
แมฮองสอน

โทรศัพท์

โทรสาร

055-242543
055-245519-21
055-391115-7
055-218666-70
055-311774-5
055-301134-7

055-242547
055-245522
055-391118
055-242419
055-311124
055-301138

032-439762-5
032-428066-8
032-434200, 434047-8
032-461578-9, 461821-2
032-427047-8, 425024

032-439889
032-428065
032-434046
032-461577
032-425099

056-732400, 731027, 561188-90
056-721497, 743501
056-799140-2
056-701901, 701413

056-731028
056-711292
056-799416
056-701009

054-533506-8
054-613291, 613276
054-511005, 511966
054-589163

054-533509
054-613251
054-511863
054-589164

076-386160-3
076-366075-8
076-325506-9
076-216725, 216728
076-311689, 311713, 311275
076-344906-11
076-322861-4
076-216256, 211292-5
076-386867-70
076-398475-8
076-383440-2

076-386164
076-366079
076-325510
076-225719
076-311726
076-344912
076-322865
076-216895
076-386871
076-398477
076-383524

043-744127, 789252
043-781123, 781112, 782192
043-723020-3

043-744128
043-781113
043-723024

042-611554

042-611120

053-699482, 699941
053-611546, 611295, 611275

053-699474
053-611547

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดยโสธร
ปาติ้ว
ยโสธร
จังหวัดยะลา
เบตง
ยะลา
จังหวัดรอยเอ็ด
เกษตรวิสัย
ถนนราชการดําเนิน
โพนทอง รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
เสลภูมิ รอยเอ็ด
จังหวัดระนอง
กะเปอร
ระนอง

โทรศัพท์

โทรสาร

045-795125, 795462
045-711443, 712485

045-795173
045-711861

073-230988, 230985
073-241440, 241190

073-230987
073-212118

043-589151, 530294-5

043-589152,
589025
043-524860
043-572476
043-512503
043-550624

043-524859
043-572473-5
043-514590-1
043-550621-23
077-897115, 897131-3
077-811389, 811325, 811094-5,
811230
077-824058, 524060

077-897091
077-822790

สะพานปลา
จังหวัดระยอง
แกลง
นิคมพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน
ซีบอรด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บานฉาง
บานเพ
มาบตาพุด
ระยอง
จังหวัดราชบุรี
จอมบึง
ดําเนินสะดวก
ตลาดศรีเมือง ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ
บานโปง

038-671170, 672503-4
038-636204, 636250
038-656458-60

038-671576
038-636251
038-656461

038-687979
038-601586, 602385-7
038-651967-8
038-608535-6, 608122-3
038-613095, 613047-8

038-687982
038-602700
038-651966
038-608600
038-613046

032-261293-4, 261396
032-346337, 253336, 254006
032-332765-8
032-310556-7
032-211242-3, 301039-40

โพธาราม

032-354074-6, 231060, 391963

ราชบุรี
วัดเพลง
สามแยกวังมะนาว
หนองโพ
จังหวัดลพบุรี
โคกสําโรง

032-321282, 322053-6
032-399081, 363456-7
032-281111, 358570
032-389008-9, 351040

032-261299
032-254440
032-332769
032-310558
032-211960,
301116
032-231163,
231964
032-321281
032-399282
032-281000
032-351042

บานหมี่
ลพบุรี

036-471046, 471153, 471500
036-411084, 411023, 413884,
617529-31

036-441202, 625255-6

077-824059

036-441003,
441397
036-471559
036-412622

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ลํานารายณ

036-461363, 631056, 461563

สระแกว ลพบุรี
จังหวัดลําปาง
เกาะคา
ถนนฉัตรไชย
เถิน
เมืองปาน
ลําปาง
แลมปเทค ลําปาง
สบตุย
จังหวัดลําพูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลําพูน
บานธิ
ลําพูน
อุโมงค
จังหวัดเลย
เลย
วังสะพุง
จังหวัดศรีสะเกษ
กันทรลักษ
กันทรารมย
ขุขันธ
ยางชุมนอย
ราษีไศล

036-412561, 613863-4

036-461436,
631057
036-412301

054-328500, 281158-9
054-225682, 227931
054-291898-9
054-276123, 276000
054-228132-7
054-265081-2, 265195
054-218109, 218397

054-281156
054-227840
054-291896
054-276021
054-228139
054-265144
054-222949

053-582890-2

053-582893

053-501307
053-511177
053-559210, 559207-8

053-501306
053-561579
053-559209

042-812226
042-841426-7

042-812227
042-841425

045-628045, 628048, 628051
045-651030
045-630031
045-687125, 687127
045-681091, 682485-7
045-611706, 612202-3

045-661011
045-651029
045-671027
045-687126
045-681090,
681092
045-611733

042-794172
042-771243, 734982-4
042-781205
042-711501, 711706, 732603
042-721096

042-794176
042-771241-2
042-781109
042-711142
042-721090

074-238193, 237586-9
074-558120-1
074-378330-1
074-339790-3
074-523522-3
074-582501-3
074-500290-2
074-231996, 429002
074-371321-2
074-444200-1
074-235809-10

074-238172
074-458100
074-207127
074-339794
074-523521
074-582505
074-500293
074-231760
074-371323
074-521995
074-237398

ศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
บานมวง
พังโคน
วาริชภูมิ
สกลนคร
สวางแดนดิน
จังหวัดสงขลา
คอหงส
กาญจนวนิช สงขลา
จะนะ
เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ
ดานสะเดา(จังโหลน)
ตลาดพงศเจริญ
ถนนปุณณกัณฑ หาดใหญ
ถนนศรีภูวนารถ
นาทวี
ปาดังเบซาร
เมืองใหม
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ระโนด
รัตภูมิ
รัถการ (ตลาดสด)
สงขลา
สะเดา
สะบายอย
หาดใหญ
หาดใหญ ยานถนนเพชรเกษม
หาดใหญใน
หาแยกสะพานติณสูลานนท
จังหวัดสตูล
ทุงหวา
ละงู
สตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
คลองดาน สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
บางคนที
บิ๊กซี สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

074-391350, 391068
074-430400, 389123
074-225440-3
074-323751, 313748
074-411374, 411772
074-377220-2
074-234900, 234902, 235330-7
074-235450-4, 237729
074-239945, 257602-7
074-333085-6

074-391026
074-389035
074-225444
074-323752
074-411372
074-377223
074-234117
074-232512
074-257609
074-333087

074-789016-7
074-781455, 781511
074-721350, 730424

074-789016
074-781147
074-721348

0-2330-1117-8

0-2330-1119

034-761862-4
034-770800-3
034-711365, 711457, 723529-30

อัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร
กระทุมแบน

034-751504-5, 751600

034-761863
034-770804
034-715576,
711564
034-751506

ถนนเศรษฐกิจ 1
ถนนเอกชัย 2
ถนนเอกชัย สมุทรสาคร
ทาฉลอม
บานแพว
พุทธสาคร
มหาชัย สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
หลักสาม บานแพว
จังหวัดสระแกว
ตลาดโรงเกลือ
สระแกว
อรัญประเทศ
จังหวัดสระบุรี
แกงคอย
ถนนสุดบรรทัด
พระพุทธบาท
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี

034-470908-9, 473326-7, 471909 034-471908,
470910
034-827252-4
034-827256
034-421661-4
034-421665
034-852630-2
034-852628
034-818504, 808505
034-497234
034-467567-9
034-859365
0-2420-6235-8
0-2420-6239
034-864438, 864441
034-864442
034-423577-8, 811323-4
034-810920,
811325
034-850834, 481159, 850835
034-481060
037-230876-8
037-242641-2
037-232900, 232315

037-230944
037-242638
037-232311

036-251541-5

036-251544,
320179
036-315629
036-268012
036-351490
036-221226

036-315626-8
036-268010-1
036-351487-9
036-222194-5, 211083, 221428,
221186

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

หนองแค

036-371788, 371643-4

หนองแซง
จังหวัดสิงหบุรี
สิงหบุรี
อินทรบุรี
จังหวัดสุโขทัย
ทุงเสลี่ยม
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศรีประจันต
สวนแตง
สามชุก
สุพรรณบุรี
อูทอง
จังหวัดสุราษฎรธานี
เกาะเตา สุราษฎรธานี
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
ดอนสัก
ตลาดมะขามเตี้ย
ถนนชนเกษม
ทาชนะ
บอผุด เกาะสมุย
บัดดี้ เกาะสมุย
พระแสง
พุนพิน
เวียงสระ
สุราษฎรธานี
หาดเฉวง
จังหวัดสุรินทร
กาบเชิง
ปราสาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร
โรบินสัน สุรินทร
ลําดวน
ศีขรภูมิ
สุรินทร
จังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ หนองคาย
โพนพิสัย
หนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

036-366242- 4

036-371787,
325062
036-366241

036-511978-9
036-581787-9, 581487

036-511131
036-581788

055-659179, 659226
055-671275-7
055-642505
055-611751-4

055-659166
055-671274
055-642042
055-611122

035-581021-3, 581411
035-599187-90
035-571177, 571144
035-523871-3
035-551199, 551122, 551244

035-581020
035-599189
035-571155
035-523874
035-551212

077-456536, 456571, 456684
077-377590-2, 377619, 377681
077-420202, 420301, 421105
077-371456-8, 251046
077-289223-4
077-281297-8, 287717
077-262246, 381208
077-427517-8, 427533
077-458601-2
077-250465, 369062
077-311971, 311322, 311397
077-257564, 258060
077-282906, 273928-30
077-414441-5

077-456790
077-377570
077-421239
077-371459
077-289225
077-281299
077-381083
077-427534
077-458604
077-369081
077-311344
077-362009
077-282806
077-414446

044-559080
044-551155, 551076-7
044-521272-4
044-042730-3
044-537211
044-561040
044-512013

044-559081
044-551147
044-521275
044-042734
044-537210
044-561177
044-511213

042-413013
042-471289-90
042-411594, 412675-6

042-413014
042-471288
042-412576

042-312034-5

042-312036
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สาขาต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดอางทอง
วิเศษชัยชาญ
อางทอง
จังหวัดอํานาจเจริญ
ปทุมราชวงศา
อํานาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
กุมภวาป
ตั้งงี่สุน อุดรธานี
ถนนประชารักษา
ถนนโพธิ์ศรี
บานดุง อุดรธานี
บานผือ อุดรธานี
หนองหาน
อุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ
ถนนเจษฎาบดินทร

โทรศัพท์

โทรสาร

035-631092, 631427, 631502
035-611741-2, 611279

035-631091
035-611278

045-465052-3
045-511850-2

045-465054
045-511854

042-331616, 203071-2
042-130536-8
042-243344
042-221222
042-273586-8
042-282820-2
042-261074-5, 209450-2
042-247700

042-331617
042-130535
042-243348
042-246223
042-273585
042-281227
042-261342
042-241871

055-832396-8

055-832399

ชื่อสาขา
ถนนบรมอาสน
ทองแสนขัน
พิชัย
อุตรดิตถ
จังหวัดอุทัยธานี
หนองฉาง
อุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
กิโลศูนย
เขมราฐ
เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ถนนสรรพสิทธิ์
นํ้ายืน
วารินชําราบ
อุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

055-440205, 440170
055-418046
055-422001-2, 421212
055-411234, 411707, 411804

055-440425
055-418047
055-421213
055-413317

056-531254
056-511909, 511344, 511354

056-531121
056-511910

045-242708
045-491200, 491203
045-442390-3
045-361034-5
045-481027, 481029
045-246072, 244171
045-371009-10
045-269413
045-254074, 254634, 254685

045-243837
045-491196
045-422394
045-361456
045-481028
045-264399
045-371011
045-321117
045-255015

สํานักธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด
ชื่อสํานักธุรกิจ
สํานักธุรกิจเกาะสมุย
สุราษฎรธานี (บอผุด)
สํานักธุรกิจขอนแกน
สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี
สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา
สํานักธุรกิจเชียงราย
สํานักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช
สํานักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏรธานี
สํานักธุรกิจถนนทรงพล
สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย
ภูเก็ต
สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา
สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ
หนองคาย
สํานักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา
สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ
ราชบุรี
สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1
สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี
นครสวรรค
สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี
สํานักธุรกิจนครราชสีมา
สํานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

โทรศัพท์

โทรสาร

077-430761-3

077-430764

043-389272-5 ตอ 2102
032-419889-90 ตอ 2102
038-814313-4 ตอ 2102
053-752540-6 ตอ 2102
075-316502-5 ตอ 2102
077-216551-3 ตอ 2102

043-389283
032-428069
038-814316
053-753002
075-348155,
347246
077-281392

034-219659-65 ตอ 2102
076-233148-52 ตอ 2102

034-254238
076-233153

044-243472 ตอ 2102

043-243528

042-413124-6

042-413806

035-229382-91 ตอ 2102
032-310733-7 ตอ 2102

035-229395
032-310732

034-827490-4 ตอ 2102
056-228892-4 ตอ 2102
036-308223-9 ตอ 2102

034-827261
056-222902,
228894
036-308230-1

044-241434 ตอ 2102
038-457656-8

044-267804
038-457660

ชื่อสํานักธุรกิจ

โทรศัพท์

สํานักธุรกิจบางปลาสรอย
สํานักธุรกิจบานโปง ราชบุรี
สํานักธุรกิจบุรีรัมย
สํานักธุรกิจปทุมธานี
สํานักธุรกิจประตูชางเผือก
สํานักธุรกิจประตูนํ้าพระอินทร
สํานักธุรกิจปาตอง ภูเก็ต
สํานักธุรกิจพิษณุโลก
สํานักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร
สํานักธุรกิจเมืองพัทยา
สํานักธุรกิจระยอง
สํานักธุรกิจลพบุรี
สํานักธุรกิจศรีราชา
สํานักธุรกิจสบตุย
สํานักธุรกิจสันปาขอย
สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี
สํานักธุรกิจสุรินทร
สํานักธุรกิจหาดใหญ

038-782145-52 ตอ 2102
032-210262-6 ตอ 2102
044-620727 ตอ 2102
0-2581-8013-7 ตอ 2102
053-404920-9 ตอ 2102
035-361086-8 ตอ 2102
076-346104 ตอ 2401-2
055-218668 ตอ 2102
034-864114-7 ตอ 2102
038-052360-5 ตอ 2101
038-861025-7 ตอ 2102
036-618862-6 ตอ 2102
038-771544-9 ตอ 2102
054-318600-2 ตอ 2102
053-302520-2 ตอ 2103
035-500244-6 ตอ 2102
044-539499-509 ตอ 2102
074-235330-9 ตอ 2102

สํานักธุรกิจหาดใหญใน
สํานักธุรกิจออมใหญ
สํานักธุรกิจอุดรธานี
สํานักธุรกิจอุบลราชธานี

074-257017 ตอ 2102
034-292201-6 ตอ 2102
042-344420-32 ตอ 2102
045-262908-10 ตอ 2102

โทรสาร
038-782153
032-211266
044-620499
0-2581-8019
053-223080
035-361017
076-345120
055-218660
034-864205
038-052368-9
038-861028
036-618860
038-322768
054-226572
053-243121
035-500218
044-539510
074-351621,
235363
074-257181
034-292210
042-344432-3
045-262873
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ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สํานักธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด
ชื่อสํานักธุรกิจ
สํานักธุรกิจกบินทรบุรี
สํานักธุรกิจกระบี่
สํานักธุรกิจกาฬสินธุ
สํานักธุรกิจกําแพงเพชร
สํานักธุรกิจเกาะสมุย
สุราษฎรธานี (บอผุด)
สํานักธุรกิจขอนแกน
สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี
สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา
สํานักธุรกิจชัยนาท
สํานักธุรกิจชุมพร
สํานักธุรกิจเชียงราย
สํานักธุรกิจตรัง
สํานักธุรกิจถนนราชการดําเนิน
สํานักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช
สํานักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏรธานี
สํานักธุรกิจถนนทรงพล
สํานักธุรกิจถนนทาแฉลบ
สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย
ภูเก็ต
สํานักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา
สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ
ราชบุรี
สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1
สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี
นครสวรรค
สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี
สํานักธุรกิจถนนหนองจิก
สํานักธุรกิจทามวง กาญจนบุรี
สํานักธุรกิจนครพนม
สํานักธุรกิจนครราชสีมา
สํานักธุรกิจนราธิวาส
สํานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
สํานักธุรกิจบางปลาสรอย
สํานักธุรกิจบานโปง
สํานักธุรกิจบุรีรัมย

โทรสาร

ชื่อสํานักธุรกิจ

037-202983 ตอ 2101
075-630509-10 ตอ 2101
043-812591-3, 812311-2
055-721828-30 ตอ 2101
077-430761-2

037-281161
075-611186
043-812510-1
055-721866
077-430764

043-389272 ตอ 2101
032-419895 ตอ 2101
038-814313 ตอ 2101
056-420108, 420132, 420088
ตอ 2101
077-570262, 570309 ตอ 2101
053-752540-6 ตอ 2101
075-223302-7 ตอ 2101
043-525568 ตอ 2101
075-316502-5 ตอ 2101

043-389283
032-428069
038-814316
056-412505

077-216548-9 ตอ 2101

077-281392

034-219657 ตอ 2101
039-321768-9 ตอ 2101
076-233148-54 ตอ 2101

034-254238
039-321178
076-232250

035-229382-91 ตอ 2101
032-310729 ตอ 2101

035-229395
032-310732

สํานักธุรกิจปทุมธานี
สํานักธุรกิจประจวบคีรีขันธ
สํานักธุรกิจประตูชางเผือก
สํานักธุรกิจประตูนํ้าพระอินทร
สํานักธุรกิจปาตอง
สํานักธุรกิจพะเยา
สํานักธุรกิจพัทลุง
สํานักธุรกิจพิษณุโลก
สํานักธุรกิจเพชรบูรณ
สํานักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร
สํานักธุรกิจมิตรภาพ
นครราชสีมา
สํานักธุรกิจมิตรภาพ หนองคาย
สํานักธุรกิจเมืองพัทยา
สํานักธุรกิจแมสอด
สํานักธุรกิจระยอง
สํานักธุรกิจลพบุรี
สํานักธุรกิจเลย
สํานักธุรกิจศรีราชา
สํานักธุรกิจศรีสะเกษ
สํานักธุรกิจสกลนคร
สํานักธุรกิจสบตุย

034-827252-5 ตอ 2101
056-227814, 228892-3

034-827261
056-222902

036-308223-30 ตอ 2101

036-308230-1

073-336017-9 ตอ 2101
034-626671-2 ตอ 2101
042-512577, 512671-4
044-241434 ตอ 2101
073-522634-8 ตอ 2101
038-457656-8

073-350262
034-611311
042-511975
044-257264
073-513101
038-457660

038-782145-50 ตอ 2101
032-210262-6
044-620727 ตอ 2101

038-782153
032-211266-77
044-620499

โทรศัพท์

077-511447
053-753002
075-223308
043-525573
075-348155

สํานักธุรกิจสันปาขอย
สํานักธุรกิจสุโขทัย
สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี
สํานักธุรกิจสุรินทร
สํานักธุรกิจหัวหิน
สํานักธุรกิจหาดใหญ
สํานักธุรกิจหาดใหญใน
สํานักธุรกิจหาแยกโนนไฮ
สํานักธุรกิจอรัญประเทศ
สํานักธุรกิจออมใหญ
สํานักธุรกิจอางทอง
สํานักธุรกิจอุดรธานี
สํานักธุรกิจอุตรดิตถ
สํานักธุรกิจอุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

02-581-6751-2 ตอ 2101
032-601878-9, 603203-5
053-404920-9 ตอ 2101
036-361086-8 ตอ 2101
076-341809 ตอ 2101
054-410831-2 ตอ 2101
074-617346-50
055-218668 ตอ 2101
056-728042-4 ตอ 2101
034-864115-6
044-243472-5, 243527

02-581-8019
032-601353-4
053-223080
035-361017
076-345120
054-431818
074-617351-4
055-218660
056-711548
034-864205
044-243528-9

042-413124-6, 413803-6
038-052360-5 ตอ 2102
055-534063-7
038-861025 ตอ 2101
036-618862-6 ตอ 2101
042-814894-8
038-771542 ตอ 2101
045-620026 ตอ 2101
042-736124 ตอ 2101
054-318600-2, 318622-5
ตอ 2201-4
053-262433, 302520-2 ตอ 2101
055-621035 ตอ 2101
035-500219-20, 500224-6
ตอ 2101-2
044-539500 ตอ 2101
032-531415-23 ตอ 2101
074-234902-5 ตอ 2101
074-239945, 257602 ตอ 2101
044-836966-7 ตอ 2101
037-232974-6, 232983-4
034-292208 ตอ 2102
035-626269-72 ตอ 2101
042-344420 ตอ 2101
055-441596, 441640 ตอ 2101
045-262908-10 ตอ 2101, 2111

042-413014
038-052368-9
055-534072-3
038-861028
036-618860
042-814892-3
038-322768
045-611980
042-711410
054-226572
053-243121
055-611752
035-500218
044-539510
032-512513
074-238687
074-257182
044-836023
037-232993-7
034-292210
035-626304
042-344433
055-413319
045-262873

สาขาไมโครนครหลวง
ชื่อสาขา
เซ็นทรัล ชิดลม
เซ็นทรัล พระราม 3
เดอะวอลค ราชพฤกษ
เทสโก โลตัส รามอินทรา 109
เทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ

โทรศัพท์
0-2254-9121, 0-2254-9123,
0-2655-7833
0-2673-6534-5
0-2489-6870-2
0-2175-3445-7
0-2434-7494-5

โทรสาร
0-2254-9124
0-2673-6533
0-2489-6873
0-2175-3448
0-2434-7491

ชื่อสาขา
เทสโก โลตัส แจงวัฒนะ
เทสโก โลตัส นวนคร
เทสโก โลตัส บางแค
เทสโก โลตัส บางนา
เทสโก โลตัส บางปะกอก

โทรศัพท์
0-2990-7528-9
0-2520-4828-9
0-2804-4781, 0-2804-4783,
0-2804-4779
0-2740-9687-9
0-2872-1558-60

โทรสาร
0-2990-7527
0-2520-4830
0-2804-4777
0-2739-9165
0-2872-1561

ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

ทําเนียบสาขา
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สาขาไมโครนครหลวง
ชื่อสาขา
เทสโก โลตัส บางปู
เทสโก โลตัส บางพลี
เทสโก โลตัส บางใหญ
เทสโก โลตัส ประชาอุทิศ
เทสโก โลตัส ปากเกร็ด
เทสโก โลตัส พงษเพชร
เทสโก โลตัส พระราม 1
เทสโก โลตัส พระราม 2
เทสโก โลตัส พระราม 3
เทสโก โลตัส พระราม 4
เทสโก โลตัส พัฒนาการ
เทสโก โลตัส แพรกษา
เทสโก โลตัส มีนบุรี
เทสโก โลตัส เยาวราช
เทสโก โลตัส รังสิต
เทสโก โลตัส รังสิต คลอง 7
เทสโก โลตัส รังสิต นครนายก
คลอง 3
เทสโก โลตัส รัตนาธิเบศร
เทสโก โลตัส ลาดพราว
เทสโก โลตัส วังหิน
เทสโก โลตัส วัชรพล
เทสโก โลตัส ศรีนครินทร
เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1
เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 3
เทสโก โลตัส สุทธิสาร
เทสโก โลตัส หนองจอก
เทสโก โลตัส หลักสี่
เทสโก โลตัส ออนนุช 80
เทสโก โลตัส เอกมัย-รามอินทรา
บิ๊กซี แจงวัฒนะ 2
บิ๊กซี คูบอน
บิ๊กซี เคหะรมเกลา
บิ๊กซี ดาวคะนอง
บิ๊กซี ติวานนท
บิ๊กซี นวนคร
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี บางบอน
บิ๊กซี บางปะกอก
บิ๊กซี บางพลี
บิ๊กซี บางใหญ
บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90
บิ๊กซี พระราม 2
บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2
บิ๊กซี พระราม 4
บิ๊กซี เพชรเกษม

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2710-9059-61
0-2751-2339-40
0-2443-6796-7
0-2426-0140-2
0-2584-5920-1
0-2955-5754-6
0-2219-1956-7
0-2415-4810, 0-2415-4673
0-2294-0621-3
0-2249-2745-7
0-2320-1531-3
0-2178-6762-4
0-2918-5641-2
0-2623-0972-3
0-2958-3765-7
0-2577-3097-8
0-2569-5085-6

0-2710-9058
0-2751-2338
0-2443-6798
0-2426-0150
0-2584-5912
0-2955-5757
0-2219-1958
0-2415-4503
0-2294-0624
0-2249-2758
0-2320-1534
0-2178-6765
0-2918-5646
0-2623-0974
0-2958-3768
0-2577-3099
0-2569-5087

0-2591-9725, 0-2591-9532
0-2930-9380-2
0-2578-6070-1
0-2945-6946-7
0-2175-7534-6
0-2508-2663-4
0-2916-5236-8
0-2690-8185-6
0-2548-3741-3
0-2521-4642-4
0-2322-3285-7
0-2935-9791-2
0-2962-6241-2
0-2509-7611-3
0-2329-9602, 0-2329-9700,
0-2329-9988
0-2876-2627-9
0-2968-6248-9
0-2520-3962-4
0-2393-0894-5
0-2898-2271-3
0-2872-0241-2
0-2312-2921-3
0-2903-1920, 0-2903-1681
0-2463-6827-8, 0-2463-6708
0-2453-1824-5
0-2451-4238-9, 0-2451-4260
0-2204-1926-7
0-2421-3589-90

0-2591-9746
0-2930-9378
0-2578-6072
0-2945-6948
0-2175-7537
0-2508-2665
0-2916-5239
0-2690-8187
0-2548-3744
0-2521-4640
0-2322-3288
0-2935-9790
0-2962-6240
0-2509-7614
0-2329-9276
0-2876-2630
0-2968-6247
0-2520-3965
0-2393-0878
0-2898-2274
0-2872-0243
0-2312-2924
0-2903-0006
0-2463-6709
0-2453-1826
0-2451-4262
0-2204-1928
0-2421-3587

ชื่อสาขา
บิ๊กซี เพชรเกษม 2
บิ๊กซี รังสิต 2
บิ๊กซี รังสิต คลอง 3
บิ๊กซี รัชดาภิเษก
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร 2
บิ๊กซี ราชดําริ
บิ๊กซี รามคําแหง
บิ๊กซี รามอินทรา
บิ๊กซี ลาดพราว 2
บิ๊กซี ลําลูกกา
บิ๊กซี ลําลูกกา 2
บิ๊กซี ศรีนครินทร
บิ๊กซี สมุทรปราการ
บิ๊กซี สะพานควาย
บิ๊กซี สายไหม
บิ๊กซี สําโรง 2
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
บิ๊กซี สุวินทวงศ
บิ๊กซี ออนนุช
บิ๊กซี อิสรภาพ
บิ๊กซี อุดมสุข
พาตา ปนเกลา
ฟวเจอร มารท พระราม 3
แฟชั่นมอลล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ยู เซ็นเตอร จุฬา 42
โรงพยาบาลเกษมราษฎร
บางแค
โรงพยาบาลพญาไท 2
สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ
สยามแม็คโคร ลาดพราว
สยามแม็คโคร สาทร
สยามแม็คโคร สามเสน
อมอรินี
อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ.
อาคารชินวัตร ทาวเวอร 3
อุทยานวิทยาศาสตร
โฮมโปร บางนา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2807-5193-4
0-2995-1305-6
0-2592-2944-6
0-2642-2372-3
0-2921-0257-8
0-2950-5661-2
0-2250-4714-5
0-2735-2175, 0-2735-2178,
0-2735-2609
0-2971-7881-2
0-2938-6434-5
0-2152-7403-4
0-2563-3195-7
0-2710-5052-3
0-2395-2082-4
0-2616-7214-5
0-2536-0972-4
0-2757-9076-7
0-2916-3720-1
0-2153-1627-9
0-2906-4651, 0-2906-4657
0-2740-3801-2
0-2466-5817-8
0-2328-2143-5
0-2435-0192-4
0-2291-7908-10
0-2246-1136-8
0-2222-2481-2

0-2807-5191
0-2995-1303
0-2592-2947
0-2642-2370
0-2921-0133
0-2950-5660
0-2250-4716
0-2735-2626
0-2971-7880
0-2938-6437
0-2152-7405
0-2563-3198
0-2710-5054
0-2395-2085
0-2616-7216
0-2536-0969
0-2757-9078
0-2916-3722
0-2153-1630
0-2906-4484
0-2740-3803
0-2466-5819
0-2328-2146
0-2435-0195
0-2291-7906
0-2246-1139
0-2222-2483

0-2564-2752-4

0-2564-2751

0-2564-0911, 0-2564-0830
0-2692-0811, 0-2692-0833
0-2216-2094-5
0-2455-0421-3

0-2564-0914
0-2692-0710
0-2216-2096
0-2455-0424

0-2278-3013, 0-2278-3963-4
0-2864-6833-4
0-2734-3362-4
0-2676-4302-3
0-2636-9870-1
0-2540-3401-3
0-2679-1752-3

0-2278-3046
0-2864-6835
0-2734-3361
0-2676-4301
0-2636-9872
0-2540-3404
0-2679-1754

0-2949-2606-8
0-2564-8028, 0-2564-8030
0-2316-4961-3

0-2949-2605
0-2564-8029
0-2316-4964
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สาขาไมโครต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
กาฬสินธุ พลาซา
เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล
คลังพลาซา
โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ พัทลุง
โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ ยะลา
โคลีเซียม พาราไดส ภูเก็ต
เซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน
เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัล พลาซา ลําปาง
เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี
เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
เซ็นทรัล แอรพอรท เชียงใหม
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
กม.28
เทสโก โลตัส กบินทรบุรี
เทสโก โลตัส กระทุมแบน
เทสโก โลตัส กระบี่
เทสโก โลตัส กันทรลักษ
เทสโก โลตัส กาญจนบุรี
เทสโก โลตัส กําแพงแสน
เทสโก โลตัส กุมภวาป
เทสโก โลตัส ขอนแกน
เทสโก โลตัส ขอนแกน 2
เทสโก โลตัส ขุขันธ
เทสโก โลตัส คําเที่ยง
เทสโก โลตัส โคราช
เทสโก โลตัส จันทบุรี
เทสโก โลตัส เจาฟา
เทสโก โลตัส ชลบุรี
เทสโก โลตัส ชัยนาท
เทสโก โลตัส ชัยภูมิ
เทสโก โลตัส ชุมพร
เทสโก โลตัส ชุมแพ
เทสโก โลตัส เชียงของ
เทสโก โลตัส เชียงคํา พะเยา
เทสโก โลตัส ดานซาย
เทสโก โลตัส เดชอุดม
เทสโก โลตัส ตรัง
เทสโก โลตัส ตราด
เทสโก โลตัส ตาก
เทสโก โลตัส ถลาง

โทรศัพท์

โทรสาร

043-816195-7
056-338324, 338327
044-248943-5
074-617440-2
073-223630-1
076-214630, 214964-5
043-288122-3
038-053913-5
053-179770-2
055-338400-2
054-811811-3
077-602723-4
042-921364-6
076-249857-9
053-283923-4
0-2571-5200-2

043-816194
056-338328
044-248946
074-617443
073-223629
076-214629
043-288124
038-053916
053-179773
055-338403
054-811814
077-602725
042-921367
076-249860
053-283925
0-2571-5203

037-283434-6
034-472064-6, 472077
075-650730-1
045-663484-6
034-623878-9
034-352752, 351042-3
042-334802-4
043-365008-10
043-911713-5
045-671130, 671360, 671643
053-872771-3
044-342528-9, 342574-5
039-303467
076-216742-3
038-276051-3
056-426847-9
044-813410-3
077-658980-2
043-312544, 312547, 312537
053-791814-6
054-454234-5
042-810917-9
045-361444, 361226, 361855
075-225326-30
039-513701-3
055-893356-8
076-311243-4

037-283437
034-472080
075-650732
045-663487
034-623881
034-352762
042-334805
043-365011
043-911712
045-671089
053-872774
044-342576
039-303469
076-216744
038-276020
056-426846
044-813414
077-658983
043-312601
053-791809
054-454236
042-810920
045-362727
075-225332
039-513704
055-893359
076-311245

ชื่อสาขา
เทสโก โลตัส ท็อปแลนด
เพชรบูรณ
เทสโก โลตัส ทาบอ
เทสโก โลตัส ทามวง
เทสโก โลตัส ทามะกา
เทสโก โลตัส ทายาง
เทสโก โลตัส ทาศาลา
เทสโก โลตัส ทุงสง
เทสโก โลตัส ธาตุพนม
เทสโก โลตัส นครปฐม
เทสโก โลตัส นครพนม
เทสโก โลตัส นครศรีธรรมราช
เทสโก โลตัส นครสวรรค 2
เทสโก โลตัส นาน
เทสโก โลตัส บอวิน ชลบุรี
เทสโก โลตัส บางปะอิน
เทสโก โลตัส บานฉาง
เทสโก โลตัส บานโปง
เทสโก โลตัส บึงกาฬ
เทสโก โลตัส ปงสนุก
เทสโก โลตัส ปทุมธานี
เทสโก โลตัส ประจวบคีรีขันธ
เทสโก โลตัส ปราจีนบุรี
เทสโก โลตัส ปราณบุรี
เทสโก โลตัส ปากชอง
เทสโก โลตัส ฝาง
เทสโก โลตัส พนมสารคาม
เทสโก โลตัส พล ขอนแกน
เทสโก โลตัส พะเยา
เทสโก โลตัส พัทยาใต
เทสโก โลตัส พัทยาเหนือ
เทสโก โลตัส พัทลุง
เทสโก โลตัส พิบูลมังสาหาร
เทสโก โลตัส พิษณุโลก
เทสโก โลตัส พิษณุโลก ทาทอง
เทสโก โลตัส เพชรบุรี
เทสโก โลตัส เพชรบูรณ
เทสโก โลตัส แพร
เทสโก โลตัส โพธาราม
เทสโก โลตัส แฟรี่พลาซา
ขอนแกน
เทสโก โลตัส ภูเก็ต
เทสโก โลตัส มหาชัย
เทสโก โลตัส มุกดาหาร
เทสโก โลตัส เมืองสุโขทัย

โทรศัพท์

โทรสาร

056-725609-11

056-725612

042-401509-10
034-612895-6
034-542914-7
032-463280, 463300, 463400,
463404
075-522237, 522247
075-421732-3, 424324
042-541299, 541456
034-275310-2
042-514147-8
075-358432-4
056-370200-2
054-743165-7
038-117063-5
035-742453-4
038-695544-5
032-368250, 368254
042-492024-6
054-224292-4
0-2978-1263-6
032-652250-3
037-482250-3
032-825780-2
044-328710-2
053-383091, 383098
038-553349-50
043-415369, 414443, 414344
054-484297-9
038-427853, 427857, 427937
038-370858
074-606543-4
045-442032, 442054, 442095
055-221664, 221636-7
055-330323-5
032-402801-3
056-712206-7
054-511231, 511014, 511898
032-231116-7, 231658, 232758
043-271141-2

042-401506
034-612899
034-542682
032-463480
075-522637
075-424325
042-541593
034-275313
042-514149
075-358435
056-370203
054-743168
038-117068
035-742455
038-695546
032-368216
042-492028
054-224295
0-2978-1267
032-652254
037-482254
032-825783
044-328713
053-383075
038-553348
043-415007
054-484294
038-427423
038-370228
074-606545
045-442029
055-221665
055-330326
032-402804
056-712209
054-511733
032-232949
043-271145

076-255128-9
034-827510-2
042-631548-9
055-645823-5

076-255130
034-827514
042-631551
055-645826
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ทําเนียบสาขา
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สาขาไมโครต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เทสโก โลตัส แมจัน เชียงราย
เทสโก โลตัส แมสอด
เทสโก โลตัส แมสอด-ตาก
เทสโก โลตัส แมสาย
เทสโก โลตัส รวมโชค เชียงใหม
เทสโก โลตัส ระนอง
เทสโก โลตัส ระยอง
เทสโก โลตัส ราชบุรี
เทสโก โลตัส ราไวย
เทสโก โลตัส ลพบุรีอินน พลาซา
เทสโก โลตัส ลําปาง
เทสโก โลตัส เลย
เทสโก โลตัส วังนํ้าเย็น
เทสโก โลตัส วัฒนานคร
เทสโก โลตัส วัดลาดปลาดุก
เทสโก โลตัส เวียงสา
เทสโก โลตัส ศรีมหาโพธิ์
เทสโก โลตัส ศรีสะเกษ
เทสโก โลตัส ศาลายา
เทสโก โลตัส สกลนคร
เทสโก โลตัส สงขลา
เทสโก โลตัส สมุทรสงคราม
เทสโก โลตัส สมุย
เทสโก โลตัส สระบุรี
เทสโก โลตัส สวางแดนดิน
เทสโก โลตัส สองพี่นอง
เทสโก โลตัส สัตหีบ
เทสโก โลตัส สันทราย
เทสโก โลตัส สามชุก
เทสโก โลตัส สามพราน
เทสโก โลตัส สิงหบุรี
เทสโก โลตัส สุพรรณบุรี
เทสโก โลตัส สุราษฎรธานี
เทสโก โลตัส สุรินทร
เทสโก โลตัส สุรินทร พลาซา
เทสโก โลตัส เสนา อยุธยา
เทสโก โลตัส หนองคาย
เทสโก โลตัส หนองบัวลําภู
เทสโก โลตัส หนองสองหอง
เทสโก โลตัส หนองหาน
เทสโก โลตัส หลังสวน
เทสโก โลตัส หางฉัตร
เทสโก โลตัส หางดง เชียงใหม
เทสโก โลตัส หาดใหญ
เทสโก โลตัส อมตะนคร

โทรศัพท์
053-772394-5
055-536708, 536682
055-506996-8
053-734561-4
053-243596-8
077-813401-3
038-800535-7
032-350366-9
076-383945-7
036-614041-3
054-317988-9
042-833595-7
037-251408-9, 251508-9
037-261321-2, 261325-6
0-2194-5082-5
054-690847-9
037-274369-71
045-644190-2
0-2482-2069, 0-2482-2071
042-715310-2
074-307917-9
034-715871-2
077-245464-5
036-222078, 222340, 222378
042-722612-3
035-532544-6
038-439446-9
053-350555, 350500, 350516
035-572044-5
034-312150-2
036-522112-3
035-526137-8
077-221351-2, 221263-4
044-531966-7
044-539487-9
035-202793-4
042-413470-1
042-312914-6
043-491631-3
042-261260, 261309, 261350
077-544726-7, 544738
054-269712-4
053-807546
074-223671-2
038-457301-2

โทรสาร
053-772385
055-536712
055-506999
053-734565
053-243599
077-813404
038-800538
032-350365
076-388967
036-614045
054-317990
042-833556
037-251550
037-261315
0-2194-5086
054-690850
037-274040
045-644193
0-2482-2072
042-715313
074-307920
034-718678
077-245466
036-222763
042-722614
035-532767
038-439445
053-350529
035-572046
034-312153
036-523111
035-526140
077-221263
044-531968
044-539486
035-202795
042-413469
042-312917
043-491634
042-261379
077-544739
054-269715
053-807547
074-223670
038-457300

ชื่อสาขา
เทสโก โลตัส อรัญประเทศ
เทสโก โลตัส อาวลึก
เทสโก โลตัส อุดรธานี
เทสโก โลตัส อุทุมพรพิสัย
เทสโก โลตัส อุบลราชธานี
บอพลอย นิวกรุงไทย
บางลามอลล ภูเก็ต
บิ๊กซี กระบี่
บิ๊กซี กาฬสินธุ
บิ๊กซี กําแพงเพชร
บิ๊กซี เกาะสมุย
บิ๊กซี โคราช
บิ๊กซี จันทบุรี
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
บิ๊กซี ชลบุรี
บิ๊กซี ชลบุรี 2
บิ๊กซี ชัยภูมิ
บิ๊กซี เชียงราย
บิ๊กซี เชียงใหม
บิ๊กซี เชียงใหม 2
บิ๊กซี นครปฐม
บิ๊กซี นครสวรรค
บิ๊กซี บานโปง
บิ๊กซี บุรีรัมย
บิ๊กซี พัทยา 2
บิ๊กซี พัทยากลาง
บิ๊กซี พิษณุโลก
บิ๊กซี เพชรบุรี
บิ๊กซี เพชรบูรณ
บิ๊กซี มหาชัย
บิ๊กซี มหาสารคาม
บิ๊กซี มุกดาหาร
บิ๊กซี ยโสธร
บิ๊กซี ระยอง
บิ๊กซี ราชบุรี
บิ๊กซี ลพบุรี
บิ๊กซี ลพบุรี 2
บิ๊กซี ลําปาง
บิ๊กซี ลําพูน
บิ๊กซี เลย
บิ๊กซี วารินชําราบ
บิ๊กซี สกลนคร
บิ๊กซี สตูล
บิ๊กซี สระแกว
บิ๊กซี สุโขทัย

โทรศัพท์
037-541681
075-610813, 682223-5
042-326489-90
045-692180, 692425, 692464
045-255825-6
034-581494-7
076-292540-1
075-810507-8
043-810471-4
055-853826-8
077-960828-9
044-341326-9
039-436471-4
038-536031-2
038-192211-3
038-387991-4
044-051234-5
053-711644, 747058-9
053-850789
053-850716-7
034-275691-3
056-233180-2
032-368453-5
044-690268, 690349-50
038-374840-2
038-488290-2
055-378045-7
032-402600-3
056-744504-6
034-442880-3
043-995538-40
042-661950-2
045-724513-5
038-624116-7
032-332701-2
036-784464-6
036-780721-3
054-352651-3
053-575601-3
042-845765-7
045-854051-3
042-731370-2
074-741944-6
037-421771-3
055-616466-8

โทรสาร
037-541684
075-610815
042-249241
045-691823
045-255827
034-581498
076-292542
075-810509
043-810475
055-853829
077-960830
044-341327
039-436475
038-536033
038-192214
038-387995
044-051237
053-717766
053-850793
053-850715
034-275694
056-233179
032-368456
044-690240
038-374843
038-488289
055-258597
032-402604
056-744507
034-442884
043-995541
042-661953
045-724516
038-624118
032-332703
036-784467
036-780724
054-352654
053-575604
042-845768
045-854054
042-731373
074-741947
037-421774
055-616469
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ทําเนี ยบสาขา

ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน)
รายงานประจํา ปี 2556

สาขาไมโครต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
บิ๊กซี สุพรรณบุรี
บิ๊กซี สุราษฎรธานี
บิ๊กซี สุรินทร
บิ๊กซี หลมสัก
บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม
บิ๊กซี หางดง เชียงใหม
บิ๊กซี หาดใหญ
บิ๊กซี หาดใหญ 2
บิ๊กซี อยุธยา
บิ๊กซี ออมใหญ
บิ๊กซี อางทอง
บิ๊กซี อํานาจเจริญ
บิ๊กซี อุดรธานี
บิ๊กซี อุบลราชธานี
พันธทิพย พลาซา เชียงใหม
แฟรี่แลนด นครสวรรค
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลยสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

035-494890-2
077-600142-3
044-535100-2
056-704615-7
053-442841-2
053-447837-8
074-214580-2
074-262956-9
035-747047-8
0-2420-6283, 0-2420-4657
035-851284-6
045-270203-5
042-222094, 222314
045-355163-5
053-288026
056-372300-3
043-202650-1
053-224144-6
055-260123-5
043-754611-2
053-499171-2, 499177-8
053-912209-12
055-716501-4
053-776281-4
053-231750-1
036-425315-6
044-602201-4
055-267021-2

035-494893
077-600141
044-535103
056-704618
053-442843
053-447839
074-214583
074-262960
035-747049
0-2420-6290
035-851287
045-270206
042-223049
045-355166
053-288028
056-372299
043-202653
053-224147
055-260126
043-754613
053-499173
053-912213
055-716505
053-776285
053-231752
036-425318
044-602200
055-267024

056-725737-9

056-725111

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ยูดี ทาวน อุดรธานี
โรบินสัน กาญจนบุรี
โรบินสัน จันทบุรี
โรบินสัน ตรัง
โรบินสัน สกลนคร
โรบินสัน สุพรรณบุรี
โรบินสัน หาดใหญ
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ศูนยการคาอยุธยาพารค
สยามทีวี เชียงใหม
สยามแม็คโคร ชลบุรี
สยามแม็คโคร นครปฐม
สยามแม็คโคร หาดใหญ
สหไทยพลาซา นครศรีธรรมราช
สาระสโมสร รร.จปร.นครนายก
สุนียแกรนดซิตี้มอลล
อุบลราชธานี
เสริมไทย พลาซา มหาสารคาม
หาดเฉวง 2
หาดละไม
เอสเค ชอปปง พารค
อุบลราชธานี
โอเชี่ยนชอปปงมอลล ชุมพร
โฮมโปร ตรัง
โฮมโปร ระยอง

โทรศัพท์

โทรสาร

076-523395-7
074-218542-4
042-932983-4, 932986
034-603315-8
039-328686-90
075-216188-9
042-971735-8
035-454261-4
074-225546-8
055-243352-5
043-514754-5, 514768
036-770179-80
074-323900-2
035-346667-8
053-275200-2
038-288516-8
034-378399-400
074-217742-3
075-342745-8
037- 393633
045-316754, 316757

076-523398
074-218717
042-932996
034-603319
039-328689
075-216197
042-971739
035-454265
074-225567
055-246111
043-514742
036-770182
074-323903
035-346668
053-275203
038-288517
034-378401
074-217744
075-343123
037-393655
045-316758

043-723076-7
077-414447-8
077-424656-7
045-474021-3

043-723193
077-414449
077-424540
045-474024

077-502248-50
075-502167, 502177, 502194
038-610037-8

077-502321
075-502196
038-610355

