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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 1

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

วิสัยทัศน

วิสัยทัศน์



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 25562

สินทรัพย

กําไรจากการดําเนินงาน
กอนหักสํารองและภาษีเงินได

รายไดรวม

กําไรสุทธิ
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2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

ข้อมูลทางการเงิน
ที ่สํ าคัญในรอบปี



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 3

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
(งบการเงินรวม)

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ

 เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2556 2555* 2554* 2556/2555 2555/2554

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 สินทรัพย                  2,596,507 2,420,740 2,109,042 + 7.3 + 14.8

เงินใหสินเชื่อ 1                             1,752,667 1,604,391 1,470,398 + 9.2 + 9.1

เงินใหสินเชื่อ (หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1                             1,660,085 1,516,803 1,385,661 + 9.4 + 9.5

เงินรับฝาก                           1,935,272 1,834,654 1,587,834 + 5.5 + 15.5

หนี้สิน 2,300,455 2,148,643 1,862,384 + 7.1 + 15.4

สวนของเจาของ 2 295,936 272,025 245,785 + 8.8 + 10.7

ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดดอกเบี้ย 100,405 95,260 81,827 + 5.4 + 16.4

รายไดรวม 143,138 132,220 116,563 + 8.3 + 13.4

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได 53,510 48,264 46,518 + 10.9 + 3.8

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 44,917 41,016 34,490 + 9.5 + 18.9

กําไรสุทธิ 2 35,906 31,847 18,897 + 12.7 + 68.5

เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได                     23.53 21.49 18.07 + 9.5 + 18.9

กําไรสุทธิ 2                                18.81 16.68 9.90 + 12.7 + 68.5

มูลคาหุน                                 10.00 10.00 10.00        -      -

มูลคาหุนตามบัญชี 2                         155.03 142.50 128.76 + 8.8 + 10.7

ชวงราคาสูงสุด - ตํ่าสุด                237.00-174.00 203.00-146.00 184.00-123.50        -      -

ราคาปด                                 178.00 195.50 153.50 - 9.0 + 27.4

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย 2             1.45 1.41 0.94 + 0.04 + 0.47

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉลี่ย 2          12.62 12.35 7.99 + 0.27 + 4.36

กําไรสุทธิตอรายไดรวม 2 25.09 24.09 16.21 + 1.00 + 7.88

เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง 3 16.75 15.98 15.22 + 0.77 + 0.76

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



เติบโต
ไปด�วยกัน



ในขณะทีป่ระเทศไทยกําลงัมุง่ไปสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางโลจสิตกิส์
และพลังงานของภูมิภาค ธุรกิจไทยก็พร้อมสําหรับโอกาสที่   
รออยู่เบื้องหน้า ด้วยความเข้มแข็งของภาคการผลิต ปัจจัย
แวดลอ้มที่เอือ้ตอ่การดําเนนิกจิการ และทําเลทีต่ัง้ของไทย ทําให้
ประเทศไทยเหมาะสมอยา่งยิง่ทีจ่ะใชเ้ปน็ทีต่ัง้ของสํานกังานแหง่
ภูมิภาค บริษัทไทยหลายแห่งกําลังขยายธุรกิจ เพื่อเตรียม      
รุกสู่ภูมิภาคที่มีพลวัตสูงนี้



ธนาคารกรุงเทพเป�นหนึ่งในผู�นําด�านการให�บริการทางการเงินแก�ลูกค�า
ธุรกิจรายใหญ�ในประเทศไทย ด�วยความรู�และประสบการณ�ของธนาคาร 
ทาํให�ธนาคารได�รบัการยอมรบัในฐานะผู�เชีย่วชาญทีรู่�จรงิในอตุสาหกรรม
ต�างๆ ธนาคารให�บริการด�านการเงินที่ครอบคลุมและตอบสนองทุก      
ความต�องการของลูกค�าธุรกิจรายใหญ� ไม�ว�าจะเป�น สินเชื่อโครงการ         
สนิเชือ่เพื่อการค�าระหว�างประเทศ สนิเชือ่สาํหรบัเครือข�ายธรุกิจขนาดใหญ� 
การให�สินเชื่อร�วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ บริการจัดการเงินสด บริการ    
รับฝากทรัพย�สิน เป�นต�น 

ธนาคารกรุงเทพมีเครือข�ายสาขาต�างประเทศที่ครอบคลุมกว�างขวาง      
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบกับสาขาในประเทศ
ทีม่กีว�า 1,100 แห�ง และความรู�ความเชีย่วชาญด�านการเงนิ ทาํให�ธนาคาร
มีความพร�อมอย�างยิ่งในการให�บริการลูกค�าธุรกิจรายใหญ�

บริการสําหรับลูกค�าธุรกิจรายใหญ�

ธุรกิจ

จํานวนลูกค�าธุรกิจรายใหญ�

ป� ประสบการณ�69
23
4,400+



สัดส�วนต�อสินเชื่อรวม

44%ลูกค�าธุรกิจ
รายใหญ�

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการรองผู�จัดการใหญ�

- ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
- บริการวานิชธนกิจ
- บริการสินเชื่อเพื่อการค�า
 ระหว�างประเทศ
- บริการบริหารการเงิน
- บริการจัดการเงินสด

“ประเทศไทยตั้งอยู�ใจกลางของภูมิภาค
 ที่กําลังเติบโตอย�างรวดเร็ว การมีพลังงาน
 ใช�อย�างเพียงพอและมั่นคง
 จึงมีความสําคัญยิ่งต�อ
 อนาคตของประเทศ”

ญ
ทศ”



โอกาสที่เป�ดกว�าง

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 
ธนาคารกรุงเทพตระหนักถงึความสําคัญของความมั่นคงด้านพลังงานทีม่ตีอ่การเติบโตของเศรษฐกิจและ
เสถยีรภาพของประเทศ ธนาคารภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคง ผา่นการสนับสนนุ 
ธุรกิจของ บ้านปู



“ ธุรกิจของเราต�องการบริการทางการเงินที่ซับซ�อน 
 เราคงไม�อาจเติบโตได�อย�างมั่นคงเช�นทุกวันนี้ 
 หากปราศจากความเชี่ยวชาญและความเข�าใจ
 ในอุตสาหกรรมพลังงานอย�างลึกซึ้งของธนาคารกรุงเทพ”

นายชนินท� ว�องกุศลกิจ 
ประธานเจ�าหน�าที่บริหารบริษัท บ�านปู จํากัด (มหาชน)

เงินที่จําเป�นต�องใช�ในการลงทุน
ด�านพลังงาน จนถึงป� 2578

คาดการณ�ความต�องการพลังงานที่
เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ป� 2578

80%

1.7 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐฯ

การเติบโตของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�ขึ้นอยู�กับ

การมีพลังงานใช�อย�างเพียงพอ

แหล�งที่มา : ทบวงพลังงานระหว�างประเทศ

 “ในฐานะผู�นําตลาดลูกค�าธุรกิจรายใหญ� 
ธนาคารพร�อมสนับสนุนลูกค�า

ที่ต�องการขยายกิจการ เพื่อรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต�อไป”

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� 



สนับสนุน
ลูกค�าเสมอมา



คําแนะนําที่ด ีแผนธรุกจิทีเ่หมาะสม และเครอืขา่ยทีเ่ข้มแขง็ คอื
กุญแจแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการยุคใหม่ ธนาคาร
กรงุเทพเชือ่มัน่วา่ การรว่มมอืระหว่างลกูค้ากบัธนาคารจะนํา
ไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึงมีโครงการ
มากมายที่ชว่ยเพิม่พนูความรู ้และเชื่อมโยงเครอืขา่ยธุรกจิของ
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน



สร�างอนาคตที่สดใสเพื่อธุรกิจไทย

แห�งสํานักธุรกิจและ
สํานักธุรกิจย�อย
ทั่วประเทศ

สัดส�วนต�อสินเชื่อรวม

28%

72%

236

ลูกค�าธุรกิจ
รายกลาง
และรายปลีก

250,000+
จํานวนลูกค�าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม

ด�วยการให�บริการอย�างครบวงจร รวมถึงการฝ�กอบรม การสัมมนา        

การเชื่อมโยงเครือข�ายธุรกิจ และการวางแผนสืบทอดธุรกิจสาํหรบัวิสาหกิจ

ครอบครัว ทําให�ธนาคารสามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกค�าให�เจริญ

ก�าวหน�าและเติบโตได�อย�างยั่งยืน สมดังปณิธาน “เพื่อนคู�คิด มิตรคู�บ�าน” 

ที่ธนาคารยึดถือมาโดยตลอด 

ลูกค�ากลุ�มอื่น



Location : The Promenade Lifestyle Mall

“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมเป�น
 เสมือนเส�นเลือดใหญ�ที่หล�อเลี้ยง
 เศรษฐกิจไทย ซึ่งธนาคาร
 ให�ความสําคัญ และสนับสนุน
 มาอย�างต�อเนื่อง”

- การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนา
- SME toolbox
- การวางแผนธุรกิจ
- เพื่อนคู�คิด วิสาหกิจครอบครัว

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย�
รองผู�จัดการใหญ�



จากจุดเริ่มต�นเล็กๆ …

จากจุดเริ่มต้นในปี 2532 ด้วยจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ไม่ถึง 20 เครื่อง เพื่อผลิตกระเป๋าและ     
สินค้าอื่นๆ ที่ทําจากผ้า และพื้นที่ขายของที่มีเพียง 2 ตารางเมตร ปัจจุบัน นารายา            
เป็นธุรกิจขนาด 500 ล้านบาท มีพนักงานกว่า 4,000 คน นารายา ถือกําเนิดขึ้นโดย     
สองสามีภรรยาคือ คุณวาสิลิโอส และคุณวาสนา ลาทูรัส ผู้ประสบความสําเร็จในการสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความหลากหลาย ทั้งสองท่านได้ผสมผสานทักษะใน      
การดําเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยริเริ่มโครงการพัฒนาฝีมือด้าน        
งานหตัถกรรมของชาวบา้นในหมูบ่า้นตา่งๆ ปจัจบุนั นารายา สง่ออกสนิค้าไปทัว่เอเชยี ยโุรป 
และตะวันออกกลาง



ธนาคารกรงุเทพไดจ้ดัสมัมนาและอบรมหลกัสตูรตา่งๆ เปน็ประจํา เพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดพ้ฒันา
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม เพิ่มพูนความรู้ในอุตสาหกรรม และขยายเครือข่ายธุรกิจให้    
กว้างขวางขึ้น

“ธนาคารกรุงเทพเป�นธนาคารแรกที่ นารายา ใช�บริการมา
ตั้งแต�เริ่มต�นทําธุรกิจ เราได�รับความรู�มากมายจากเจ�าหน�าที่
ของธนาคาร ที่ได�ให�คําแนะนําด�วยความจริงใจและสามารถ
ปฏิบัติได� ซึ่งเมื่อนํามาปรับใช�ในกิจการก็ได�ผลดีมาก 
ธนาคารกรุงเทพเป�นธนาคารที่ให�ความสนใจลูกค�าจริงๆ
สมกับเป�นเพื่อนที่รู�ใจและรู�จริง” 

คุณวาสนา ลาทูรัส
กรรมการผู�จัดการ บริษัท นารายณ� อินเตอร�เทรด จํากัด 
เจ�าของตราสินค�า นารายา

2554 25562555

จํานวนลูกค�าที่เข�าร�วมอบรมในหลักสูตรต�างๆ 

5,110 6,010 7,510

“ธนาคารเข�าใจภาวะตลาดและ
ป�จจัยแวดล�อมทางธุรกิจเป�นอย�างดี 
จึงสามารถสนับสนุนลูกค�าได�อย�างเหมาะสม”

นางศรีสุภางค� สุขประสิทธิ์
Assistant Vice President



เพื่อนแท�



เพราะลูกค้าคือคนสําคัญ นั่นคือเหตุผลที่ทําไมธนาคารจึง      
เดินหน้าพัฒนาบริการและช่องทางการเงินใหม่ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกล่กูคา้ อาท ิแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
และหนา้จอแสดงรายการบนเครือ่งเอทเีอม็ ทีล่กูคา้ปรบัเปลีย่น
ได้ด้วยตนเอง ทําให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆ และ   
ตรวจสอบความเคลือ่นไหวของบญัชไีด้อยา่งสะดวกรวดเรว็ 
ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เปน็ลูกคา้ทีก่ําลังหาซือ้บา้นหลงัใหม ่ลกูคา้ที่ตอ้งการเกบ็ออม
เพื่ออนาคต ลูกค้าที่อยากซื้อประกันภัยเพื่อครอบครัว หรือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเกษียณ ธนาคารมีผู้เชี่ยวชาญที่     
คอยให้คําแนะนําเกีย่วกับการวางแผนชําระคืนเงินกู ้การวางแผน
การออมที่เหมาะสม และการคุ้มครองอนาคตของครอบครัว



สัดส�วนต�อสินเชื่อรวม

บริการสําหรับลูกค�าบุคคล

อัตราเพิ่มของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิ
ภายใต�การบริหารของบริษัทหลักทรัพย�

จัดการกองทุนรวมบัวหลวง

อัตราเพิ่มของผู�ใช�บริการธนาคาร
ทางอินเทอร�เน็ต

12%

88%

ลูกคาบุคคล

ลูกคากลุมอื่น

48%

45%



“สิ่งหนึ่งที่ธนาคารให�ความสําคัญคือ
 การสนับสนุนให�ลูกค�าเปลี่ยนมาใช�
 บัตร บีเฟิสต� สมาร�ท ซึ่งนอกจาก
 มีความปลอดภัยสูงแล�ว 
 ลูกค�ายังได�รับประโยชน�
 มากขึ้นด�วย”

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย�
กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�

- เงินฝาก
- สินเชื่อบ�าน
- สินเชื่อบุคคล
- กองทุนรวม
- ประกันภัย 
- บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
- การชําระค�าสินค�าและบริการ 
 และการโอนเงิน



ผลตอบแทนสูงและการเงินมั่นคง
ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพและบริษัทในเครือ
พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและครอบครัว 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนรายได้และรายจ่าย 
การเก็บออมเงินสําหรับอนาคต การเตรียมพร้อมสําหรับ
รายจ่ายฉุกเฉินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคภัยไข้เจ็บ

ธนาคารทางโทรศัพท�เคลื่อนที่
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ช่วยอํานวยความสะดวก        
ในการทําธรุกรรมตา่งๆ  ไมว่า่จะเปน็ชําระคา่สนิคา้และ
บรกิาร ตรวจสอบยอดเงินในบัญช ีคน้หาที่ตัง้สาขา
หรือเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ใกล้ที่สุด และลูกค้ายัง
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา

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

ผลตอบ
ผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมช่วยเ
ไม่ว่าจะเป็น
การเก็บออ
รายจ่ายฉุก
ทั้งจากอุบัติ



บัตรบีเฟ�สต� สมาร�ท ใช�เทคโนโลยีชิพการ�ด           
(EMV Chip) ที่มีระบบความปลอดภัยสูง                
และยากต�อการปลอมแปลง

“การขยายตัวของความเป�นเมืองสะท�อนถึง
รายได�ที่เพิ่มขึ้น และมีความต�องการ

บริการทางการเงินที่ซับซ�อนขึ้น”

นางสาวพจณี คงคาลัย
ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� 

1,100+

8,400+

1,100+

สาขาทั่วประเทศ

เครื่องเอทีเอ็ม

เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ



พร�อมก�าวไป
ในทุกที่ที่คุณไป



การรวมกลุม่เปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีก่ําลังจะเกดิขึน้ 
ได้สร้างโอกาสใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดในแต่ละประเทศ และเครือข่าย
ที่สามารถตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินได้
อย่างครบวงจร ธนาคารกรุงเทพจึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสม
ยิ่งสําหรับลูกค้าในยุคใหม่ของเอเชีย



ธนาคารแห�งภูมิภาค

สาขาต�างประเทศ
และ 1 สํานักงานตัวแทน

เขตเศรษฐกิจ
ที่ธนาคารมีสาขา

จํานวนป�ที่ให�บริการ
ในต�างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพเป�นหนึ่งในธนาคารชั้นนําแห�งภูมิภาคเอเชียตะวันออก   
เฉยีงใต� ด�วยการขยายสาขาในต�างประเทศอย�างต�อเนือ่ง ซึง่รวมถึงกิจการ
ในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ�นทั้งหมด คือ บางกอก แบงก� เบอร�ฮาด           
ในมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) นอกจากนี้ ยังมีธนาคาร
ตัวแทนอีกกว�า 1,000 แห�ง ใน 90 ประเทศทั่วโลก

ไทย

เมียนมาร์

จีน

อังกฤษ

สหรัฐอเมริกา

ไต้หวัน

ลาว

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซียมาเลเซีย

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ญี่ปุ่น

ความโดดเด�นและประสบการณ�

26
13
60



กิจการธนาคาร
ต�างประเทศ

16%

กิจการธนาคาร
ภายในประเทศ

84%

“โอกาสกําลังเป�ดกว�าง      
 อย�างมาก จากการรวมกลุ�ม
 เป�นประชาคมเศรษฐกิจ
 อาเซียน ธนาคารจึงเดินหน�า
 เพื่อสนับสนุนลูกค�าให�ใช�
 ประโยชน�จากโอกาสนี้”

สัดส�วนต�อสินเชื่อรวม

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ�
ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�



กลุ�มบริษัทนําเชา

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



นายเควิน ลี
Executive Vice President กลุ�มบริษัทนําเชา

จากซ�ายไปขวา

นายสุวัชชัย ทรงวานิช
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นางรุ�งตวัน อนันตธนนิษฐ�
Senior Vice President

นายโชคชัย พัวพัฒนขจร
Senior Vice President

“บริษัทนําเชาเป�นลูกค�าของ
ธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต�
เริ่มธุรกิจในประเทศไทยเมื่อกว�า 
2 ทศวรรษก�อน มิตรภาพและ
การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ
มีส�วนช�วยให�บริษัทประสบ
ความสําเร็จด�วยดีตลอดมา”

การลงทุนของไทยในต�างประเทศและ
การลงทุนของต�างประเทศในไทย

(หน�วย : ล�านบาท)

“ธนาคารอยากให�ลูกค�าอุ�นใจว�า แม�ลูกค�าจะอยู�
ห�างไกลบ�านเกิดเพียงใด ก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่ง
ที่คอยเคียงข�างตลอดเวลา”

นายสุวัชชัย ทรงวานิช
ประธานเจ�าหน�าที่บริหารธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
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TDI
การลงทุนโดยตรงของไทยในต�างประเทศ

FDI
การลงทุนโดยตรงของต�างประเทศในไทย

121,249

270,434

392,325

334,012

390,088

204,219

จ

น
ป

น
S

น
S



ปูทาง
สู�อนาคต



เป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้ว ที่ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในกําลัง
สําคัญ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการพัฒนา  
สังคมไทย ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการบริการ
ทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน



การศึกษาเป�นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารให�ความสําคัญสูง 

ธนาคารเชือ่มัน่ว�า อนาคตจะดขีึน้มากหากสนบัสนนุให�เยาวชนใช�ศักยภาพ

ของตนเองอย�างเต็มที่ 

ป�ที่เริ่มโครงการ
ธนาคารคู�บ�านคู�เมือง

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ที่เข�าร�วมโครงการ

ป�ที่ธนาคารกรุงเทพเริ่มจัดสร�าง
โรงเรียนในชนบท

2527

5,332

2518



93.5%

12

อัตราการอ�านออก
เขียนได�ของคนไทย*

ต�อ GDP 
ค�าใช�จ�ายด�าน
การศึกษาของไทย*

ของคนไทยที่มีอายุ
ระหว�าง 18-22 ป� 
ที่ศึกษาต�อในระดับ
อุดมศึกษา**

จํานวนป�เฉลี่ยที่
คนไทยเข�าเรียนใน
ระบบโรงเรียน**

“การศึกษาเป�นเครื่องชี้ความสามารถ
ของการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเป�น
หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ธนาคารให�ความสําคัญสูง”

ดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของไทย

3.8%

40%
*แหล�งที่มา CIA World Factbook ** แหล�งที่มา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางปฏิมา ชวลิต
Senior Vice President

ญสูง”



โครงการธนาคารคู�บ�านคู�เมือง

โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมืองเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 เพื่อฝึกอบรมเยาวชนไทยที่กําลังศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการดําเนินธุรกิจและการเงินการธนาคาร รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของหน่วยงานเศรษฐกิจและการเงินที่สําคัญของประเทศ 

อนาคตที่ดีกว�า

ธนาคารกรุง เทพให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ แก่ เยาวชน           
เพราะต้องการให้เยาวชนได้เพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง นับเป็นหนึ่งในโครงการให้ความรู้แก่  
คนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ     
ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร พร้อมภาคปฏิบัติ        
ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ          
การตลาด หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ทักษะความเป็นผู้นํา รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าว    
ไปสู่ชีวิตการทํางานต่อไป โครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างสรรค์    
สังคมไทยในอนาคต 



“โครงการธนาคารคู�บ�านคู�เมืองเริ่มต�นขึ้น เมื่อ 29 ป�ก�อน 
จนถึงป�จจุบันมีนักศึกษาร�วมโครงการแล�วนับพันคน
ซึ่งหลายคนกําลังมีบทบาทสําคัญในแวดวงธุรกิจ 
การเมือง และสังคมไทย” 

นางอนงค�นาฎ ตันติฉันทะวงศ� 
Vice President 

“การเข�าอบรมในโครงการธนาคารคู�บ�านคู�เมืองเป�น
ประสบการณ�ที่น�าประทับใจมาก ดิฉันได�เรียนรู�มากมาย
เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการทําธุรกิจจาก
สถานการณ�จริง ได�รู�จักเพื่อนใหม� ซึ่งป�จจุบันกลายมา
เป�นเพื่อนสนิทที่เชื่อว�าคงจะคบหากันต�อไปอีกนาน” 
นางสาวบัณฑิตา สุตรธาดา 
นักศึกษาผู�เข�าอบรมในโครงการธนาคารคู�บ�านคู�เมือง



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255634

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2555 สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารยังคงเติบโต           

อยางตอเนื่อง โดย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารมีสนิเชื่อเพิ่มขึน้รอยละ 9.2 ในขณะที่เงินฝาก

เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 เปน 35,906 ลานบาท นับเปนการทําสถิติผล

กําไรสูงสุดติดตอกันเปนปที่ 4 คิดเปนกําไรตอหุน 18.81 บาท

ในดานสถานะทางการเงิน ธนาคารมีงบดุลที่แข็งแกรง มีการดํารงเงินกองทุนในระดับสูงมากเมื่อ   

เทียบกับเกณฑขั้นตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงนิกองทุน

ตามแนวทาง Basel III ซึง่มผีลบงัคบัใชตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนมา ในป 2556 ธนาคาร

กรุงเทพไดรับรางวัลธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทยจากนิตยสารดิเอเชี่ยน

แบงกเกอร 

ในระหวางป ธนาคารไดเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิไมมหีลกัประกัน จาํนวน 1,000 ลานดอลลาร 

สหรัฐฯ ในตลาดตางประเทศ โดยแบงเปน หุนกูอายุ 5 ป จาํนวน 500 ลานดอลลารสหรฐัฯ และหุนกู 

อายุ 10 ป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใตโครงการ Global Medium Term Note ซึ่งได 

รบัการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันในตางประเทศอยางดียิ่ง โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการ

จัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่มีตนทุนทางการเงินคงที่และเพียงพอเพื่อ

รองรับการขยายกิจการของลูกคา

เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในตางประเทศของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ธนาคารไดเปด

สาขาแหงที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียที่เมืองเมดาน ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับ 3 ตั้งอยูบริเวณชายฝง

ดานทิศเหนือของเกาะสุมาตรา สาขาใหมนี้จะเสริมสรางความแข็งแกรงดานบริการของธนาคาร       

ป 2556 เปนอีกหนึ่งปแหงความสําเร็จของ
ธนาคารกรุงเทพ ทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก                       

ธนาคารยังคงเติบโตไปพรอมกับลูกคา 
โดยมีผลการดําเนินงานที่ดีในทุกธุรกิจหลัก



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 35สารจากประธานกรรมการธนาคาร

“ 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       

เอือ้อาํนวยใหเกิดความสาํเร็จทางธุรกิจเปนสาํคัญ ซึง่การดําเนินยุทธศาสตร 

นี้ใหผลเปนที่นาพอใจมาตั้งแตธนาคารเริ่มเปดสาขาตางประเทศแหงแรก

ที่ฮองกงในป 2497

ธนาคารยังคงใหการสนับสนุนชุมชนและสังคมในวงกวางอยางตอเนื่อง 

ผานกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งอยูภายใตความคิดริเริ่มของธนาคาร     

ทั้งในดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งยังทําหนาที่      

เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจและอยูเคียงขาง     

สังคมไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปที่ผานมา

ในนามของคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ

ลูกคา ผูถือหุน คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนฝายบริหารและ

พนักงานที่ใหการสนับสนนุธนาคารอยางตอเนื่องตลอดป 2556 การทํางาน

ดวยความวิริยะอุตสาหะของคณะผู บริหารและพนักงานทุกระดับ              

คือพลังสําคัญที่ทําใหธนาคารมีความพรอมและสามารถกาวขามอุปสรรค

และความทาทายตางๆ ที่ผานเขามาในแตละป นอกจากนี้ ยังสามารถ   

สรางประโยชนจากโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมาไดอยางเต็มที่     

ทายที่สุดนี้ ธนาคาร ผูบริหาร และพนักงานทุกคนขอเรียนวา พวกเราจะ   

ยังคงมุงมั่นรับใชลูกคาและสังคมไทยดังเชนที่ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง

ตลอดไป

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255636

ในดานปจจัยภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับอัตรา        

การขยายตัวของการบริโภคในป 2555 เนื่องจากนโยบายที่รัฐบาลดําเนินการในป 2555 ไดสงผลใน

เชงิกระตุนเศรษฐกจินอยกวาที่คาด นอกจากนั้น นโยบายเหลานี้บางประการ เชน รถยนตคนัแรกและ

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  ในสวนของสนิเชือ่ ธนาคารสามารถขยายสินเชือ่ใหแกธุรกจิ

ขนาดใหญที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนสนับสนุน

การลงทุนในธุรกิจประเภทใหมๆ เชน ธุรกิจในกลุมสื่อสารและโทรคมนาคม ในขณะเดียวกัน ลูกคา

ทีเ่ปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงลกูคาในภาคการเกษตรที่มศีกัยภาพ ธนาคารก็สามารถ

ที่จะขยายสินเชื่อไดสอดคลองกับความเจริญเติบโตของกิจการเหลานี้

การปรับปรุงการทํางานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารในป 2556 ไดแก การยกระดับความ

สามารถของธนาคารที่จะสนับสนนุการขยายธุรกิจหรอืการลงทุนของธุรกิจไทยในตางประเทศ ตลอดจน 

การปรบัปรงุเครอืขายสาขาธนาคารในตางประเทศ โดยธนาคารไดปรบัปรงุผลติภณัฑทางการเงินให

เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพและขยายฐานลูกคาในเครอืขายสาขาตางประเทศของธนาคาร และได

เปดสาขาใหมเพิ่มขึ้นที่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากการขยายงานทางดานเศรษฐกิจแลว ธนาคารไดตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสราง

สงัคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรซึ่งมผีลใหครอบครวัไทย

มีขนาดเล็กลง และประชาชนมีอายุยืนขึ้น ปจจัยทั้งสองนี้กอใหเกิดความจําเปนที่ประชาชนไทยจะ

ตองบริหารการเงินของครอบครัวเพื่อใหเกิดความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารจึงไดผนึกกําลัง

กับบริษัทในกลุมและพันธมิตรรวมกันนําเสนอความรูและผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุน “การเงินมั่นคง” 

ในระดับครอบครัวซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ธนาคารจะพัฒนางานดานการใหบริการทางการเงินแก 

“ครอบครัว” ใหเขมแข็งขึ้นในระยะตอไป

ในรอบป 2556 เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
ความทาทายหลากหลายประการ ทั้งจากปจจัยภายใน
และภายนอกประเทศจนทําใหตองมีการปรับประมาณการ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงหลายครั้ง

สารจากประธานกรรมการบริหาร

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

สารจากประธานกรรมการบริหาร

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ประธานกรรมการบริหาร

ในป 2557 นี ้คาดวาสถานการณเศรษฐกจิของโลกจะคลีค่ลายไปในทศิทาง

ที่ดีกวาในป 2556 ดังน้ัน แมสถานการณภายในประเทศจะยังมีความ          

ไมแนนอนท้ังในดานการเมืองและในดานเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบจาก

ภาวะหน้ีสนิครัวเรือนตอเน่ืองจากปทีผ่านมาก็ตาม แตเศรษฐกิจไทยโดยรวม

นาจะขยายตัวไดดขีึน้กวาในป 2556 และหากสถานการณภายในประเทศ

คลี่คลายไปในทางดี เศรษฐกิจไทยก็อาจจะเติบโตไดในระดับรอยละ 3 

ภายใตสถานการณดงักลาวขางตน ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดมัน่ในนโยบาย

ทีจ่ะเตบิโตใหสอดคลองกบัประเทศไทยเปนสวนรวม นอกจากน้ัน ธนาคาร

จะใหความสําคัญอยางตอเนื่องในดานการเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยกับ

เศรษฐกิจโลกโดยการปรับปรุงและขยายเครือขายสาขาตางประเทศของ

ธนาคารในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมและคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจน เชน 

จีน และอาเซียน

การขยายตัวของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศยังคงเปน

โอกาสสําคัญทางธุรกิจของกิจการขนาดใหญ ดังน้ัน ธนาคารจะสนับสนุน

ลกูคาท้ังภายในประเทศและลูกคาในเครือขายสาขาตางประเทศของธนาคาร

ในการขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ในสวนของธุรกิจ     

ขนาดกลางและขนาดเล็กน้ัน โอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในประเทศ

เพ่ือนบานกลุมลุมนํ้าโขง คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม และจีน       

ทัง้ในรปูของการคาชายแดนและผานแดน จะยังคงเอ้ืออาํนวยอยางตอเน่ือง 

เพ่ือการน้ี ธนาคารจะยังคงแนวทางท่ีจะเพ่ิมเตมิสาขาของธนาคารในพ้ืนท่ี

เหลาน้ี เพ่ือสนบัสนนุความเจริญเติบโตใหสอดคลองกับการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558

สําหรับในสาขาการเกษตร ซึ่งธนาคารยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเกษตร

ของไทยท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือการน้ี ธนาคารจะตอยอด 

ความเปน “เพ่ือนคูคิด” ของธนาคารในโครงการ “เกษตรกาวหนา” โดยจะ

สนับสนุนความเช่ือมโยงการเกษตรในรูปแบบของหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) ทีม่เีกษตรกรเปนองคประกอบสําคัญ และสนับสนนุความเช่ือมโยง

ทางการเกษตรระหวางไทยและภูมิภาคเอเชียซึ่งไทยมีศักยภาพท่ีจะเปน

ศูนยกลางการเกษตรในภูมิภาคน้ี

ป 2557 นี้ จะเปนปที่ธนาคารกาวเขาสูทศวรรษที่ 7 ของการดําเนินธุรกิจ 

จากประสบการณอันยาวนานของธนาคารตลอด 6 ทศวรรษท่ีผานมา 

ธนาคารจะยังคงยืนหยัดในทศิทางการขยายธุรกิจทีส่อดคลองกับโครงสราง

ของประเทศและขยายบทบาทของธนาคารในการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศอยางตอเน่ือง ทัง้น้ี ธนาคารจะดําเนินการดวยความรอบคอบ

และยึดหลักความ “มั่นคง” ในระยะยาว ตลอดจนการมีสวนรวมสราง

ประโยชนใหแกประเทศและความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตอไป
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ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญ

ของสถาบันการเงินในการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ ควบคูกับการเติบโตอยาง

มั่นคง เคียงขางลูกคา พันธมิตร และสังคมไทย

โดยสวนรวม ธนาคารจึงมุงมั่นพัฒนาบริการ

ตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการ

ทางการเงินท่ีหลากหลายของลูกคาแตละกลุม 

ทั้งลูกคาธุรกิจรายใหญ รายกลาง รายปลีก 

บคุคลท่ัวไป รวมถึงลกูคาตางประเทศ บนพ้ืนฐาน 

ของความรูความเขาใจในธุรกิจ และการบริหาร 

ความเส่ียงอยางรัดกุม ธนาคารกรุงเทพพรอมที่

จะกาวรุดหนาตอไป “สูอนาคตใหม” อันเต็มไป
ดวยโอกาสท่ีทาทาย

ภาพรวม 
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในป 2556 ขยายตัวในอัตรา       

รอยละ 2.9 จากปกอน ชะลอลงจากทีเ่คยขยายตัว 

รอยละ 6.5 ในป 2555 เปนผลเน่ืองมาจาก

เศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟนตัวอยางเช่ืองชา และ

อุปสงค ภายในประเทศท้ังการบริโภคและ          

การลงทุนภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลงมาก ทั้งใน

สวนของความตองการซื้อสินคาคงทนท่ีลดลง

หลังจากผลของมาตรการรถยนตคันแรกหมดลง 

ประกอบกับหนีข้องภาคครัวเรือนทีอ่ยูในระดับสงู 

นอกจากน้ี ความไมแนนอนของเศรษฐกิจและ

การเมือง รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานของรัฐบาล ทําใหภาคธุรกิจตัดสินใจ

ชะลอการลงทุนเพ่ือรอความชัดเจน อยางไรก็ตาม 

ภาคการทองเท่ียวและบริการยังคงขยายตัวไดดี 

และเป นแรง ขับเค ล่ือนสํา คัญท่ีช  วยพยุง

เศรษฐกิจในป 2556 โดยมีนักทองเท่ียวตางชาติ

เดินทางมาประเทศไทยสูงเปนประวัติการณถึง 

26.7 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.6 จากป 2555

 

ในเชิงเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยในป 2556 ยังมี

เสถียรภาพคอนขางดี โดยอัตราเงินเฟอทั่วไป

และพ้ืนฐานอยูทีร่อยละ 2.2 และ 1.0 ตามลาํดับ 

เปนผลจากแรงกดดันจากอุปสงคภายในประเทศ

ที่ลดลง ขณะท่ีตนทุนการผลิตยังเพ่ิมขึ้นไมมาก 

รายงานผลการประกอบการ

รายงานผลการประกอบการ  

แมจะมีการปรับเพ่ิมคาจ างแรงงานข้ันต่ํา            

ทั่วประเทศ เปน 300 บาทตอวัน รวมท้ังปรับ

ราคาพลังงานเพ่ิมขึน้ก็ตาม สวนคาเงินบาทท้ังป 

2556 เฉล่ียอยูที่ 30.74 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

แข็งคาข้ึนเล็กนอยจากปกอนหนาท่ีอยูในระดับ 

31.09 บาทตอดอลลารสหรฐัฯ การเคล่ือนไหว

ของคาเงินบาท มคีวามผันผวนสูง โดยในชวงตน

ปเงินบาทมี แนวโนมแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง 

จนอยูในระดับตํ่ากวา 29 บาทตอดอลลาร

สหรัฐฯ กอนที่จะเปลี่ยนทิศทางในชวงเดือน

พฤษภาคม 2556 ที่เงินบาทออนคาลงอยาง

ตอเน่ืองจนถึงชวงครึง่หลังของป สูระดับ 33 บาท

ตอดอลลารสหรัฐฯ หลังจากธนาคารกลาง
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ธนาคารกรุงเทพยังคงรักษาความเปนผูนํา
ในการปลอยสินเชื่อใหกับกลุมลูกคาธุรกิจรายใหญ

และกลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก
 เมื่อประกอบกับเครือขายสาขาที่ครอบคลุมอยางกวางขวาง

ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนความเปนผูนําในดาน
กิจการธนาคารตางประเทศ 

ธนาคารจึงมีความพรอมรับโอกาสตางๆ ที่รออยูเบื้องหนา

สหรัฐฯ สงสัญญาณวาจะเร่ิมลดขนาดการซ้ือ

สินทรัพยเพ่ืออัดฉีด สภาพคลองเขาสูระบบลง 

ในป 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ไดปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ัง คร้ังละ

รอยละ 0.25 ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และ

ปรับลดครั้งท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน รวมปรับ

ลดลงรอยละ 0.50 จากรอยละ 2.75 เหลือรอยละ 

2.25 สาเหตุสําคัญมาจากการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโนมต่ํากวาท่ีคาดและ

ความเสี่ยงตอการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพ่ิม

ขึ้นท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ              

กนง. จงึปรบัลดดอกเบีย้นโยบายลงเพ่ือชวยพยุง

เศรษฐกิจไวในระดับหน่ึง

สําหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป 

ภาคการสงออกมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้นตาม

การฟ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต

ความไมแนนอน ทางการเมืองภายในประเทศจะ

สงผลใหการใชจาย อปุโภคบริโภคของภาคเอกชน

มีแนวโนมขยายตัวในอัตราต่ําตอไปอีกระยะ  

ประกอบกับการลงทุนในโครงการภาครัฐทีล่าชา

ออกไป ทาํใหคาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได

ในระดับที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายงานผลการประกอบการ  
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ระบบธนาคารพาณิชย์
ผลการดาํเนินงานระบบธนาคารพาณิชยโดยรวม

ยังสามารถเติบโตไดอยางนาพึงพอใจ แมวา

เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของ

ป 2556 อีกท้ังยังมีปญหาความไมสงบทาง  

การเมืองท่ีสงผลตอความเช่ือมั่นของผูบริโภค

และภาคธุรกิจในชวงไตรมาสสุดทาย เงินให

สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยป  2556 

ขยายตัวรอยละ 11.0 จากป 2555 ชะลอตัวลง

เลก็นอยจากรอยละ 13.7 ในป 2555 ดานเงินฝาก

ขยายตัวตอเน่ืองในอัตรารอยละ 9.3 โดยการ

แขงขันเพ่ือระดมเงินฝากไดลดความรุนแรงลง 

หลังจากมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับโครงการ

ลงทุน ขนาดใหญของรัฐบาลที่ตองเลื่อนออกไป

การเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือในอตัราสูงกวาการเพ่ิมขึน้

ของเงินฝาก สงผลใหสภาพคลองในระบบตึงตัว

ขึ้นเล็กนอย โดยอัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝากอยู

ที่รอยละ 97.9 เทียบกับรอยละ 96.4 ในป 2555  

ธนาคารพาณิชยยังตองเผชิญกับความทาทาย

ตอเน่ือง ทัง้ในดานเศรษฐกิจและดานสภาพคลอง 

โดยเศรษฐกจิไทย ยังมีความเส่ียงท่ีจะขยายตัว

ในอตัราท่ีชะลอลงตอเน่ือง จากความไมแนนอน

ทางการเมอืง ทาํใหภาพรวมของสินเชือ่ธนาคาร

พาณิชยมีแนวโนมทีจ่ะขยายตัวในอตัราท่ีลดลง

ตามไปดวย ขณะท่ีในดานสภาพคลอง คาดวาจะ

มีแนวโนมตึงตัวข้ึนจากการไหลออกของเงินทุน 

ซึง่อาจกระทบตอการแขงขนัเพ่ือระดมเงินฝากใน

ระบบธนาคารในชวงตอไป โดยเฉพาะในชวง

หลังจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองได

คลีค่ลายลง ซึ่งอาจสงผลใหการแขงขันดานเงิน

ฝากมีความรุนแรงขึ้นอีกคร้ังหน่ึง 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิและการเงินของประเทศไทยมีแนวโนมเปลีย่นแปลงอยางตอเน่ือง และ

มนียัสําคัญตอการดาํเนินงานของธนาคารในระยะตอไป ทัง้ในดานโอกาสในการขยายฐานธุรกจิ และ

ความทาทายตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาว ประกอบดวย

• การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary 

Fund (IMF) ไดคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.7 ในป 2557 เรงตัวข้ึนจาก       

รอยละ 3.0 ในป 2556 อันเปนผลจากแรงขับเคลื่อนของการฟนตัวท่ีแข็งแกรงขึ้นของเศรษฐกิจ

ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งจะชวยใหการสงออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยปรับตัว      

ดีขึ้น และจะสงผลดีตอธุรกิจลูกคาของธนาคารในอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการสงออกสูง 

• การปรบัเปลีย่นแนวการดาํเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ จากการใชมาตรการ 

ทางการเงินท่ีผอนคลายเปนพิเศษ กลับสูการใชนโยบายการเงินแบบปกติในระยะตอไปทําให

เงินทุนเคล่ือนยายมีแนวโนมไหลออกจากประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหมกลับไปยัง

ประเทศพัฒนาแลว ทาํใหสภาพคลองในระบบการเงินของไทยมีแนวโนมตงึตัวข้ึน รวมท้ัง  ตลาด

อัตราแลกเปล่ียนจะมีความผันผวนสูงข้ึน ธนาคารจึงจําเปนตองติดตามและเตรียมการในเร่ือง

สภาพคลองใหเพียงพอตอการประกอบธุรกิจ ขณะท่ีในดานอัตราแลกเปล่ียน ธนาคารตองเสนอ

ผลิตภัณฑที่จะชวยดูแลความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหแกลูกคาท่ีมีธุรกรรมการคาและ       

การลงทุนในตางประเทศ

• การหลอมรวมกันของเอเชียและการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หาก

พิจารณาในระดับภมูภิาค เอเชียจะมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากข้ึนในอนาคตอันใกล เน่ืองจาก

เศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราท่ีสูงอยางตอเน่ือง ประกอบกับมีประชากรในวัยทํางานเปน

จํานวนมาก ทําใหเอเชียเปนตลาดผูบริโภคท่ีเปนชนชั้นกลางท่ีใหญที่สุดในโลก นับเปนโอกาสท่ี

สําคัญมากสําหรับภาคธุรกิจไทย ที่จะไดประโยชนจากการเขาไปเปนสวนหน่ึงของเครือขาย     

การผลิตและการคาในภูมิภาค นอกจากนั้น กลุมประเทศในลุมแมนํ้าโขงยังมีความจําเปนตอง

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ  อีกมาก เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุน

ในโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวจึงเปนโอกาสสําหรับลูกคาของธนาคารท่ีมีความเช่ือมโยงกับ

โครงการเหลาน้ี และทําใหธนาคารมีโอกาสในการขยายสินเช่ือและบริการทางการเงินอ่ืนๆ         

ใหกับลูกคาในกลุมนี้ไดมากข้ึน 

รายงานผลการประกอบการ  
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•  การแขงขนัในภาคธนาคารท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ในประเทศและใน
ภมูภิาค ธนาคารแหงประเทศไทยกาํลงัดําเนนิการใหธนาคารพาณิชย

ตางชาติสามารถเขามาขอใบอนุญาตเปนธนาคารพาณิชยรายใหมใน

ไทยไดในลักษณะของบริษทัลกูของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary) 

ตลอดจนการแขงขันจากกลุมธุรกิจท่ีไมใชสถาบนัการเงิน (non bank) 

ในสวนนี้ธนาคารไดเตรียมความพรอม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ การสรางความแข็งแกรงในดานฐานเงินทุน รวมทั้ง

การขยายเครือขายสาขาท้ังในประเทศและออกไปในภูมภิาคอยางตอ

เนือ่ง เพือ่รองรบักบัการแขงขนัทีม่แีนวโนมรนุแรงขึน้

ธนาคารจึงไดกําหนดกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับโอกาสและ 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยผสมผสานระหวางการบริหารงานดวย     

ความระมัดระวงัรอบคอบ แตกพ็รอมทีจ่ะเตบิโตเมือ่โอกาสเอือ้อํานวย โดย

ในปจจุบัน ธนาคารกรุงเทพมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง ทั้งในดานสภาพ

คลอง เงนิกองทุน และเงินสาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เมื่อประกอบกับ

จํานวนสาขาในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และเครือขายสาขา        

ตางประเทศท่ีกวางขวางท้ังในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่นๆ     

สิง่เหลานีจ้ะชวยใหธนาคารพรอมทีจ่ะเปดรบัโอกาสใหมๆ  ขณะเดียวกนั ก็

พรอมที่จะรองรับสถานการณและความผันผวนตางๆ ที่ไมคาดคิด ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นไดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ผลประกอบการ
ทามกลางปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีทาทายทั้งภายในและตางประเทศ แต

ธนาคารยังคงขยายสินเชื่อไดเพ่ิมขึ้น โดยสินเชื่อของธนาคารในป 2556 

รวม 1,752,667 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 148,276 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 

จากป 2555 โดยเปนการเพิม่ขึน้จากลูกคาทกุกลุม ทัง้ลกูคาธรุกิจรายใหญ 

ธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาตางประเทศ ทั้งนี้ 

ธนาคารและบรษิทัในเครอืมีกาํไรสุทธิรวม 35,906 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,059 

ลานบาท หรือรอยละ 12.7 

ป 2556 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิรวม 55,879 ลานบาท เพ่ิมขึ้น           

927 ลานบาท หรือรอยละ 1.7  โดยสวนตางอัตราดอกเบีย้สุทธิลดลงเหลอื

รอยละ 2.36 จากรอยละ 2.55 ในป 2555  เนือ่งจากตนทนุเงนิฝากท่ีสงูขึน้ 

ในขณะท่ีผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อลดลง ธนาคารมีรายไดที่มิใช

ดอกเบี้ยจํานวน 35,578 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,119 ลานบาท หรือรอยละ 

16.8  สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดคาธรรมเนยีมและบรกิารสทุธิ 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน และกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต        

เงินตราตางประเทศ 

ในดานเงินฝาก ธนาคารมีเงินฝากรวม 1,935,272 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

100,618 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 เนื่องจากเงินใหสินเชื่อมีการขยายตัว

สูงกวาเงินฝาก สงผลให ณ สิ้นป 2556 อัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝาก         

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90.6 เทียบกับรอยละ 87.4 ณ สิ้นป 2555 

หากนับรวมกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2556 เขาเปน

เงินกองทุนของธนาคาร อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินตอสินทรัพยเส่ียงของ

ธนาคารในป 2556 จะอยูในระดับรอยละ 17.7 อัตราสวนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียงอยูในระดับรอยละ 15.2 

และอตัราสวนเงนิกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสินทรพัยเส่ียง อยูในระดับรอยละ 15.2 

เทียบกับเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ทีธ่นาคาร

แหงประเทศไทยกําหนดไวทีร่อยละ 8.5 รอยละ 4.5 และรอยละ 6.0 ตามลําดบั 

สําหรับสวนของเจาของมีจํานวน 295,936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.4 

ของสินทรัพยรวม 

รายงานผลการประกอบการ  
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สายลูกคาธุรกิจรายใหญและกิจการการเงินธนกิจ
สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแกบริษัทไทย

ขนาดใหญในภาคอตุสาหกรรมตางๆ และบรษิทัขามชาตทิีเ่ขามาดาํเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย ธนาคารใหบริการลูกคากลุมนี้ตามประเภทอุตสาหกรรม

ของธุรกิจนั้นๆ และมีเจาหนาท่ีที่มีความเช่ียวชาญในแตละอุตสาหกรรม

เปนผูดแูล โดยสามารถนาํเสนอบรกิารทางการเงินแกลกูคาอยางครบวงจร 

ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาดานกลยุทธและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของลูกคา 

ป 2556 เปนปแหงโอกาสสําหรับประเทศไทย บริษัทไทยหลายแหงกําลัง

ขยายกิจการไปตางประเทศเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการรวมกลุมเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในสิ้นป 2558 

ขณะเดียวกันหลายบริษัทกําลังเตรียมพรอมสําหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะ

เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ การท่ีธนาคารกรุงเทพ

มีฐานลูกคารายใหญจํานวนมาก อีกท้ังยังมีเครือขายสาขาตางประเทศท่ี

ไดวางรากฐานไวเปนอยางดี นบัเปนโอกาสของธนาคารท่ีจะสนับสนนุลูกคา

ใหใชประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจที่เปดกวางเหลาน้ี  

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ป 2556 สินเช่ือสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.8 สวนใหญ

มาจากการขยายตัวของสนิเชือ่ในภาคธรุกจิบรกิาร สาธารณูปโภค และพลังงาน 

แมความตองการสินเช่ือเพ่ือการสงออกและนําเขาและความตองการ       

สินเช่ือเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจะชะลอตัวลงในทิศทางเดียวกับ         

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ แตรายไดจากการใหบริการธุรกิจสงออกและ           

นําเขาของธนาคารยังคงเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของตลาด            

ในขณะท่ีรายไดจากคาธรรมเนียมยังคงเพ่ิมขึน้ สวนหน่ึงมาจากความสําเร็จ

ของผลิตภัณฑบริการจัดการเงินสด (Cash Management) และบริการ   

ดานการบริหารเงิน (Treasury Services) ซึง่เปนผลจากประสบการณและ

ความเชี่ยวชาญในการเสนอบริการปองกันความเสี่ยงใหกับลูกคาในชวง     

ที่ภาวะตลาดการเงินมีความผันผวน โดยเฉพาะจากการท่ีคาเงินบาท        

แกวงตัวสูงในชวงปที่ผานมา

แมจะเผชิญกับความยากลําบากจากสถานการณโลกและการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจในประเทศ แตหลายอุตสาหกรรมยังคงเติบโตไดดี และธนาคาร

กรุงเทพไดใหการสนับสนนุอุตสาหกรรมดังกลาวมาโดยตลอด เชน ยานยนต

และชิน้สวน พลังงาน ธุรกิจการเกษตร และโทรคมนาคม จงึทาํใหธนาคาร

มีผลการดําเนินงานท่ีดีและรักษาความเปนผูนําตลาดได

ทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในป 2556 ตลาดตราสารหน้ี    

ของไทยยังคงขยายตัวไดในอัตรารอยละ 4.8 ธนาคารกรุงเทพไดรับ       

ความไววางใจใหเปนผูจดัการการจดัจาํหนายหุนกูใหกับบรษิทัขนาดใหญ 

รวม 22 รายการ  ซึ่งกระจายอยูในหลายอุตสาหกรรม ทําใหธนาคารยังคง

เปนหน่ึงในสามอันดับแรกที่มีบทบาทสําคัญในตลาดน้ี

ความสําเร็จของธนาคารในตลาดตราสารหนี้เปนผลมาจากความเขมแข็ง

ของธนาคารในหลายดาน ไมวาจะเปนฐานนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก 

ความเช่ือมั่นจากนักลงทุนและผูออกตราสารหน้ี รวมถึงนวัตกรรม            

การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเหมาะสม ธนาคาร

พยายามสรางสมดลุระหวางประโยชนของผูออกตราสารหนีกั้บผลตอบแทน

ของผูลงทุน เพ่ือใหทั้งสองฝายไดประโยชนสูงสุด ธนาคารมีการนําเสนอ

ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชือ่ถอืในระดบัสงูสาํหรบันกัลงทนุทีเ่นนการลงทุนแบบมัน่คง และ

การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากข้ึนสําหรับนักลงทุนท่ีตองการผลตอบแทน      

สูงขึ้น

การท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจาํนวนมาก หลายโครงการ

เปนโครงการขนาดใหญซึ่งมีความตองการระดมเงินทุนในรูปแบบอื่นๆ    

นอกเหนือจากสินเชื่อ การเกิดขึ้นของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย จงึนับเปนสวนหน่ึง

ของเคร่ืองมือระดมทุนแบบใหมที่ไดนําเสนอสูตลาดทุนของไทย 

ธนาคารกรุงเทพมีสวนสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน โดยเขารวมเปน

ผูจดัจาํหนายกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานหลายโครงการ เชน กองทนุรวม

ทีล่งทนุในระบบขนสงมวลชนทางราง หรอืโทรคมนาคม เปนตน นอกจากน้ี 

ธนาคารยังมีสวนรวมในการออกหุนกูของบริษัทชั้นนําอีกหลายแหง

 

การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึง ทําใหการออก

พันธบัตรของตางประเทศในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ ธนาคารไดอาศยั

เครือขายสาขาตางประเทศเพ่ือรุกในธุรกิจนี้ เปนผลใหธนาคารไดรับ       

การแตงต้ังเปนผูจัดการการจัดจําหนายพันธบัตรกระทรวงการคลังแหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลยุทธ
การท่ีประเทศไทยเปนหน่ึงในผูผลติยานยนต ชิน้สวนยานยนต และอปุกรณ

อิเล็กทรอนิกส รายใหญของโลก ประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญในหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมของโลก และจะย่ิงทวีความสําคัญมากข้ึนดวย   

กระแสโลกาภิวัตน การฟนตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ของประเทศพัฒนาแลว 

ทีช่ดัเจนข้ึน และการขยายตัวของภูมภิาคเอเชีย นอกจากน้ีอตุสาหกรรมตางๆ 

กําลังกาวไปสูยุคใหม ที่เนนการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีขั้นสูง และวิธีการ

ดําเนินธุรกิจที่แตกตางจากเดิม เชน การเกิดขึ้นของโทรทัศนระบบดิจิตอล 

เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบ 3G และ 4G รวมทั้งการท่ีทั่วโลกหันมาให

ความสนใจกับพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ทั้งหมดน้ีเปนโอกาสใหธนาคารกรุงเทพสนับสนุนลูกคาใหเตรียมพรอมตอ

การเปล่ียนแปลงเหลาน้ี โดยใหคําแนะนําและบริการเพ่ือใหลูกคาได

ประโยชนอยางเต็มที่จากภูมิทัศนใหมทางธุรกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น

ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล ธนาคารไดวางรากฐานเพ่ือใหอยูในฐานะท่ีพรอม

รองรับการเติบโตของประเทศ ธนาคารไดวางโครงสรางในการใหบริการ

ลูกคาธุรกิจรายใหญ ออกเปน 23 ธุรกิจ ซึ่งแตละธุรกิจประกอบดวย         

เจาหนาท่ีที่มีทักษะในเชิงเทคนิค และความรูความเขาใจดานการเงินและ

อุตสาหกรรมของลูกคา ธนาคารไดเพ่ิมความสามารถของบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูง เชน ยานยนต พลังงานและพลังงาน

ทดแทน การกอสราง โทรคมนาคม และธุรกิจการเกษตร ซึ่งคาดวาจะได

รับประโยชนจากการเรงลงทุน และการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน นอกจากน้ี ธนาคารยังเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับ

พัฒนาการของอุตสาหกรรมใหมๆ และระเบียบหรือกฎเกณฑการคาตางๆ 

ที่เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เชน กฎเกณฑเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม      

หรือลดการใชพลังงาน เปนตน 

ธนาคารพรอมสนบัสนุนการขยายกิจการและการลงทุนเพ่ิมของธุรกิจขนาด

ใหญ ดงัจะเห็นไดจากการท่ีธนาคารมีโครงสรางองคกรท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  การทํางานรวมกันอยาง

ใกลชิดกับ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารและ

เปนหน่ึงในผูนาํบรกิารดานวานิชธนกิจของไทย ทีม่คีวามเช่ียวชาญท้ังดาน

การระดมทุนผานตลาดทุนและการควบรวมกิจการ รวมถึงการมีเครือขาย

สาขาท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศเปนชองทางสําคัญในการระดมทุนจากลูกคา

บคุคลซึง่เปนนักลงทุนรายยอย  นอกจากน้ี ธนาคารยังมเีครอืขายสาขาตาง

ประเทศท่ีครอบคลุมเมอืงสาํคัญท่ัวภูมภิาคเอเชีย รวมถึงสาขาในศูนยกลาง

การเงินของโลก ไดแก นิวยอรก และลอนดอน ธนาคารจึงพรอมสนับสนุน

ลูกคาท่ีตองการขยายธุรกิจสูตางประเทศ 

สายลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก 
ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก (ประกอบดวยธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม) ของธนาคารไดรับการดูแลจากผูจัดการธุรกิจสัมพันธและ      

เจาหนาท่ีธุรกิจสัมพันธจากสํานักธุรกิจทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพเปนหน่ึงในผูนําตลาดในดานบริการสําหรับลูกคาธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม กลาวไดวาบริษัทและองคกรธุรกิจขนาดใหญ

ของไทยท่ีมีบทบาทในระดับภูมิภาคจํานวนไมนอย เร่ิมตนมาจากการเปน

ลกูคารายเล็กท่ีคอยๆ เติบโตดวยความเอาใจใสดแูลและการวางแผนธุรกิจ

ระยะยาวรวมกับธนาคาร นอกเหนือจากการใหบริการทางการเงินแลว 

ธนาคารยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนลูกคาในดานอ่ืนดวย อาทิ        

การใหความรูแกผูประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะ

ทางอาชีพ และการใหคําแนะนําเก่ียวกับโอกาสในธุรกิจใหม เพ่ือใหธุรกิจ

ของลูกคาเติบโตและแขงขันไดในตลาด สิ่งเหลาน้ีนับเปนสวนหน่ึงของ

ภารกิจหลกัของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารยังสงเสรมิการเตบิโตอยางมัน่คง

ของลกูคาในระยะยาว โดยมุงหวังทีจ่ะชวยใหลกูคา “กาวขาม” ความผนัผวน

ของธุรกิจ และปรับตวัเขากับสภาพแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไปไดอยางม่ันคง

ปจจุบันนับเปนโอกาสสําคัญสําหรับประเทศไทยในการกาวไปสูการเปน

ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และฐานการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ซึ่งลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีบทบาทสําคัญ

ในหวงโซการผลิตดังกลาว ลูกคาสวนใหญกําลังปรับตัวเพ่ือเตรียมพรอม

เขาสูตลาดที่ใหญขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ลูกคา       

บางรายมีการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจในหวงโซอุปทาน ขณะท่ีบางราย

กําลังยายฐานการผลิตบางสวนไปยังประเทศเพ่ือนบาน แมการปรับตวัจะ

เปนส่ิงทีท่าทายสําหรบัผูประกอบการสวนใหญ และนาํมาซึง่การเปลีย่นแปลง

อยางสําคัญในการดําเนินธุรกิจ แตการปรับตัวเปนส่ิงจําเปนสําหรับผู

ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย เพ่ือใหสามารถแขงขันได

ทั้งในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลก

รายงานผลการประกอบการ  
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ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ในรอบปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของสายธุรกิจรายกลางและรายปลีก อยูในเกณฑดีโดยสินเช่ือ

ขยายตัวรอยละ 13.1  ปจจยัหน่ึงท่ีทาํใหสนิเช่ือเติบโตไดด ีมาจากการท่ีเศรษฐกิจของเมอืงสาํคัญใน

ตางจังหวัดเติบโตมาก ทั้งในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในจงัหวัดท่ีไดรบัประโยชนจากการคาชายแดน และกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่พ่ิมขึน้มากในจังหวัด

สาํคญั เชน นครราชสมีา อดุรธาน ีขอนแกน ชลบรุ ีเชยีงใหม และสรุาษฎรธานี การท่ีธนาคารมคีวาม

ใกลชิดกับลูกคาทําใหธนาคารมองเห็นโอกาสตางๆ ที่เกิดข้ึน ธนาคารจึงสามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจ

ในพ้ืนทีท่ีม่กีารเติบโตทางเศรษฐกิจสงู เชน พ้ืนท่ีทีม่กีารรวมกลุมของอุตสาหกรรม มกีารกอสรางและ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงมีการคาปลีกท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนตน

ป 2556 ธนาคารไดเปดสํานักธุรกิจแหงใหมรวม 6 แหงในจังหวัด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ กาฬสินธุ 

เลย ตาก และสระแกว และเปดศนูยปฏบิตักิารธุรกิจสงออกและนําเขาอีก 5 แหงทีน่คิมอตุสาหกรรม

ในกรุงเทพฯ ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา เพ่ือรองรับตลาดท่ีกําลังขยายตัวสูง 

ธนาคารมีรายไดจากคาธรรมเนียมจากกลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีกเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

เปนผลจากการเสนอขายผลิตภัณฑตางๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลติภัณฑหลัก เชน บรกิาร iSupply บรกิาร 

iCash และบริการจายเงินเดือนผานบัญชีของพนักงาน นอกจากน้ียังมาจากรายไดจากการทําธุรกรรม

ทางการเงินอืน่ๆ เชน บรกิารรานคารับบตัรและการรับชาํระคาสินคาและบริการตางๆ  ธนาคารกรุงเทพ

เปนธนาคารแหงแรกของไทยท่ีใหบริการ “เช็ครูผลไวไดใจ” ซึ่งลูกคาสามารถทราบผลการเรียกเก็บ

เช็คไดภายในวันเดียวกับวนัท่ีนาํฝาก ชวยใหลกูคาบริหารสภาพคลองไดดขีึน้และลดตนทุนของธุรกิจ

ทางหน่ึง
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บริการบิซ ไอแบงกก้ิง (Biz iBanking) เปนบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาธุรกิจ       

รายกลางและรายปลีก ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น โดยในป 2556 มีผูใชบริการเพ่ิมขึ้นกวา      

รอยละ 28 จากปกอน ลกูคาสามารถทําธุรกรรมผานบริการบิซ ไอแบงกก้ิง ไดหลากหลาย เชน บริการ

โอนเงิน บริการโอนเงินไปตางประเทศ บริการจายเงินเดือนพนักงาน บริการชําระเงินเขาบัญชีคูคา 

บริการชําระคาสินคาและบริการ และติดตามการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินฝากหรือบัญชีสินเช่ือท่ี        

ลงทะเบียน เปนตน

การปรับขึ้นอัตราคาจางข้ันต่ําเปน 300 บาทตอวัน โดยเร่ิมบังคับใชในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด    

เมื่อป 2555 กอนท่ีจะมีผลบังคับใชทั่วประเทศในป 2556 เปนผลใหลูกคาของธนาคารหันมาให    

ความสําคัญกับการลงทุนในเคร่ืองจักร อุปกรณและระบบตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        

รวมท้ังเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและการสรางตราสินคา ผูประกอบการท่ีแตเดิมเปน

ผูรับจางผลิตใหกับตราสินคาตางๆ ตามแบบที่ลูกคากําหนด (Original Equipment Manufacturers  

หรอื OEM) ไดเปล่ียนมาเนนการสรางตราสินคาของตวัเอง ซึง่ชวยเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนั

ใหสงูข้ึน และเปนการเตรียมพรอมสาํหรับการเปดเสรีการคาและการลงทุนภายใตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

ธนาคารสนบัสนนุลูกคาในการกาวสูหวงโซคณุคาท่ีสงูขึน้ และเตรยีมความพรอมสาํหรบัภมูทิศันทาง

ธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป ในรอบปที่ผานมา ธนาคารไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับ

การรวมกลุมในภมูภิาค และการเพ่ิมความสามารถในการแขงขนั ธนาคารไดนาํลูกคาไปสาํรวจตลาด

และสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย เมียนมาร และจีน ซึ่งทําให

ลูกคาไดพบปะนักธุรกิจ สมาคมและองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในประเทศน้ัน

 

ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของภาคเกษตรกรรม อันเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย           

ดังน้ันธนาคารจึงริเร่ิมโครงการ “เกษตรกาวหนา” มาตั้งแตป 2542  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู

ความสามารถและพ่ึงพาตนเองได ตลอดชวงเวลาดังกลาว ธนาคารใหความสําคัญกับการแบงปน

ความรูดานเทคโนโลยีและการผลิต ปจจุบันนอกเหนือจากชวยเหลือเรื่องการปรับปรุงการผลิตแลว  

ธนาคารยังเนนความสําคัญของการพัฒนาดานการตลาด โดยสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรเขา

มามสีวนรวมในการพฒันาเครอืขายธุรกจิ  ซึง่จะนาํไปสูการสรางความรูความเขาใจระหวางกัน และ

สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอทุกฝายภายใตกลไกตลาด

ดวยเหตุที่ลูกคาสวนใหญของธนาคารเติบโตมาจากวิสาหกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจจึงเปนหน่ึง

ในปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของกิจการ ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนลูกคาเติบโตไดอยางย่ังยืน และ

กระชับความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางลูกคากับธนาคารจากรุนสูรุน ธนาคารจึงสานตอโครงการ 

“เพ่ือนคูคิดวิสาหกิจครอบครัว” รวมถึงการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการ  

กิจกรรมที่ไดรับความสนใจสูงมาอยางตอเน่ือง คือการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับการวางแผน

สืบทอดธุรกิจรวมกับ Babson College และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเชิญสมาชิกของวิสาหกิจ

ครอบครัวในรุนตางๆ มาอบรมรวมกัน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถสืบทอดธุรกิจไปสู

คนรุนใหมไดอยางราบร่ืน

ธนาคารสนับสนุนลูกคา
ในการกาวสูหวงโซคุณคา

ที่สูงขึ้น และเตรียมความพรอม
สําหรับภูมิทัศนทางธุรกิจ
ที่เปล่ียนแปลงไป ธนาคาร
มุงเนนใหวิสาหกิจครอบครัว

เติบโตไดอยางยั่งยืน 
โดยสานตอโครงการ 

“เพ่ือนคูคิดวิสาหกิจครอบครัว” 
ดวยเหตุที่ลูกคาสวนใหญ
ของธนาคารมีความสัมพันธ
กับธนาคารมายาวนานหลายรุน 
ลูกคาหลายรายใชบริการ

ของธนาคาร
มาตั้งแตเริ่มกอตั้งกิจการ

รายงานผลการประกอบการ  
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ในรอบปทีผ่านมา ธนาคารจดัสัมมนา ในหวัขอ “สูอนาคต…มงักรธรุกิจรุนใหม” 

นบัเปนครัง้แรกท่ีผูบรหิารระดับสงูสดุจากองคกรแนวหนาของประเทศไทย

มาแบงปนประสบการณในการสืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุน เพ่ือเปนขอคิด

สําหรับผูฟงโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ผูบริหาร

องคกรท่ีเขารวมถายทอดประสบการณดังกลาวประกอบดวยผูบริหารจาก 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (สายการบินบางกอกแอรเวย) บริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ  นอกจากนี้ 

ธนาคารยังมกีารจดัสมัมนาในหวัขออืน่ๆ เชน เรือ่ง  “Know-how: เคลด็ลบั

ความย่ังยนืของ SME” และ “เขาถงึผูบรโิภค 30 ลานคนในสหภาพเมียนมาร”  

รวมถึงการจัดอบรม SME หลักสูตรบัวหลวง เปนตน

ในป 2556 ธนาคารไดเปดตัวรายการโทรทัศนใหมชื่อ Secrets of Victory       

(ไขความลับสูความสําเร็จ) ในชองรายการเคเบิลทีวี โดยเชิญลูกคาของ

ธนาคารมารวมแบงปนความรูจากประสบการณจริง ทัง้ในดานกลยุทธทาง

ธุรกิจและปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ นอกเหนือจากการที่ผูชมจะไดรับ

ความรูและขอมูลดานการเงินจากเจาหนาที่ของธนาคารกรุงเทพ

 

ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงผลิตรายการ “เพื่อนคูคิด” ซึ่งเปนรายการ

สารคดีทางโทรทัศนที่ถายทอดความคิดสรางสรรคของผูประกอบการและ

ออกอากาศอยางตอเนื่องเปนปที่ 24 รายการน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

สนับสนุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูประกอบการไทย ดวยการแบงปน       

ความรูที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ความคิดสรางสรรค และกลยทุธทาง

ธุรกิจ จากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จ

กลยุทธ
ธนาคารกรุงเทพสนบัสนนุลกูคาธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในการปรับ

ตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การรวมกลุม

ทางเศรษฐกจิในภมูภิาค การแขงขนัทีเ่พิม่ขึน้ การเพ่ิมขึน้ของตนทนุแรงงาน

ในประเทศไทย รวมถึงความจําเปนในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู        

หวงโซคุณคาที่สงูขึ้น

ธนาคารใหคําแนะนําและสนับสนุนลูกคาในการเตรียมพรอมท่ีจะรุกสู       

โอกาสใหมๆ ที่รออยูขางหนา และสิ่งที่ธนาคารไดทําแลวคือ การสงเสริม

ใหลกูคาขยายธุรกจิไปนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในลุมแมนํา้

โขงที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนกัมพูชา ลาว เมียนมาร 

เวียดนาม และจนีตอนใต รวมถงึอินโดนเีซีย ดวยความสมัพันธอนัแนนแฟน

กับลูกคา และการมีเครือขายในตางประเทศ รวมทั้งความรูความเขาใจใน

ธรุกิจของลูกคาและอุตสาหกรรมในภาพรวม ทาํใหธนาคารมคีวามไดเปรยีบ

ในการแขงขัน ซึ่งชวยสนับสนุนใหธนาคารกาวรุดหนาเคียงคูกับลูกคาใน

การแสวงหาโอกาสใหมที่เกิดขึ้น

รายงานผลการประกอบการ  
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สายลูกคาบุคคล
ธนาคารกรุงเทพเปนหน่ึงในผูนําดานบริการสําหรับลูกคาบุคคล ดวยฐาน

ลกูคาบัญชเีงินฝากครอบคลุมทัว่ประเทศ อกีท้ังยังมสีาขากวา 1,150 แหง 

พรอมดวยบริการธนาคารอเิลก็ทรอนกิส ซึง่ประกอบดวยเคร่ืองเอทเีอม็กวา 

8,470 เคร่ือง และเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 1,140 เคร่ือง รวมถึง

บริการธนาคารทางโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซึ่งธนาคารให

บริการทางการเงินท่ีหลากหลายผานชองทางตางๆ ดังกลาว 

ธนาคารใหบริการลูกคาบุคคลดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่

ครอบคลมุ ทัง้ในสวนของบรกิารพ้ืนฐานและการลงทนุ โดยนาํเสนอรปูแบบ

ผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของแตละ    

กลุมอาชีพ และความตองการของแตละวัย ซึ่งแตกตางกันตามชวงอายุ

บริการสําหรับลูกคาบุคคลมีความสําคัญกับธนาคารกรุงเทพ โดยธนาคาร

มีสวนแบงตลาดดานบริการสําหรับลูกคาบุคคลเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากธนาคารสามารถเสนอผลติภณัฑและบรกิารท่ีสอดคลองกบัโอกาส

ใหมๆ ท่ีเปดกวางข้ึน ไมวาจะเปนการขยายตัวของความเปนเมืองและ

เศรษฐกจิในตางจงัหวดั  การเติบโตของโทรศพัทเคลือ่นทีป่ระเภทสมารทโฟน 

ความตองการการเขาถึงขอมลูทีง่ายข้ึน และความสนใจในผลิตภัณฑดาน

การลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรง ธนาคารกรุงเทพยังคงรักษาความเปนผูนํา

ดานเงินฝาก ณ สิ้นป 2556 ธนาคารมีเงินฝาก เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.5 จากป

กอน ขณะท่ีสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย ณ สิ้นป 2556  เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.9 

เทียบกับรอยละ 8.1 และ 6.3 ในป 2555 และ 2554 ตามลําดับ 

ธนาคารพัฒนาผลติภัณฑทางการเงินอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองวถีิการดําเนิน

ชวิีตทีเ่ปลีย่นไป  ป 2556 ธนาคารนําเสนอบตัรบเีฟสต สมารท แรบบทิ ซึง่

เปนบัตรแรกและบัตรเดียวในประเทศไทยท่ีมีการผสมผสานการใหบริการ

บัตรเดบิต บัตรโดยสารระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ (รถไฟฟาบีทีเอส 

และรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษบีอารที)  กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 

และบัตรสะสมคะแนนในบัตรเดียว ขณะเดียวกันธนาคารใหความสําคัญ

กับความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑทางการเงินของลูกคา โดยริเริ่มให

บริการบัตรเครดิตท่ีใชเทคโนโลยี EMV Chip เปนครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อป 2548 และขยายใหครอบคลุมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ตั้งแตป 

2552 ซึง่ไมเพียงแตเพ่ิมความปลอดภัยใหลกูคามากข้ึนเทาน้ัน ยังสามารถ

ใชงานไดหลายวัตถุประสงค อาทิ ใชเปนบัตรเดินทาง บัตรประจําตัว บัตร

หองสมุด บัตรสมาชิก และบัตรเติมเงิน ที่ชวยลดการพกพาเงินสดติดตัว 

และในป 2556 ธนาคารกรุงเทพไดปรับเคร่ืองเอทีเอ็มทั้งหมดใหสามารถ

รองรับบัตรที่ใชเทคโนโลยี EMV Chip ดวย 

สําหรับบริการบัตรเครดิต ในรอบปที่ผานมา การออกบัตรรวมกับบริษัท    

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยังคง

ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง ดวยการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งใน

รูปของสวนลด คูปองสมนาคุณ และการคืนเงินจากการใชจายผานบัตร    

ในขณะเดียวกันธนาคารยังจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหมๆ อาทิ        

สิทธิพิเศษสําหรับบริการสนามกอลฟ บริการสุขภาพ สวนลดรวมกับราน

อาหารและการจับจายซ้ือสินคา รวมท้ังการแจกคูมือแนะนํารานอาหารท่ี

นาสนใจในสถานท่ีตางๆ ที่รวมรายการกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพใน

โครงการ Fine Dining หรือการใหสวนลดพิเศษสําหรับการซื้อบัตรชมการ

แสดงที่นาสนใจ เปนตน

ในป 2556 ธนาคารเปดสาขาใหมทั้งสิ้น 52 แหง ติดต้ังเคร่ืองเอทีเอ็มเพ่ิม

ขึ้น 925 เคร่ือง เคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 34 เคร่ือง ทําให ณ สิ้นป 

2556 ธนาคารมีสาขาในประเทศรวมทั้งสิ้น 1,157 แหง เครื่องเอทีเอ็ม

ทั้งหมด 8,472 เคร่ือง เคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติรวม 1,142 เคร่ือง 

ในจํานวนสาขาท่ีเปดใหมขางตน เปนสาขาในตางจังหวัดรวม 35 สาขา 

อาทิ เชยีงราย เชยีงใหม นครสวรรค สพุรรณบุร ีอบุลราชธานี และอดุรธานี  

ซึง่สะทอนการเติบโตของเศรษฐกิจในจงัหวัดน้ันๆ รวมถึงการเปดสาขาใหม

ในจงัหวัดชายแดนท่ีตดิกับประเทศเพ่ือนบาน ในแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ 

และในนิคมอุตสาหกรรม สาขาท่ีเปดใหมหลายแหงเปนสาขาท่ีใหบริการ

ในหางสรรพสินคาและสํานักงาน ซึ่งใหบริการจนถึงชวงเย็นหรือวันหยุด   

สุดสัปดาห เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคานอกเวลาทําการปกติ

ธนาคารไดนําเสนอบริการฝาก-ถอนเงิน โดยไมตองเขียนใบรับฝาก-ถอน

เงิน และบริการสงขอความส้ัน (SMS alert) แจงความเคล่ือนไหวของบญัชี

เงินฝากผานโทรศัพทเคล่ือนที่ รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองเอทีเอ็มใหสามารถ

รองรับบริการไดหลายภาษามากข้ึน เชน ภาษาไทย อังกฤษ จีน และอีก

จํานวนหน่ึงใชภาษาญ่ีปุน และอาระบิกได เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคา

ในป 2556 ธนาคารรวมกับธุรกิจในเครอืและพันธมิตร ประกอบดวยบริษทั

กรุงเทพประกันภัย บรษิทัหลกัทรัพยบวัหลวง และบรษิทัหลักทรัพยจดัการ

กองทุนรวมบัวหลวง เปดตวัโครงการ “การเงินมัน่คงกับครอบครวับวัหลวง”  

ภายใตแนวคิดที่วา ทุกคนมีความหวงใยและตองการปกปองคุมครอง

สมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปน พอแม คูสมรส และบุตร ในรอบปที่ผาน

มาธนาคารไดจัดงานมหกรรมการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงรวม 4 

ครั้ง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม อุดรธานี และสงขลา ผูเขารวมกิจกรรมจะได

รับคําแนะนําท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับการบริหารการเงินในครอบครัวอยาง

ย่ังยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในแตละจังหวัดไดรับการตอบรับเปนอยางดีย่ิง

โดยมีผูสนใจเขารวมงานจํานวนมาก  

รายงานผลการประกอบการ  
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255648

กลยุทธ
สายงานลูกคาบุคคลมุงเนนการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีตรงกับ

ความตองการของลูกคา ซึ่งแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ อายุ และราย

ได ธนาคารไดจดักลุมลกูคาใหชดัเจนข้ึน เพ่ือใหสามารถเขาใจและนําเสนอ

ผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงคําแนะนําดานการลงทุนและการบริหารเงิน  

เพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคาแตละกลุม

ธนาคารจะยังคงลงทุนอยางตอเน่ืองทั้งการเปดสาขาใหม และการเพ่ิม    

ชองทางดจิติอลตางๆ เพ่ือใหมัน่ใจวาสามารถตอบสนองวถีิชวิีตทีเ่ปลีย่นไป

ของลูกคา รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณของสาขาและนําเสนอบริการใหมๆ 

ทั้งท่ีสาขา จุดรับชําระเงิน เคร่ืองเอทีเอ็ม และสื่อสังคมออนไลน  ในสวน

ของบัตรเครดิต ธนาคารจะขยายความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือ

นําเสนอสิทธิประโยชนและเพ่ิมคุณคาของบัตรใหกับลูกคา นอกจากน้ี 

ธนาคารจะเสริมสรางความผูกพันกับคนรุ นใหมอยางตอเน่ือง เชน

กลุมนักเรียนนักศึกษา ผานการนําเสนอบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคาร

ในรูปแบบบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา ที่สามารถใชเปนบัตรเดบิต       

บตัรเอทเีอ็ม และกระเปาเงินอเิลก็ทรอนกิสในบตัรเดยีว ซึง่ปจจบุนัธนาคาร

เปนผูนําในดานน้ี

ธนาคารยังคงแนวทางการใหความรูดานการบรหิารจดัการการเงินแกลกูคา  

เน่ืองจากธนาคารเช่ือวาหากลูกคามีความรูและเขาใจการเลือกลงทุนจะ    

สงผลดีตอลูกคาในระยะยาว และจะทําใหลูกคาเลือกผลิตภัณฑที่ตรงกับ

ความตองการของตนเองไดดขีึน้ ประกอบกับความสําเร็จของโครงการ “การ

เงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง”  ดังน้ัน ธนาคารจะสานตอความสําเร็จ    

ดังกลาวเพ่ือตอกย้ําความเปนเพ่ือนคูคิดทางการเงินของคนไทย

กลยุทธในการใหความรูดงักลาวประกอบกับคณุภาพผลิตภัณฑและบรกิาร

ทีด่ ีการคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนหลัก สงผลใหลกูคาเลือกใชบรกิาร

ของธนาคารกรุงเทพอยางสมํ่าเสมอในระยะยาว  

กิจการธนาคารตางประเทศ
ปจจุบันธนาคารกรุงเทพมีเครือขายสาขาในตางประเทศรวม 26 แหง และ

สาํนักงานตัวแทน 1 แหง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจทัว่โลก ประกอบดวย 

ธนาคารทองถิ่นในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ

ธนาคาร สาขาในฮองกง ญ่ีปุ น ไตหวัน อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส 

เวียดนาม สงิคโปร สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และสํานักงานตัวแทน

ในประเทศเมียนมาร การท่ีธนาคารต้ังกิจการอยูในประเทศเหลานีเ้ปนเวลา

นาน และมีบุคลากรทองถิ่นท่ีรวมงานกับธนาคารมานาน ทําใหธนาคาร

เขาใจความตองการของลูกคาในทองถ่ินน้ันๆ อยางลึกซ้ึง และพรอมที่จะ

สนับสนุนลูกคาหรือนักลงทุนท่ีตองการเขาไปทําธุรกิจในภูมิภาคท่ีกําลัง

เติบโต โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ธนาคารมุงเนนการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา           

ทั้งธุรกิจไทยที่ตองการขยายกิจการไปตางประเทศ ธุรกิจขามชาติซึ่งมี   

ความสัมพันธกับธนาคารมายาวนาน เชน ลูกคาชาวจีนท่ีอยูใน ฮองกง 

ไตหวัน สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน และลูกคาท่ีเปนคนทองถ่ิน

ในประเทศท่ีธนาคารใหบริการ

ผลการดําเนนิงานและความสําเร็จ
การมีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุมในตางประเทศและการขยายสาขา

อยางตอเนือ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัตอความกาวหนาในกิจการของธนาคาร 

แมจะเผชญิความยากลําบากจากสถานการณโลกทีไ่มเอือ้อาํนวย แตสนิเชือ่

ของกิจการสาขาตางประเทศหลายแหงยังคงเพ่ิมขึ้นอยางนาพอใจ 

ในป 2556 สนิเช่ือของกิจการธนาคารตางประเทศโดยรวมขยายตัวรอยละ 

12.0 จากปกอนหนา ขณะท่ีสินเช่ือดอยคุณภาพยังคงอยูในระดับตํ่า

ป 2556 ธนาคารไดขยายสาขาตางประเทศเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงแหงคือท่ี         

เมืองเมดาน ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสามของอินโดนีเซีย สาขาเมดาน         

นบัเปนสาขาแหงท่ี 3 ของธนาคารในอินโดนีเซยี เน่ืองจากธนาคารตระหนัก

วาอินโดนีเซียเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสูงและมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

ในปเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพไดรับยกยองจากนิตยสาร InfoBank ซึ่งเปน

หน่ึงในสื่อชั้นนําของอินโดนีเซีย ใหเปน 1 ใน 3 ธนาคารตางชาติที่ดีที่สุด

ในอินโดนีเซีย จากผลการดําเนินงานในป 2556 ที่โดดเดน ในปเดียวกัน 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม ไดรบัรางวลั “ธนาคารผูนาํแหงการรณรงค

เพ่ือพัฒนาผลงาน ป 2555” จากธนาคารชาติเวียดนามเปนปที ่3 ตดิตอกัน 

และรางวัล “ธงเกียรติยศประจําป 2555” จากรัฐบาลเวียดนามและธนาคารชาติ

เวียดนาม ซึ่งนับเปนสาขาธนาคารตางชาติเพียงแหงแรกและแหงเดียวท่ี

ไดรับธงน้ี 

ธนาคารไดจัดตั้งหนวยงานธุรกิจลูกคาญ่ีปุ นขึ้นเพ่ือใหบริการลูกคา         

ชาวญ่ีปุนโดยเฉพาะ หนวยงานน้ีจะชวยสนับสนุนและใหคําแนะนําแก

ลูกคาญ่ีปุนท่ีสนใจลงทุนในประเทศไทย  ในปที่ผานมาธนาคารไดกระชับ

ความสัมพันธกับองคกรสําคัญของญ่ีปุนเพ่ิมขึ้นหลายแหง ทําใหจนถึง  

เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานของ

รฐับาลญ่ีปุนและธนาคารญ่ีปุนแลวรวม 27 แหง ซึง่ครอบคลุมลกูคาต้ังแต

เกาะฮอกไกโดถึงคิวชู เพ่ือสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาญ่ีปุนของ

ธนาคาร

ขณะเดียวกันธนาคารตระหนักถึงศักยภาพของประเทศเมียนมารในฐานะ

ตลาดเปดใหมทีม่ศีกัยภาพสูง ประกอบกับการท่ีธนาคารมีสาํนักงานตัวแทน

ในประเทศนี้มาตั้งแตป 2538  ธนาคารจึงพรอมที่จะสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจของเมียนมาร ควบคูกับการสนับสนุนนักลงทุนท่ีตองการบุกเบิก

ตลาดน้ี  ธนาคารเปนหน่ึงในผูสนับสนนุหลักของการจัดประชุม “Myanmar 

รายงานผลการประกอบการ  
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Global Investment Forum” ที่กรุงเนปดอว เมืองหลวงของประเทศ        

เมียนมาร และไดใชโอกาสน้ีนาํคณะลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เดินทางไปสํารวจตลาดในเมียนมารดวย 

กลยุทธ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหน่ึงในภูมิภาคท่ีกําลังเติบโตสูง จึงดึงดูด       

นกัลงทุนท้ังในและนอกภูมภิาค ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคาร

ไทยเพียงแหงเดียวท่ีมเีครือขายสาขาครอบคลุมเขตเศรษฐกจิทัว่ท้ังภูมภิาค 

ดังน้ัน ธนาคารจะขยายธุรกิจในภูมิภาคอยางตอเน่ือง โดยใหความสําคัญ

และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจที่คาดวาจะได

รับประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุงเนนใหความสําคัญ  

ทั้งกับกลุมลูกคาในประเทศท่ีตองการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ

และลกูคาตางชาติทีจ่ะเขามาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือตอยอดและขยายฐาน

ธุรกิจในภูมิภาคท่ีเต็มไปดวยโอกาสแหงการเติบโต

ธนาคารจะกําหนดพ้ืนท่ีทีม่ศีกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของสาขาตางประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดท่ีมีการเติบโตสูง โดยเนนการใหบริการทางการเงินท่ี

ครอบคลุม และการประสานงานระหวางสาขาตางประเทศและสายงาน

ธุรกิจในประเทศ นอกจากน้ี ธนาคารจะพัฒนาผลิตภัณฑและชองทาง

บรกิารใหมๆ  รวมถึงขยายเครือขายสาขาตางประเทศเพ่ิมขึน้เพ่ือเตรียมพรอม

สําหรับการรุกสูอนาคตใหมที่ทาทาย

รายงานผลการประกอบการ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหน่ึงในปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจธนาคาร  

ธนาคารกรุงเทพไดลงทุนจํานวนมากในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเน่ือง ทัง้การปรับปรงุระบบงานสนับสนุนใหเร็วข้ึน การพัฒนาระบบ

สารสนเทศและฐานขอมลู รวมทัง้การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ

บริการ ในขณะท่ียังคงรักษามาตรฐานการจัดการความเส่ียงอยางเขมงวด 

ลูกคาจึงวางใจไดในความเท่ียงตรงและความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ผานธนาคาร

ในการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมสูการรวมกลุมเปนประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ธนาคารไดปรบัปรงุเครอืขายระบบการส่ือสาร ระบบการ

ชําระเงิน และปรับกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ธนาคารมุงมัน่พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและบรกิารใหมๆ  

ที่ตรงกับความตองการของลูกคา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมีคุณภาพ

ทัดเทียมมาตรฐานสากล
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ผลิตภัณฑและบริการ
เปาหมายของธนาคารคือการมอบบริการท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก

สบาย ในรูปแบบที่ เหมาะสมกับลูกคามากท่ีสุด เช น การเพ่ิมขีด

ความสามารถของบริการบัตรดวยเทคโนโลยีชิพการด โดยการออกบัตร

เดบิต สมารท แรบบทิ ซึง่เปนบตัรแรกและบัตรเดียวในประเทศไทย ทีร่วม

ความสะดวกสบายของบัตรเดินทาง บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และกระเปา

เงินอเิล็กทรอนิกสไวในบตัรเดียวกัน รวมท้ังปรบัปรงุและเปล่ียนบัตรเอทเีอ็ม

จากแบบแถบแมเหล็กมาใชเทคโนโลยชีพิการด อกีท้ังยังเปนธนาคารเดียว

ในประเทศไทยท่ีปรับเปลี่ยนระบบซอฟทแวรของเครือขายเคร่ืองเอทีเอ็ม

ทั้งหมดมาเปนมาตรฐานลาสุดท่ีรองรับการใชงานของเทคโนโลยีชิพการด 

ซึง่นอกจากจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกลกูคาแลว 

ยังเปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือและเพ่ิมประโยชนในการใชงานไปพรอมๆ

กัน นอกจากน้ี ธนาคารเร่ิมเปดใหลูกคาสามารถปรับเปล่ียนรายการบน

หนาจอเคร่ืองเอทีเอ็มไดตามความตองการ เชน ลูกคาสามารถบันทึกเลข

ที่บัญชีและจํานวนเงินท่ีทํารายการโอนเงินเปนประจําได เปนตน

บรกิารธนาคารทางอินเทอรเน็ตยังคงไดรบัความนิยมเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ือง 

โดยในรอบปที่ผานมา มีจํานวนผูใชงานเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 45 ดังน้ัน 

ธนาคารจึงปรับปรุงบริการ บัวหลวง ไอแบงกก้ิง อยางตอเน่ือง ปจจุบัน 

ลกูคาสามารถจดัการบญัชแีละธรุกรรมผานชองทางออนไลนไดครอบคลมุ

ย่ิงขึ้น ทั้งบัตรเครดิต กองทุนรวม บัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชี        

เงินฝากกระแสรายวัน นอกจากนี้ ลูกคาสามารถเพ่ิมบัญชีบุคคลที่สาม    

แลกคะแนนสะสมบตัรเครดติ ตรวจสอบสถานะเชค็นาํฝาก สมคัรรบัเงนิปนผล

จากบรษิทัจดทะเบียน และการซ้ือโกลดฟวเจอรออนไลนไดอยางรวดเร็ว 

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดพัฒนาบรกิารใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาท่ีหันมาใชสมารทโฟนและอุปกรณแท็บเล็ตเพ่ิมขึ้น โดยพัฒนา

แอพพลิเคช่ันใหมคือ บัวหลวง เอ็มแบงกก้ิง (Bualuang mBanking) 

สําหรับการใชงานผานโทรศัพทเคล่ือนที่ในทุกระบบปฏิบัติการ และลูกคา

สามารถเช่ือมโยงขอมลูและตัวเลือกตางๆ ทีล่กูคากําหนดระหวางอุปกรณ

หลายๆ เคร่ืองไดอยางสะดวกสบาย นอกจากน้ี ธนาคารยังเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบงาน เพ่ือรองรับปริมาณการทําธุรกรรมออนไลนผาน

โทรศัพทเคล่ือนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมของโลก

นอกจากน้ี ในปทีผ่านมา ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารแรกในประเทศไทย

ทีเ่ปดใหบรกิารฝากเช็คและรูผลเรยีกเก็บเชค็ภายในวันเดียวกัน ครอบคลมุ

ทั่วประเทศ ซึ่งลูกคาท่ีฝากเช็คภายใน 15.30 น. จะไดรับเงินเขาบัญชี

ภายในวันท่ีนาํฝาก จงึเปนบริการท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับลูกคาธุรกิจ

ทั้งในดานของการชําระเงินและการบริหารกระแสเงินสด

รายงานผลการประกอบการ  
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ระบบงานธุรกิจ
ในปทีผ่านมา ธนาคารไดพัฒนาระบบงาน โดยเปลีย่นจากการใชบคุคลมา

เปนการใชระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ซึ่งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

ของสายงานธุรกิจ ศูนยปฏิบัติการ สาขาและหนวยงานสนับสนุนตางๆ 

ทําใหธนาคารสามารถใหบริการดวยความรวดเร็ว ลดความซํ้าซอนในการ

ทํางาน ลดขอผิดพลาด และสามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นได  เชน 

การพัฒนาวิธีการทํางานดานสินเช่ือ การปรับปรุงระบบงานบริการสงออก

นําเขา และกองทุนรวม เปนตน  

นอกจากน้ี เพ่ือตอบสนองปริมาณงานท่ีคาดวาจะเพ่ิมมากข้ึนจากสาขาท้ัง

ในและตางประเทศ ธนาคารไดปรับปรุงระบบเครือขายเพ่ือรองรับจํานวน

ธุรกรรมและบริการออนไลนที่เพ่ิมขึ้น และจัดทําโครงการเพ่ือลดการใช

กระดาษในทุกกระบวนการทํางาน ทําใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม

สําหรับลูกคา เชน ลดการกรอกเอกสาร ซึ่งทําใหลูกคาสามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน เชน บริการฝาก-ถอนเงินท่ี

เคานเตอร โดยลูกคาไมตองกรอกสลิป เปนตน

ธนาคารพัฒนาระบบฐานขอมลูของลกูคา โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือใหลกูคา

สามารถเขาถึงบรกิารของธนาคารไดตามชองทางท่ีลูกคาสะดวก และเพ่ือ

ใหธนาคารสามารถสงมอบบริการท่ีดีและเพ่ิมความพึงพอใจใหลูกคาได

มากย่ิงขึ้น  ธนาคารจึงใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การท่ีสาขาสามารถใช

ระบบเทคโนโลยีในการวิเคราะหและนําเสนอบริการใหกับลูกคา หรือการ

ทีเ่จาหนาท่ีสาขาทุกแหงสามารถขอคาํแนะนําจากผูเชีย่วชาญของธนาคาร

เพ่ือใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลูกคาได  การใชเทคโนโลยีเหลาน้ีมาชวย

ทําใหธนาคารสามารถใหบริการลูกคาไดอยางเทาเทียม ไมวาลูกคาจะใช

บริการธนาคารท่ีสาขาใดหรือผานชองทางใด 

สําหรับการเตรียมพรอมเพ่ือรับการเปดเสรีทางการเงินภายใตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารไดทาํงานอยางใกลชดิกับภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 

เพ่ือพัฒนาระบบงานดานการเงินขามพรมแดนใหเหมาะสมสําหรับรองรับ

ปริมาณการทําธุรกรรมระหวางประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

สายเทคโนโลยีไดประสานงานอยางใกลชิดกับผูจัดการสาขาตางประเทศ 

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของสายงานกิจการธนาคารตาง

ประเทศ  ธนาคารไดปรับปรุงระบบงานเครือขายสารสนเทศเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหสาขาสามารถพัฒนาและขยายบริการสําหรับลูกคาตาง

ชาติไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ธนาคารจะคงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกคา ทามกลาง 

พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจทีกํ่าลังสงผลกระทบตอประเทศไทยในปจจบุนั

รายงานผลการประกอบการ  

การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ จึงดําเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย เคร่ืองมือ และ

กระบวนการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีกระบวนการประเมิน

ความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ Internal Capital Adequacy 

Assessment Process (ICAAP) ภายใตหลักเกณฑ Basel II Pillar 2 ที่

ชวยใหธนาคารสามารถประเมินความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญเพ่ือกําหนด

แนวทางในการบริหารความเส่ียงไดอยางครอบคลุม และดํารงเงินกองทุน

ทีเ่หมาะสมภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  ในป 2556 ธนาคารมีการประเมิน

ผลกระทบจากการปรับลดและถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบตอธนาคาร

ทั้งในดานสภาพคลอง คุณภาพของสินทรัพย รายได และเงินกองทุน

ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุบรษิทัในกลุมธรุกิจทางการเงิน 

ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของ

ธนาคารแหงประเทศไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยธนาคารได

กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมและการบริหารความเส่ียงภายในกลุมของ

ธนาคาร เพ่ือใหแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแตละบริษัทสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติของธนาคาร 

ดานเครดิต ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุตัง้แตกระบวนการ

พิจารณาและการอนมุตัคิาํขอสนิเชือ่ การอาํนวยสินเชือ่ การติดตามความเสีย่ง

ดานเครดิต การสอบทานความเส่ียงดานเครดิต รวมถึงการปรับปรุงและ

แกไขหนี้มีปญหา เพ่ือกํากับดูแลใหการอํานวยสินเช่ือสอดคลองกับ

นโยบายสินเช่ือของธนาคาร รวมถึงมีการกระจายตัวอยางเหมาะสม ในป 

2556 คุณภาพเงินใหสินเช่ือของธนาคารยังคงอยูในเกณฑดี 

ในสวนของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง ป 2556 ธนาคารไดจดัทํา 

Global Medium Term Note (GMTN) Program เพ่ือใหสามารถจดัหาเงินทุน

ระยะปานกลางและระยะยาวจากตลาดทุนไดอยางรวดเร็วและคลองตัว

มากย่ิงข้ึนในยามท่ีสภาวะตลาดโลกมีความไมแนนอนเพ่ิมมากข้ึน และใน

เดือนตุลาคม 2556 ธนาคารไดดําเนินการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมี

หลักประกัน มูลคา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมเติมภายใต GMTN 

Program ดงักลาว เพ่ือเสรมิสรางความแข็งแกรงและกระจายแหลงเงินทุน

สกุลตางประเทศของธนาคาร 

สาํหรบัการบรหิารความเสีย่งดานตลาด ธนาคารยังคงตดิตามสถานการณ

และประเมินผลกระทบของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศและ      

ตางประเทศ โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ในประเทศสําคัญตางๆ ที่อาจทําใหปจจัยตลาดมีความผันผวนมากขึ้น 

และสงผลตอสถานะความเส่ียง รายได และเงินกองทุนของธนาคาร เพ่ือ
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ใหสามารถดําเนินมาตรการ และ/หรือปรับเปล่ียนกลยุทธทางการคาและ

การลงทุนไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ

นอกจากน้ัน ธนาคารไดสรางกรอบการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

เพ่ือใหทุกหนวยงานหลักของธนาคารมีความตระหนักถึงความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการและมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม โดยได

ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียง และเคร่ืองมือ

ที่ใชสําหรับระบุ ประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

ตลอดจนมีกระบวนการระบุความเส่ียงของผลิตภัณฑและบริการทาง       

การเงินใหมๆ ของธนาคาร เพ่ือใหความเสี่ยงท่ีสําคัญไดรับการจัดการ 

ติดตามและควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมี

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan) ที่

ใชสาํหรับการจดัการความเส่ียงดานปฏิบตักิารภายใตสถานการณทีผ่ดิปกติ  

เพ่ือใหสามารถรองรับความเสี่ยงและเหตุการณวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น เชน    

เหตุอุทกภัยป 2554 และการเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศ เปนตน 

ทั้งนี้ เพ่ือใหกิจกรรมทางธุรกิจหลักสามารถดําเนินตอไปไดโดยราบรื่น        

ซึ่งธนาคารไดทดสอบความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับแผนรองรับ

ความตอเน่ืองทางธุรกิจเปนประจําทุกป

ธนาคารไดดาํเนินการตางๆ เพ่ือใหมัน่ใจวาระบบการบริหารความเส่ียงของ

ธนาคารสอดคลองกบัมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวทางภายใตหลกั

การท่ี Basel II และ Basel III กําหนด ตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคาร

ไดดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําในระดับธนาคารภายใตหลักเกณฑ Basel III ที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและเลือกท่ีจะปฏิบตัติามเกณฑ Basel III 

ในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารลวงหนาต้ังแตเดือนมีนาคม  

2556 เปนตนมา กอนกําหนดการบังคับใชจริงในป 2557 อีกท้ังยังได       

คาํนวนและติดตามมาตรวัดความเส่ียงอ่ืนๆ ตามเกณฑ Basel III ทีค่าดวา

จะมีการทยอยบังคับใชในประเทศไทย อาทิ Credit Value Adjustment 

(CVA) Risk และ Leverage Ratio รวมทั้ง Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)

ทรัพยากรบุคคล
การขยายตัวอยางตอเน่ืองของภาคธนาคารไทย ทําใหเกิดการแขงขัน

อยางรนุแรงในการจูงใจบคุลากรท่ีมคีวามสามารถสงูใหเขามาเปนสวนหน่ึง

ของธนาคาร แตดวยสภาพแวดลอมการทํางานและวฒันธรรมองคกรทีเ่นน   

การเคารพซ่ึงกันและกัน การสงเสริมความกาวหนา การพัฒนาบุคลากร

อยางตอเน่ือง และการทํางานเปนทีม ทาํใหธนาคารประสบความสําเร็จใน

การรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคาร

จงึพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทีห่ลากหลาย เพ่ือจงูใจบคุลากรท่ีมคีวามสามารถ

สูงใหเขามารวมงานกับธนาคาร และรักษาบุคลากรเหลาน้ันไวกับองคกร

ได หลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันมีเปาหมายเพ่ือชวยสนับสนุนการ

เรียนรูของพนักงานตลอดอายุการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีทาง

เลือกในอาชีพการงานอยางเต็มที่ รวมทั้งเพ่ิมพูนศักยภาพและทักษะของ

บุคลากรในดานตางๆ อีกท้ังยังเสริมสรางใหพนักงานมีความพึงพอใจใน

การทํางาน ซึ่งชวยสงเสริมใหพนักงานทําหนาท่ี “เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน” 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือรนในการใหบริการลูกคา

รายงานผลการประกอบการ  
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เพ่ือใหหลักสูตรการอบรมมีความทันสมัยและสอดคลองกับการสราง

บุคลากรยุคใหม ธนาคารไดเพ่ิมเติมหลักสูตรการอบรมดานทักษะอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการอบรมหลัก เชน การควบคุมสินเชื่อ การขายและ

การบรกิาร รวมถงึการเพ่ิมขดีความสามารถดานภาษา เพ่ือเตรยีมความพรอม

สําหรับการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึงดวย

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ

สําหรับอนาคตและไดจัดโครงการพัฒนาผู บริหารแบบบูรณาการ 

ซึง่ประกอบดวย แผนการอบรมทีช่ดัเจน การใหคาํปรกึษาและสอนงานจาก  

ผูบริหารระดับอาวุโส และการพัฒนาทักษะความเปนผูนําผานการปฏิบัติ

งานจริง ธนาคารไดปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและหลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากร

นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี เพ่ือเพ่ิมพูนความ

พึงพอใจในการทํางานของบุคลากร และทัศนียภาพท่ีงดงามในสายตาของ

ลูกคา รวมถึงสะทอนการใหบริการอันเปนเลิศ ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกร 

ไปยังบุคลากรทุกระดับชั้น 

ธนาคารจะยังคงพัฒนาเคร่ืองมอืและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาชวยในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล และสงเสรมิการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือให

บคุลากรไดรบัการพัฒนาและเติบโตอยางภาคภูมใิจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดนจากความรวมมือ

รวมใจของบุคลากรท่ีมีคุณภาพและจงรักภักดีตอองคกร 

 

ก้าวสู่อนาคต
ดวยความมุงมั่นสูความเปนเลิศ การบริหารจัดการอยางเปนระบบและ

รดักุม รวมถึงวิสยัทัศนทีย่าวไกล ซึง่สะทอนไดจากผลการดําเนินงานท่ีดขีึน้

อยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผานมา และรางวัลตางๆ ที่ธนาคารไดรับ 

ลกูคาจงึสามารถไววางใจในการใชบรกิารของธนาคารกรุงเทพไดอยางเต็ม

ท่ี และธนาคารพรอมที่จะเติบโตเคียงขางไปกับลูกคา สมกับปณิธานท่ีได

ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน”

แมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความไมแนนอนสูง แต

ขณะเดียวกันก็สรางโอกาสอยางมากมายสําหรับผูมองการณไกล  แนวโนม

การฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นของประเทศพัฒนาแลว การชะลอลง

ของเศรษฐกิจสําคัญในเอเชีย การเกิดขึ้นของตลาดใหมในประเทศกําลัง

พัฒนา การรวมกลุ มเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือแมแต

ปรากฏการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย 

ลวนทําใหธุรกิจตองปรบัตวัใหสามารถอยูรอดและแขงขนัตอไปได การขยาย

ตัวของเศรษฐกิจในจังหวัดตางๆ ของไทย รวมถึงในหัวเมืองใหญที่ติดกับ

ชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน การขยายฐานธุรกิจสูตางประเทศ การปรับ

โครงสรางการดําเนินกิจการ เปนตัวอยางของการปรับตัวของภาคธุรกิจ  

ธนาคารกรุงเทพพรอมที่จะสนับสนุนลูกคาใหสามารถเคลื่อนผาน

กระบวนการปรับตัวน้ีไดอยางราบร่ืน และกาว “สูอนาคตใหม” ที่ทาทาย

รายงานผลการประกอบการ  
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255654

รางวัล

1 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนําเข้า ปี 2555
 นิตยสารดิเอเช่ียนแบงเกอร (4 ปติดตอกัน)

2 ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย ปี 2555
 นิตยสารดิเอเช่ียนแบงเกอร (2 ปติดตอกัน)

3 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย ปี 2556 
 นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ (6 ปติดตอกัน)

4 ผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2556 
 นิตยสารไฟแนนซเอเชีย

5 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและนําเข้า
 นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย (7 ปติดตอกัน)

6 รางวัลตราสารหนี้ดีเด่นประจําปี 2555
 สมาคมตราสารหน้ีไทย 

7 สถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นในการทําธุรกรรมด้านการประมูลพันธบัตรในตลาดแรก
 สมาคมตราสารหน้ีไทย 

8 สถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ของทางการและสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 สมาคมตราสารหน้ีไทย 

9 ผู้ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ระดับดีเลิศในประเทศไทย
 วารสารโกลบอล คัสโตเด้ียน (2 ปติดตอกัน)

10 ธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทย ปี 2556
 นิตยสารดิเอเช่ียนแบงเกอร

11 ธนาคารผู้นําแห่งการรณรงค์เพื่อพัฒนาผลงาน ปี 2555
 ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปติดตอกัน)

12 ธงเกียรติยศประจําปี 2555
 รัฐบาลเวียดนาม
 ธนาคารชาติเวียดนาม (3 ปติดตอกัน)

13 ธุรกรรมจัดหาเงินกู้และการควบรวมกิจการยอดเยี่ยมแห่งปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย

14 การจัดจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม 
 นิตยสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย 

รายงานผลการประกอบการ
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ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255660 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบตอสังคม

จากจุดเร่ิมตนในป 2487 ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ 

ธนาคารพาณิชยชัน้นําของประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ

มาเกือบ 70 ป ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณของ 

“เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน” ที่มุ งสนับสนุนลูกคา     

ใหบรรลุเปาหมายทางการเงิน และรวมสราง

ความเจริญเติบโตใหแกระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศตลอดมา พรอมทั้งสรางสรรคจรรโลง

สงัคม และดูแลรกัษาส่ิงแวดลอมมาอยางตอเน่ือง

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน 

ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยางมคีวามรบัผดิชอบ

ตามหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คูแขง   

เจาหน้ี สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม อีกท้ังยัง

ดาํเนินการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ทุกรูปแบบ

อยางจรงิจงั โดยปฏบิตัติามนโยบายและแนวทาง

การปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิทีไ่ดกําหนดไวอยาง

ชัดเจน พรอมทั้งจัดการอบรมพนักงานใหเขาใจ

วิธีการปฏิบตัเิพ่ือปองกันการทุจรติคอรรปัชัน่และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 

นอกจากน้ี ธนาคารยังรวมดูแลสังคม และรักษา

สิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมหลัก 5 ดาน       

คอื การเสริมสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การ 

มอบความพึงพอใจใหลูกคา การดูแลพนักงาน         

การสงเสรมิคณุภาพสังคม และการดแูลสิง่แวดลอม 

โดยมุงสนับสนุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึง

ภาคสวนตางๆ ของสังคมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

ทั้งน้ีเพราะธนาคารเช่ือมั่นวาเปนแนวทางการ

พัฒนาท่ีจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง

เขมแข็งและเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน

ธนาคารกรุงเทพมุงสนับสนุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
รวมถึงภาคสวนตางๆ ของสังคม

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้เพราะธนาคารเชื่อมั่นวา
เปนแนวทางการพัฒนาท่ีจะสงผลใหประเทศไทย

มีความเขมแข็งมั่นคงและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 61ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดําเนินธุรกจิตามหลกัจรยิธรรมและการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีคูขนานไปกับการรวมใสใจดแูลสงัคม 

และรักษาสิ่งแวดลอมของธนาคารกรุงเทพ ดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวทางความรับผิดชอบ

ของกิจการตอสังคมที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งไดแก การประกอบ

กิจการอยางเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติตอ    

แรงงานอยางเปนธรรม การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การรวมพัฒนาชุมชนหรอืสงัคม และการสรางสรรคพรอมทัง้เผยแพรนวัตกรรมซึง่เกิดจากการดําเนินงาน 

ทีม่คีวามรับผดิชอบตอสงัคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย

โครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมที่ธนาคารกรุงเทพดําเนินการในแตละดานดังกลาว

ขางตน มีรายละเอียดดังน้ี



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255662

1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ธนาคารกรุงเทพรวมพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยใหเจริญเติบโตและมี    

ความมัน่คงตลอดมา ดวยการสงเสรมิผูประกอบการไทยใหมคีวามเขมแขง็ 

สามารถแขงขันได และเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยนอกจากการสนับสนนุ

ลูกคาธุรกิจรายใหญ ซึ่งเปนความเช่ียวชาญท่ีโดดเดนของธนาคาร       

ตลอดมาแลว ธนาคารยังใหความสําคัญกับการพัฒนาผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี รวมถึงผู ประกอบการใน           

ภาคการเกษตร ใหมโีอกาสเตบิโตอยางย่ังยืน เชนเดียวกับบรษิทัชัน้นําของ

ประเทศหลายๆ แหงในปจจุบันท่ีเริ่มตนมาจากธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัว

เชนกัน และเน่ืองจากธุรกิจไทยในปจจุบันกวารอยละ 90 เปนเอสเอ็มอี      

การสงเสริมผูประกอบการเหลาน้ี ใหมคีวามเขมแขง็ ยอมสงผลใหเศรษฐกิจ

ไทยแข็งแกรงไปดวย ในขณะท่ีภาคการเกษตรยังคงเปนรากฐานสําคัญ    

อกีสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกจิไทย การสงเสรมิภาคการเกษตรใหมคีวาม

เขมแข็ง ไมเพียงสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ หากยังเกิดประโยชน       

ตอสังคมในดานอ่ืนๆ อาทิ ชวยเสริมสรางความม่ันคงดานแหลงอาหาร        

รกัษาสิง่แวดลอม และกระจายความเจรญิสูชนบท ธนาคารจงึจดักิจกรรม

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจอยางหลากหลาย อาทิ

โครงการเกษตรก้าวหน้า
ภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยอยูใน           

อันดับตนๆ ของโลกในฐานะผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารติดตอกัน    

มายาวนาน โดยเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลกในสินคาหลายชนิด เชน 

กุง ยางพารา และมนัสาํปะหลัง เปนตน อยางไรก็ตาม ภาคการเกษตรไทย

จะดํารงอยูไดอยางย่ังยืนตองมกีารพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ

ในการแขงขนั ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความจริงน้ี จึงไดริเร่ิมโครงการ 

“เกษตรกาวหนา” ในป 2544 เพ่ือชวยเกษตรกรไทยใหสามารถปรับตัวได

สอดคลองกับภาวะการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมุงสนับสนุน

การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพ่ือใหไดสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ 

ควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอมของแหลงผลิต สงผลใหผลผลิตดาน

การเกษตรของไทย สามารถยกระดับสูกรอบกติกาการคาสากลซ่ึงมีระบบ

และมาตรฐานเขมงวดเก่ียวกับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของ          

ผูบริโภค อีกท้ังยังจะกอใหเกิดอานิสงสตอเนื่องไปถึงชุมชนโดยรอบพื้นท่ี

เกษตรกรรม ไมวาจะเปนรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการจางงานหรือการขาย      

พืชผล คนในชมุชนมคีณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้ และสงัคมมคีวามผาสุกและมัน่คง

เพ่ือบรรลวัุตถุประสงคของโครงการเกษตรกาวหนาดังกลาว ธนาคารจึงจัดให

มีกิจกรรมเสริมสรางความรูดานการเกษตรท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่หมาะสมสําหรับการเกษตรแตละสาขา ซึง่ธนาคาร

ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวแลวกวา 120 ครั้ง ในชวง 12 ปที่ผานมา      

โดยมุงเนนใน 3 เร่ือง คือ การตอยอดความรู การจัดการผลผลิต และ      

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 63

การตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลตอบแทนคุมกับการลงทุนของ

เกษตรกรกาวหนาท่ัวประเทศ

กิจกรรมของธนาคารภายใตโครงการเกษตรกาวหนา ในป 2556 มดีงันี้

• งาน “วันเกษตรกาวหนา 2556” ซึ่งจัดข้ึนเปนคร้ังท่ี 8 ที่บริเวณ         

ลานหนาอาคารสํานักงานใหญ สีลม ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2556        

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมดานการตลาดและมอบรางวัล          

เชิดชูเกียรติเกษตรกรกาวหนาท่ีมีผลงานดีเดนสอดคลองกับหลักการ

ของโครงการ และจัดใหเกษตรกรไดมีโอกาสแสดงความกาวหนา

ทางการเกษตรสูการรับรูของผูบริโภคและจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ

• กิจกรรม “สนทนาเทคโนโลยีการเกษตร” เพ่ือขยายผลเก่ียวกับความรู

ดานเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับการพัฒนาการผลิตและผลผลิตทางการ

เกษตร รวมถึงแนวคดิในการบรหิารจดัการการผลิตทัง้ดานปรมิาณและ

คุณภาพ โดยคัดสรรวิทยากรผูเช่ียวชาญจากหลายๆ ภาคสวนท่ีมี  

ความสามารถ มาเปนผูบรรยายถายทอดและรวมกิจกรรม

• กิจกรรม “แลกเปล่ียน เรียนรู” ในลักษณะการแบงปนประสบการณ

จากผูรู  ผูประสบความสําเร็จสูเพ่ือนเกษตรกรทั่วไปเพ่ือเชื่อมโยง        

ความรูทางการผลิตกับความรูทางการตลาด 

• กิจกรรม “พัฒนาเครือขายเกษตรกรกาวหนาระดับประเทศ” เพ่ือ

สนบัสนนุใหเกิดการเชือ่มโยงจากผูผลติถึงผูบรโิภคครบหวงโซการผลติ

สําหรับสินคาท่ีมีศักยภาพ

โครงการเพ่ือนคู่คิดเอสเอ็มอี
สบืเน่ืองจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ธนาคารกรุงเทพไดรเิร่ิม

โครงการ “เพ่ือนคูคิดเอสเอ็มอี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรรหา แบงปน 

และถายทอดความรูและประสบการณของเอสเอ็มอทีีม่คีวามเขมแขง็และ

ประสบความสําเร็จ แกผูประกอบการเอสเอ็มอีอื่นๆ ที่ตองการความรูและ

แบบอยางของกิจการท่ีสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณทาง

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ตลอดระยะเวลากวา 15 ปทีผ่านมา ธนาคารไดดาํเนินการหลายๆ แนวทาง

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกเอสเอ็มอีไทย ทั้งจัดการอบรมและสัมมนา     

จัดทําวารสารและหนังสอื รวมท้ังสนับสนุนผูประกอบการใหจดัต้ัง “ชมรม 

บวัหลวงเอสเอ็มอ”ี เพ่ือใหเกิดเครือขายธุรกิจทีพ่รอมสนบัสนนุซึง่กันและกัน 

จากจุดเร่ิมตนดวยสมาชิก 46 รายในป 2546 จนถึงปจจบุนัชมรมมสีมาชิก 

มากกวา 600 ราย โดยมกิีจกรรมหลกั 3 ดาน คอื เครือขายความร ูเครือขาย

การผลิตและซัพพลายเชน และเครือขายตลาด 

กิจกรรมในดานเครือขายความรูประกอบดวยการอบรม สัมมนา และการ

ศึกษาดูงานกิจการท่ีเปนตัวอยางของแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

โดยในป 2556 ที่ผานมา ชมรมไดนําสมาชิกไปดูงานและแสวงหาลูทาง

ธุรกิจในหลายประเทศที่ธนาคารกรุงเทพมีสาขาตั้งอยู ทั้งเวียดนาม ลาว 

อินโดนีเซีย เมียนมาร จีนและไตหวัน สวนกิจกรรมดานเครือขายการผลิต

และซัพพลายเชน เปนการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสมาชิกดวยกันเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการผลิต 

ในป 2552 ธนาคารไดรเิร่ิมจดังาน “บวัหลวงเอสเอ็มอแีฟร” โดยเชิญสมาชิก 

ของชมรมใหนาํสินคามาจําหนายท่ีลานหนาสํานักงานใหญ ถนนสีลม ซึง่เปน 

งานท่ีประสบความสาํเร็จสงูมาก และธนาคารไดจดัตอเน่ืองทุกปจนเกิดเปน

เครือขายตลาดข้ึน ตอมาในป 2555 ธนาคารไดริเร่ิมกิจกรรมใหมในดาน

เครือขายความรู โดยจัดการอบรมหลักสูตร “ทายาทธุรกิจ” แกผูประกอบ

การรุนใหมที่เปนผูสืบทอดกิจการเพ่ือใหความรูเร่ืองวิธีการสืบสานธุรกิจ

ครอบครัวจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงไดอยางราบรื่น และเปนโอกาสอันดี

สําหรับทายาทธุรกิจภายในชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีไดสรางความสัมพันธ

ระหวางกัน

รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพ่ือนคู่คิด 

ธนาคารกรุงเทพผลิตและเผยแพรรายการสารคดีสัน้ทางโทรทัศน “เพ่ือนคูคดิ” 

มาอยางตอเน่ืองกวา 24 ป โดยเร่ิมตั้งแตป 2532 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ี

เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะฟองสบู ราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว      

ทําใหประชาชนมีภาระคาครองชีพมากข้ึน ธนาคารจึงสรางสรรครายการ       

เพ่ือนคูคิดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวหันมาใชเวลาวางรวมกัน

ในการสรางสรรคและประดษิฐสิง่ของตางๆ ไวใชเองในครวัเรือน ซึง่ไมเพียง

ชวยลดคาครองชีพ หากยังสามารถผลิตเพ่ือจาํหนายเปนรายไดเสริมใหแก

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 255664

ครอบครัวไดอกีทางหน่ึง ดวยความแปลกใหมและเน้ือหาสาระท่ีมปีระโยชน 

รายการเพ่ือนคูคิดจึงไดรับการตอบรับจากผูชมอยางสูงในเวลาอันรวดเร็ว 

และตอมามีเสียงเรียกรองใหรายการชวยแนะนําลูทางในการทํามาหากิน 

สาํหรับผูทีต่องการเร่ิมตนทําธุรกิจเล็กๆ ของตนเอง ธนาคารจึงปรบัรปูแบบ

รายการเพ่ือนําเสนอเร่ืองราวของผูประกอบการขนาดยอม ที่มีความคิด

สรางสรรคแปลกใหม เพ่ือใหความรูและสรางแรงบันดาลใจแกผูชมมาจน

ทุกวันน้ี 

ในชวงท่ีประเทศไทยประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ซึง่สงผล

ใหธุรกจิซบเซาและการใชจายชะลอตวั รายการเพ่ือนคูคดิยังคงเปนอกีหน่ึง

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของผูประกอบการไปยังประชาชน    

ทั่วประเทศ ซึง่มสีวนชวยใหผูประกอบการจํานวนมากผานพนวิกฤตการณ     

ครัง้น้ันมาได บทบาทน้ีเองสงผลใหรายการเพ่ือนคูคดิ ไดรบัความนิยมอยาง

กวางขวาง และไดรับรางวัลโทรทัศนทองคํา สาขาสารคดีสงเสริมอาชีพ       

ดีเดน ป 2540 จากชมรมสงเสริมโทรทัศน มูลนิธิจํานง รังสิกุล และ

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ นับเปนอีกหน่ึงกาวของความ

สาํเร็จทีร่ายการไดรวมสรางประโยชนตอผูประกอบการไทย และเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ 

ปจจุบันรายการเพ่ือนคูคิด ออกอากาศเปนประจําทางสถานีโทรทัศน     

ไทยทวีีสีชอง 3 ในวันพฤหัสบดแีละวันศกุร เวลา 10.10 น. และสถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ในวันเสารและวันอาทิตย เวลา 22.55 น. 

โดยธนาคารยังมุงมั่นท่ีจะปรับปรุงเน้ือหา และรูปแบบรายการใหทันสมัย

และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในแตละชวงเวลาอยูเสมอ เพ่ือสนับสนนุ

เอสเอม็อไีทยใหเขมแขง็และเปนรากฐานทีม่ัน่คงสาํหรับเศรษฐกจิไทยตอไป

อยางย่ังยืน

ในวาระท่ีรายการ “เพ่ือนคูคดิ” ไดออกอากาศมาอยางตอเน่ืองถึง 24 ป ในป 

2556 ธนาคารไดจัดงาน “24 ปเพ่ือนคูคิด” ที่ลานดานหนาสํานักงานใหญ 

ถนนสีลม โดยเชิญผูประกอบการท่ีเคยออกรายการ “เพ่ือนคูคิด” ใหนํา

สนิคามาจัดแสดงและจําหนาย เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะ

กับเพ่ือนๆ ผูประกอบการภายในงาน ซึ่งอาจนําไปสูความรวมมือกันทาง

ธุรกิจในอนาคต โดยมผีูบรหิารของธนาคาร พนักงาน ผูประกอบการ ลกูคา

และผูสนใจทั่วไป เขาชมงานกวา 2,000 คน

โครงการเพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว (Bualuang SMART Family 
Enterprise)
เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งสวนใหญเปนวิสาหกิจครอบครัว 

และหลายครอบครัวกําลังอยูในชวงเตรียมการสงมอบกิจการใหผูสืบทอด 

ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใหการสงตอกิจการและ

ความม่ังคัง่จากรุนสูรุนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิผล ธนาคารกรุงเทพ

จึงรวมกับ Babson College ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลก          

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในดานการพัฒนาความเปนเจาของกิจการและวิสาหกิจครอบครัว และ

สถาบันพัฒนาผูประกอบการเชิงสรางสรรค หรอื Creative Entrepreneurship 

Development Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินโครงการ

พัฒนาหลักสูตรวิสาหกิจครอบครวัสําหรับประเทศไทยข้ึน โดยใชขอมลูจาก

การสัมภาษณเจาของธุรกิจครอบครัวท่ีเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ      

อีกท้ังยังรวมกันดําเนินโครงการ “เพ่ือนคูคิดวิสาหกิจครอบครัว” ซึ่งเปน  

การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจาของวิสาหกิจครอบครัว เพ่ือชวยใหมี

ความพรอมสําหรับการสงมอบกิจการแกผูสืบทอด และเจาของกิจการ      

รุนใหมสามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตตอไปไดอยางย่ังยืน

การอบรมเชิงปฏบิตักิารสําหรับเจาของธุรกิจครอบครวัแตละรุนใชเวลา 3 วัน 

2 คนื จนถึงปจจบุนั ธนาคารจัดการอบรมไปแลว 10 รุน เฉพาะในป 2556 

ที่ผานมา ธนาคารจัดอบรม 4 รุน ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน สิงหาคม 

และพฤศจิกายน โดยมีลูกคาเขารวมอบรม 47 ครอบครัว 

เพ่ือตอยอดโครงการใหประสบความสาํเร็จมากย่ิงขึน้ ธนาคารไดรเิร่ิมจดังาน

สมัมนาใหญประจาํปสาํหรบัผูประกอบการขึน้ในป 2555 โดยเชญิวิทยากร

ผูทรงคณุวุฒมิารวมเสวนาถายทอดความรูและประสบการณในการดาํเนิน

ธุรกิจครอบครัวใหเติบโตอยางย่ังยืน และแนวทางการสงมอบและรับมอบ

ธุรกิจ สําหรับป 2556 ธนาคารจัดการสัมมนาในหัวขอ “สูอนาคต มังกร

ธุรกิจรุนใหม” โดยเชญิผูนาํองคกรธุรกิจชัน้นาํของไทย ซึง่เปนพนัธมติรทาง

ธุรกิจทีส่าํคัญของธนาคาร มาถายทอดประสบการณและแนวคิดเบ้ืองหลงั 

ความสําเร็จจากการสืบสานวิสาหกิจครอบครัว ซึ่ง “มังกรธุรกิจรุนใหม” 

ที่รวมการเสวนาทุกทานไดใหความเห็นตรงกันวา ธุรกิจจะย่ังยืนไดจะตอง

ไมลืมใสใจและใหความชวยเหลือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน

ซพัพลายเออร ตวัแทนจาํหนาย พนักงาน และชมุชนหรอืสงัคม โดยมลีกูคา 

และประชาชนผูสนใจเขารับฟงกวา 1,000 คน 

นอกจากนี ้ธนาคารยังจดัการสัมมนาเชงิวิชาการเปนเวลาครึง่วนัในแตละครัง้ 

โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูที่เปนประโยชนสําหรับการ

ดาํเนินธุรกิจครอบครวั เชน ภาษีเงินไดนติบิคุคล การสงมอบธรุกิจครอบครวั

ใหทายาท การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางเจาของกิจการ

กับผูบรหิารมืออาชีพ การบริหารความแตกตางทางความคิดของคนตางรุน 

และการบริหารกิจการครอบครัวใหเติบโตอยางย่ังยืน โดยธนาคารริเร่ิม

จดัการสัมมนาดงักลาวในป 2554 เฉพาะในป 2556 จดัขึน้ 10 คร้ัง มลีกูคา

ของธนาคารเขารวมสัมมนารวมแลวกวา 2,000 คน

โครงการเล่าสู่กันฟัง
ธนาคารเชิญลกูคาธุรกิจรายใหญในตางจงัหวัดทัว่ทุกภูมภิาคมารวมแสดง

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนและถายทอดประสบการณในการดําเนินธุรกิจ

จากรุ นสู รุ น เพ่ือนําขอมูลและแนวคิดที่ไดรับไปประยุกตใชเขากับ           

การดําเนินธุรกิจของตนตามความเหมาะสม อีกท้ังยังเปนโอกาสใหผูเขา

รวมกิจกรรมไดเชื่อมโยงสายสัมพันธระหวางกัน ซึ่งอาจนําไปสูการสราง    

เครือขายเพ่ือสนบัสนนุซึง่กันและกันในทางธุรกิจ โดยธนาคารพรอมใหการ

สนับสนุนทุกดาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินให

สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือ

สนับสนุนลูกคาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่เอื้อเฟอเก้ือกูลกันตลอดมา       

ในป 2556 ธนาคารจัดกิจกรรมนี้ 17 ครั้ง

โครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีวา ในระยะหลายปที่ผานมาน้ี ครอบครัวไทย

กําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง

เกิดจากโครงสรางประชากรของประเทศไทยท่ีกําลังเปล่ียนไปสูสังคม         

ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว เน่ืองจากคนไทยในปจจุบันโดยเฉล่ียมีอายุยืนข้ึน 

ทาํใหมชีวงชีวิตหลังเกษียณยาวนานข้ึน ในขณะท่ีครอบครัวมีขนาดเล็กลง 

เน่ืองจากอัตราการเกิดที่ลดลง นอกจากนั้น ครอบครัวสมัยน้ียังมีภาระ    

เพ่ิมขึ้น ทั้งจากคาครองชีพและความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ทั้งจาก                

ภัยธรรมชาตแิละอื่นๆ ตลอดจนภาระจากโรคภัยไขเจ็บ ปจจัยเหลาน้ีลวน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กอใหเกิดความจําเปนท่ีครอบครัวจะตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน

อยางเหมาะสม เพ่ือความอยูดีมีสุขและมีเงินออมเพียงพอสําหรับดูแล

ตนเองหลังการเกษียณ โดยไมเปนภาระของบุตรหลานหรือภาครัฐ

ในป 2556 ธนาคารกรุงเทพและบริษทัในกลุมของธนาคาร ซึง่ประกอบดวย 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และ 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จึงไดเร่ิมจัดกิจกรรม “การเงิน

มั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking” ทั้งใน

กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดแก เชียงใหม อุดรธานีและหาดใหญ           

เพ่ือกระตุนครอบครัวไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของความม่ันคง

ทางการเงินของครอบครัว และเผยแพรวิธีการ ตลอดจนทางเลือกท่ี      

หลากหลายอันจะชวยทําใหเกิดความมั่นคงทางการเงิน โดยอาศัยความรู

ดานการวางแผนทางการเงินท่ีครอบคลุมทุกมิติ และยังมีบริการให           

คําปรึกษาแนะนําทางดานวางแผนทางการเงินเปนรายบุคคลแกผูที่สนใจ 

ในหัวขอหลักๆ คือ การวางแผนการออม การลงทุนและการคุมครอง       

ความเส่ียง โดยเจาหนาท่ีของธนาคารกรุงเทพและบริษัทในกลุมอีกดวย 

การจัดงานท้ัง 4 ครั้ง มีสมาชิกของครอบครัวไทยสนใจเขารวมงาน          

อยางลนหลามรวมเกือบ 10,000 คน แสดงถึงความสนใจในดานน้ีของ

ครอบครัวไทย ธนาคารจึงจัดโครงการน้ีตอเน่ืองในป 2557 นี้ 

2. ด้านการมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า 
ธนาคารมุงมั่นท่ีจะตอบสนองความตองการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแก

ลกูคา ดวยผลิตภัณฑและบรกิารทางการเงินท่ีมคีณุภาพและไดมาตรฐาน 

โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคาเสมือนเปน ‘เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน’ ดังน้ัน 

ธนาคารจึงพัฒนาระบบงานโดยนําเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใชอยางเหมาะสม 

และสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู 

ความชาํนาญเปนผูใหบรกิาร เพ่ือใหมัน่ใจวาลกูคาจะไดรบับรกิารท่ีดทีีส่ดุ 

รวมทั้งสรางความม่ันใจใหลูกคา ชวยใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทาง        

การเงินไดอยางปลอดภัย นอกจากน้ี ธนาคารยังขยายเครือขายสาขาและ

สํานักธุรกิจใหครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูล

ของลูกคา ตลอดจนดูแลการรับขอรองเรียนและดําเนินการแกไขตาม      

ความเหมาะสมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอลูกคา 

มุ่งมั่นให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย

กําลงักาวเขาสูการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญเน่ืองจากหลายๆ ปจจยั เชน การท่ี

สังคมไทยมีผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ความมั่งคั่งกระจายสูตางจังหวัดมากข้ึน และ

ประชากรในเมืองใหญตองการบริการที่พรอมใชไดทุกท่ีทุกเวลามากข้ึน 

ธนาคารจึงไมเคยหยุดสรางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมๆ เพ่ือสังคม รวมถึง  

การคิดคนและพัฒนาผลติภณัฑและบรกิารทางการเงินเพ่ือสนบัสนนุลูกคา    

ใหบรรลุจุดมุงหวังท้ังดานการดําเนินชีวิตและการสรางธุรกิจตลอดมา

ในปทีผ่านมา ธนาคารไดพัฒนาผลติภัณฑและการบริการใหมๆ  หลายดาน 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑดานการลงทุน ทีช่วยใหครอบครวัไทยสามารถบริหาร

จัดการเร่ืองการเงินไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการออมเงินใหเพียงพอ

สําหรับชวงชีวิตหลังการเกษียณ ซึ่งธนาคารไดรวมกับบริษัทในกลุมของ

ธนาคาร สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการโดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคา

เปนสําคัญ ดังน้ี

ประกันชีวิตบัวหลวงหวงครอบครัว และประกันชีวิตบัวหลวง             
หวงลูกหลาน เปนผลิตภัณฑที่ธนาคารรวมกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต      

พัฒนาข้ึน เพ่ือตอบสนองลูกคาท่ีตองการคุมครองตนเองและครอบครัว    

เพ่ิมเติมจากบริการประกันชีวิตผานธนาคารท่ีมีอยูในปจจุบัน ประกันชีวิต

บัวหลวงหวงครอบครัว เปนรูปแบบใหมของประกันชีวิตท่ีคุมครอง ความ

ไมแนนอนในอนาคต โดยคุมครองท้ังชีวิตและสุขภาพ ดวยคาเบ้ียประกัน 

เร่ิมตนเพียงวันละ 3 บาทเศษ แตใหทัง้ความคุมครองชวิีต และ 17 โรครายแรง 

กองทุนผสมบีซีเนียรสําหรับวัยเกษียณ เปนกองทุนที่เหมาะสําหรับ

ลูกคาท่ีตองการเตรียมความพรอมกอนวัยเกษียณ โดยกองทุนมุงเนน    

สรางผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ และเพ่ิมโอกาสรับผลตอบแทนจาก      

การลงทุนในสนิทรพัยเส่ียง ผูถือหนวยลงทุนสามารถวางแผนการใชเงินได

ดวยการขายคืนหนวยลงทุนแบบปกตใินชวง 5 วันทําการสดุทายของเดือน 

หรือการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแบบรายเดือนลวงหนา โดยระบุ      

จํานวนเงินท่ีตองการจะใชในแตละเดือน ซึ่งรายการขายคืนจะทําใน           

วันทําการสุดทายของเดือน 

กองทุนเปดบวัหลวงทรกิเกอร 555 เปนกองทุนหุนท่ีมุงหวังผลตอบแทน

เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 15 ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจากวัน        

จดทะเบียน ซึ่ง บลจ. บัวหลวง จะหาโอกาสทํากําไรจากการขึ้นลงของ  

ราคาหุน เพ่ือใหกองทุนสามารถทยอยคืนผลตอบแทน ใน 2 ครั้งแรก           

อยูที่ประมาณรอยละ 5 ของมูลคาท่ีตราไว และในคร้ังสุดทายในอัตรา        

ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท่ีตราไว และปดกองทุนเพ่ือคืนเงินลงทุน 

กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกําหนด เปนกองทุน

ประเภทมีกําหนดอายุโครงการ ธนาคารนําเสนอขายตอเน่ืองตลอดท้ังป 

เพ่ือใหเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูลงทุนท่ีรับความเส่ียงในการลงทุนได

ระดับหนึง่ แตมโีอกาสรับผลตอบแทนทีด่กีวาการฝากเงิน และผลตอบแทน

ไมเสียภาษีสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา 

พนัธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง เปนผลติภณัฑดานการลงทุน
อีกประเภทหน่ึงที่ธนาคารไดรับความไววางใจอยางตอเนื่องจากกระทรวง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การคลังใหเปนผูจัดจําหนาย โดยในป 2556 ธนาคารไดจัดจําหนาย

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และในชวงปลายป ธนาคารยังไดรับมอบหมายให

เสนอขายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1 เปดเสนอขายระหวางระหวาง 2 ธันวาคม 2556 –         

31 มีนาคม 2557

บัตรบีเฟสต สมารท แรบบิท เปนนวัตกรรมทางการเงินท่ีชวยให              

คนเมืองยุคใหมดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสะดวกสบายดวยบัตรเพียง       

ใบเดียว โดยเปนการพัฒนาตอยอดจากชิพอัจฉริยะ EMV ที่มีสมรรถนะสูง

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในบัตร ใหมีความสามารถ            

หลากหลายย่ิงขึน้ในบัตรเดียวเพ่ือความสะดวกสําหรับลูกคา ซึ่งนอกจาก

จะเปนบัตรเดบิตแลว ลูกคายังสามารถใชเปนบัตรเอทีเอ็ม บัตรโดยสาร    

รถไฟฟาบีทเีอสและรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ (BRT) และบัตรเงินสด

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือชําระคาสินคาและบริการ ณ รานคาท่ีมีสัญลักษณ 

Rabbit ทั่วกรุงเทพฯ พรอมทั้งสะสมคะแนน ณ รานคาท่ีรวมรายการ        

อกีท้ังยังเปนบัตรใบแรกและใบเดียวของสถาบันการเงินไทยท่ีสามารถใชได

กับรถไฟฟาบีทีเอส 

ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารแรกท่ีนําเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาเพ่ิม

สมรรถนะดานความปลอดภัย เพ่ือปองกันการโจรกรรมขอมูลบนบัตรและ

ปลอมแปลงบตัร ซึง่ชวยปกปองเงนิในบญัชีใหปลอดภยั พรอมกนัน้ี ธนาคาร

ไดตดิต้ังเคร่ืองอานชิพอัจฉรยิะท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคารกวา 8,400 เคร่ือง

ทั่วประเทศ ใหสามารถรองรับการอานขอมูลจากชิพท่ีติดอยูบนตัวบัตร     

ซึ่งธนาคารยินดีลงทุนเปนจํานวนมาก เพ่ือใหลูกคาสามารถใชบริการได

อยางสะดวกสบายและม่ันใจในความปลอดภัย

ธนาคารยังคงสรางสรรค พัฒนาและปรับปรุงชองทางการใหบริการตางๆ 

อยางสมํ่าเสมอ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหลกูคา ซึง่ในป 2556 ทีผ่านมา ธนาคารไดเพ่ิมบรกิารฝากเงิน ถอนเงิน และ

โอนเงิน โดยไมตองเขียนใบฝากเงิน เงินโอน หรอืถอนเงิน เพ่ือมอบความ

สะดวกและความพึงพอใจใหลูกคามากย่ิงขึ้น 

นอกเหนือจากการใหบรกิารผานเคานเตอรสาขา ธนาคารยังพัฒนาชองทาง

บรกิารอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง เพ่ืออาํนวยความสะดวกและความคลองตวัใน        

การทําธุรกรรมของลกูคา อาท ิบรกิารธนาคารทางอินเทอรเน็ต “บวัหลวง         

ไอแบงกก้ิง” บริการทางโทรศัพท “บัวหลวงโฟน” บริการธนาคารอัตโนมัติ 

“บวัหลวงเอ็กซเพรส” ซึง่ประกอบดวยเคร่ืองบวัหลวงเอทเีอม็ เครือ่งบวัหลวง 

เงินฝากฉับไว และเคร่ืองบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุม

การทําธุรกรรมทางการเงินประจําวันของลูกคาอยางครบถวน 

นอกจากน้ี ธนาคารยังปรับลดคาธรรมเนียมโอนเงินขามเขตผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 เพ่ือตอบสนอง   

ความตองการและอํานวยความสะดวกใหลูกคาโอนเงินไดงาย ทันใจ   

ตลอด 24 ชัว่โมง ดวยบริการบัวหลวง ไอแบงกก้ิง และผานเคร่ืองเอทีเอ็ม

ของธนาคาร 

การปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการโอนเงินขามเขตผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้ ชวยลดภาระคาใชจายในการโอนเงิน โดยเฉพาะลูกคาท่ี

ตองโอนเงนิใหครอบครวัท่ีอยูตางจงัหวัดเปนประจาํทุกเดือน โดยไดรบัการ

ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการโอนเงินขามเขตระหวางบัญชธีนาคารกรุงเทพ

ผานบริการบัวหลวง ไอแบงกก้ิง และบัวหลวง เอ็มแบงกก้ิง รวมกันเดือนละ 

5 ครัง้ และเครือ่งบวัหลวงเอทเีอม็เดอืนละ 1 ครัง้ ซึง่สอดคลองกบัความตองการ

ของลกูคา และถือเปนการชวยเหลือดแูลสงัคมอกีทางหน่ึง นอกจากน้ี ธนาคาร

ยังสงเสริมใหลกูคาท่ียังไมเคยใชบรกิารธนาคารทางอินเทอรเน็ตไดเห็นประโยชน

และเปล่ียนมาใชบรกิารน้ี ซึง่สะดวกสบายและประหยัดกวา สอดคลองกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมที่ใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน

มากข้ึน 

บรกิารแจงความเคลือ่นไหวของบญัชดีวยขอความสัน้ (SMS Account 
Alert) โดยสงขอความไปยังโทรศัพทมอืถือของลูกคา เม่ือมรีายการเขาออก

จาํนวนต้ังแต 500 บาทข้ึนไปในบญัชเีงินฝากสะสมทรัพยและกระแสรายวัน 

ประเภทบุคคลธรรมดา พรอมแจงยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เบิกจายได

เปนรายสัปดาหในทุกวันจันทร ซึ่งชวยใหลูกคารูสึกอุนใจที่สามารถตรวจ

สอบความเคล่ือนไหวของบัญชีไดอยางใกลชิด

บริการฝากเช็คและทราบผลเช็คธนาคารกรุงเทพภายในวันเดียวกัน 
เปนนวัตกรรมลาสุดท่ีธนาคารเปดใหบริการอยางเต็มระบบต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนผลของการพัฒนาตอยอดจากศูนยปฏิบัติการเช็ค        

ที่ธนาคารจัดตั้งข้ึนเปนแหงแรกของประเทศในป 2539 และเปนตนแบบ

ของศูนยปฏิบัติการเช็คของธนาคารอื่นๆ ในประเทศ อีกท้ังยังมีสวนรวม      

ในการพัฒนาระบบเรียกเก็บเงินตามเช็คดวยภาพ (Imaged Cheque 

Clearing and Archive System หรือ ICAS) ของธนาคารแหงประเทศไทย 

บริการน้ีชวยใหลูกคาทราบผลการเรียกเก็บเช็คภายในวันท่ีนําฝาก               

เมื่อลูกคานําฝากเช็คธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาของธนาคารท่ัวประเทศ  

กอนเวลา 15.30 น. ในวันทําการปกติ (ซึ่งเดิมจะทราบผลการเรียกเก็บเช็ค

ในวันทําการถัดไป) ชวยใหลกูคาท้ังลกูคาธุรกิจและลกูคาบุคคล ทีอ่าจเปน

ไดทัง้ผูฝากเช็คและผูสัง่จายเช็คไดรบัความสะดวกย่ิงข้ึน โดยเฉพาะลูกคา

ธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จะสามารถบริหารกระแสเงินสด

ในกิจการไดอยางคลองตัว มีสภาพคลองทางการเงินสูงขึ้น ลดตนทุน

ทางการเงิน และดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งจะเอ้ืออํานวย

ใหกิจการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 
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บริการบิซ ไอแบงกก้ิง เปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง

สําหรับลูกคานิติบุคคล ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในป 2556            

ที่ผานมา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหมๆ อาทิ

• บริการสําหรับลูกคานิติบุคคลโอนเงินไปตางประเทศท่ีครอบคลุม

วัตถุประสงคการโอนเงินมากถึง 35 วัตถุประสงค ในสกุลเงินตรา     

ตางประเทศท่ีลูกคาเลือกไดมากถึง 16 สกุลเงิน โดยไมตองแสดง

เอกสารประกอบการโอนเงิน อาทิ ดอลลารสหรัฐฯ ยูโร เยน ดอลลาร

ออสเตรเลีย ดอลลารนิวซีแลนด ดอลลารฮองกง ดอลลารสิงคโปร 

เปนตน นอกจากน้ี ลูกคายังสามารถเขาใชบริการผานอุปกรณสื่อสาร

เคล่ือนทีไ่ดอยางสะดวกย่ิงขึน้ ดวยโปรแกรมทองเว็บหลากหลาย อาทิ 

Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer

• บริการกองทุนรวมผานบิซ ไอแบงกก้ิง เพ่ืออํานวยความสะดวกดาน    

การลงทุนผานกองทุนรวม ใหผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลสามารถส่ังซื้อ   

ขายคืน และเรียกดูรายการเคล่ือนไหวของกองทุนรวม ไดตลอด 24 ชัว่โมง 

ซึง่เปนความสามารถท่ีธนาคารพัฒนาเพ่ิมเตมิขึน้ในป 2556 นอกเหนือ

จากบริการกองทุนผานบริการบัวหลวง ไอแบงกก้ิง สําหรับผูลงทุนท่ี

เปนบุคคลธรรมดา

• บริการส่ังซ้ือสมุดเช็คผานบิซ ไอแบงกก้ิง เปนบริการเพ่ิมเติมสําหรับ

ลูกคานิติบุคคลที่ลงทะเบียนบัญชีกระแสรายวันในระบบ เพ่ือชวยให 

การส่ังซ้ือสมุดเช็คเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ    

เพ่ิมความมั่นใจยิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงเทพมีประสบการณดานการคาตางประเทศมายาวนาน

กวา 60 ป ดวยเครือขายสาขาและสํานักงานตัวแทนตางประเทศรวม 27 แหง 

พรอมทัง้ธนาคารพันธมิตรตางประเทศมากกวา 1,000 แหง ครอบคลุม    

เขตเศรษฐกิจสําคัญท่ัวโลก และยังมีศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและ      

นําเขาอีก 62 แหงอยูในสํานักธุรกิจและสาขาของธนาคาร รวมถึงนิคม

อุตสาหกรรมท่ีกระจายอยูทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจสงออกและ

นําเขา ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของระบบเศรษฐกิจไทย อีกท้ัง 

ธนาคารยังคงมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน เพ่ือ    

ตอบสนองความตองการแกลูกคาและโจทยทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว โดยในป 2556 ที่ผานมาธนาคารไดพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะของ    

บรกิารเพ่ือการสงออกและนําเขาอยางตอเน่ือง ไดแก

• บรกิารชําระเงินทางการคาระหวางประเทศรูปแบบใหม (Bank Payment 

Obligation หรอื BPO) ซึง่กําลังไดรบัความนิยมจากผูสงออกและนําเขา

ทั่วโลก และธนาคารไดเปดใหบริการในป 2556 ที่ผานมา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูสงออกและนําเขา โดยใชระบบ

อเิล็กทรอนกิสในการรบั-สง และตรวจสอบขอมลูการซือ้ขายสินคา ชวย

ประหยัดเวลา ลดขอผดิพลาดและคาใชจายในการจัดทาํและตรวจสอบ

เอกสาร โดยมีธนาคารเขารับรองการชําระเงิน ชวยใหผูสงออกและ     

นําเขา ไดรับการชําระเงินและสินคาอยางรวดเร็ว และสามารถทํา

ธุรกรรมดานการคาตางประเทศไดคลองตัวมากข้ึน 

• ธนาคารจัดตั้งศูนยบริการทางโทรศัพท “TFC Call Center” ใหบริการ

สอบถามขอมูล ติดตามงาน แกปญหาและใหคําปรึกษาบริการดาน

การคาระหวางประเทศทางโทรศัพท เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว 

และเบ็ดเสรจ็ในจดุเดียว แกลกูคาธุรกิจผูนาํเขาและสงออกของธนาคาร 

ทัง้ยังเปนการลดภาระและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาแก

สาขาและสาํนักธุรกิจทัว่ประเทศ ผานหมายเลขโทรศพัท 0 2680 9559 
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ให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ 
ธนาคารกรุงเทพไมเพียงมุงมัน่สรางสรรคผลติภัณฑและบริการทางการเงิน

ทีท่นัสมยั มปีระสทิธิภาพ และตรงตามความตองการของลกูคา หากยังให

บรกิารแกลกูคาอยางมีความรับผดิชอบตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

3. ด้านการดูแลพนักงาน
พนักงานเปนกําลงัสาํคัญท่ีขบัเคลือ่นธนาคารกรุงเทพใหประสบความสาํเร็จ

และเจรญิเติบโตตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ทศวรรษทีผ่านมา พนักงานไมเพียง

เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกลชิดท่ีสุดของธนาคาร หากยังเปนสมาชิกของ

ครอบครัวบัวหลวงดวย ธนาคารจึงดูแลพนักงานเปนอยางดี ทั้งในดาน        

คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความกาวหนา

ในอาชีพ

จัดการอบรมสําหรับพนักงาน 
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี          

นําเสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมท้ัง     

เสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรูและ 

ศกัยภาพของพนักงาน ไดแก การฝกอบรม การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน    

การเล่ือนชั้น เล่ือนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพพนักงานท่ีมีขีดความ

สามารถสูง การสนับสนุนดานทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลทั้งภาพรวมในแตละปและรายบุคคล

ธนาคารใหความสําคัญ และสนับสนุนพนักงานทุกระดับในการพัฒนา   

อยางมีเปาหมายและวัดผลได ถือเปนนโยบายการเรียนรูที่สําคัญของ

ธนาคาร โดยเนนการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรใหสามารถ

ทํางาน และมีความกาวหนาในองคกรไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

ตลอดจนเตรียมความพรอมบคุลากรเพ่ือรองรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป 2558 เพ่ือใหสามารถ

แขงขันทางธุรกิจและสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึน

ในปจจุบัน พนักงานจะไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของธนาคาร 

(BBL Core Curriculum) ที่สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานในแตละระดับ นอกจากน้ี ธนาคารยังจดัการพัฒนาและฝกอบรม

ในหลักสูตรพิเศษตางๆ ตามความตองการทางธุรกิจ

ในป 2556 ที่ผานมา ธนาคารจัดการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหแก

พนักงานท้ังสายธุรกิจและสายสนับสนนุ โดยมจีาํนวนผูเขาอบรม 30,600 คน 

รวมกวา 20,000 ชัว่โมง ไดแก หลกัสูตรเสรมิสรางภาวะผูนํา หลักสูตรดาน

การสรางความสัมพันธกับลูกคา หลักสูตรตามตําแหนงงาน และหลักสูตร

พิเศษเฉพาะสายงาน เปนตน ธนาคารยังไดขยายชองทางการเรยีนรูเพ่ือให

พนักงานสามารถเขาถึงการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ซึ่งไดมีการดําเนินงานมา

อยางตอเน่ือง ไดแก โครงการอบรมทางไกลผานดาวเทียม จดัโดย National 

Technological University (NTU) โครงการอบรมพนักงานในภูมิภาค       

โดยรวมกับสถาบันการศึกษาชัน้นําในภูมภิาคตางๆ ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร และในป 2556 ไดเพ่ิมความรวมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนํา 

ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน เชน             

ใหพนักงานไปรวมการอบรม สัมมนา และดูงานท้ังภายในประเทศและ     

ตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูในหลากหลายรูปแบบ เชน 

BBL Executive Forum โดยเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ          

มาบรรยายหัวขอที่นาสนใจ การใหทุนการศึกษาในระดับตางๆ ทั้ง         

ภายในประเทศและตางประเทศทีส่อดคลองกบัความตองการในการขยาย

ธุรกิจของธนาคาร และใหมีการหมุนเวียนพนักงานและผูบริหารระหวาง

หนวยงาน เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ประสบการณ และความสามารถ      

ซึ่งในป 2556 ไดมีการหมุนเวียนงานในระดับผูจัดการฝาย ผูจัดการภาค     

ผูจัดการศูนย รวมทั้งระดับผูบริหารสาขา ผูบริหารสํานักธุรกิจ และระดับ

พนักงาน ในตําแหนงงานของสาขา สํานักธุรกิจ และศูนยปฏิบัติการ

ธนาคารเตรียมผูบริหารทดแทน (Executive Development Program)      

โดยการคัดเลือกและจัดเตรียมผูบริหารทดแทนทุกระดับ รวมทั้งจัดทํา

แผนการพัฒนารายบุคคล โดยเนนใหผูบงัคับบญัชามีบทบาทสําคัญในการ

สอนงาน ดแูล และพัฒนาอยางใกลชดิ ขณะเดียวกันไดมกีารสงเสรมิพฒันา

ความรูและศักยภาพ โดยการใหไปอบรมและดูงานท้ังภายในและตาง

ประเทศ เชน Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program 

โครงการพฒันาผูบรหิารธนาคารยุคใหม (MOBEX) โครงการสมัมนาผูบรหิาร

ธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX) การพัฒนาระดับบรหิารของธนาคาร

และสถาบันการเงิน (YOBEX) เปนตน ซึง่เปนการพัฒนาใหผูบรหิารรุนใหม

ไดมคีวามรูความสามารถ เตรียมความพรอมและสรางความสัมพันธกับ     

ผูบริหารในองคกรตางๆ นอกจากน้ี ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผูบริหาร

ทดแทนในตาํแหนงงานสาํคญั เพ่ือเตรยีมความพรอมและสามารถรองรบั

ความตองการทางธุรกิจของธนาคารไดอยางทันการณอีกดวย

ธนาคารยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ โดยใชความรูและ

ประสบการณที่สั่ งสมมาจากการปฏิบัติงาน  ซึ่ งนอกจากจะช วย                  

เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและคุณภาพของผลิตภัณฑ     

และบรกิารเพ่ือความพงึพอใจของลกูคาแลว ยังทาํใหพนักงานรูสกึภาคภูมใิจ

ทีไ่ดมสีวนรวมในการพัฒนาองคกร และสงผลตอเน่ืองถงึความสามารถใน

การแขงขันและการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของธนาคาร โดยเปนกิจกรรม

ที่หนวยงานตางๆ ของธนาคารดําเนินการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาใหมีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ธนาคารไดพัฒนาระบบการเช่ือมโยงฐานขอมูลลูกคา

ที่อํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีการตลาดของทุกสาขาท่ัวประเทศ 

สามารถเรียกดูขอมลูและทราบไดทนัทีวาลกูคาไดใชผลติภัณฑและบรกิาร

ของธนาคารประเภทใดบาง ซึ่งจะชวยใหเจาหนาท่ีสามารถวิเคราะห       

โอกาสในการแนะนําผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือตอเน่ือง       

จากท่ีใชอยูเดิม

นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ อีก ไดแก 

• Self-Learning/ E-Learning โดยเผยแพรขอมูลทางธุรกิจ รวมทั้ง

ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารในเว็บไซตภายในองคกร

• Knowledge Base Management เปนระบบการจัดเก็บและรวบรวม

ความรูของหนวยงาน รวมถึงนําความรูที่มีอยูไปใชอยางมีคุณคา      

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกรไดอยางตอเน่ือง

• Knowledge Sharing เปนการเผยแพรบทความท่ีเปนประโยชน         

ใหแกพนักงาน ไดแก เร่ืองเก่ียวกับการทํางาน ผลิตภัณฑและบริการ

ของธนาคาร การอนุรักษพลังงาน และความรูทั่วไป ในเว็บไซตและ

วารสารขาวภายในองคกร

• Sharing Together เปนกิจกรรมบนเว็บไซตภายในองคกรเพ่ือให          

เจาหนาท่ีซึ่งผานการอบรมทางไกลผานดาวเทียมไดแบงปนความรูที่

ไดมาใหแกผูที่ไมไดรับการอบรมเปนจํานวนมาก และเปนการแลก

เปลี่ยนความรูภายในองคกร

• การพัฒนาผูเชี่ยวชาญ ที่มุ งหวังใหหัวหนางานทําหนาท่ีในการให       

คําแนะนํา ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเองและ

พนักงานในความรับผดิชอบ ใหความสําคัญกับการตดิตามประสทิธิผล

ของการเรียนรูของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ

• Video Conference เปนการเรียนรูผานการถายทอดทางโทรทัศน      

โดยประกอบดวยหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและทันสมัย จากวิทยากรท่ี      

ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ และเช่ียวชาญในแตละแขนง

มอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
ธนาคารมหีลักปฏบิตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิ สาํหรับการ

ดูแลและสงเสริมชีวิตและความเปนอยูของพนักงานบนพ้ืนฐานของความ

สัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางกัน เพ่ือสงเสริมความกาวหนาและ

เจริญเติบโตที่ย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

การจางงาน
ธนาคารใหความสําคัญกับการสรรหาบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ    

การสรางความสําเร็จและเจริญเติบโตใหแกองคกร โดยไมเลือกปฏิบัติ          

ในเร่ืองเพศ อายุ สัญชาติ ตลอดจนไมมีนโยบายใชแรงงานเด็ก

สิทธิและการมีสวนรวมของพนักงาน
ธนาคารใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ 

ที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติงานจากพนักงาน โดยเฉพาะการสงเสริมให

พนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหความสําคัญกับหลักการสราง

แรงงานสัมพันธที่ดีในองคกร เพ่ือสรางสถานประกอบการที่ดี มีความสุข 

(Happy Workplace) ตลอดจนการเจรจาขอเรียกรองตางๆ กับสหภาพ       

แรงงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน 
ธนาคารจัดใหมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่ใีนสวนของอาคารสถานที่

โดยมีระบบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน การจัดใหมี

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และการจัดสถานท่ีทํางานให

เหมาะสมและเอ้ืออาํนวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 นอกจากการแขงขันกีฬาภายในแลว สมาคมสโมสรฯ ยังไดเชาสนาม

แบดมินตัน สนามเทนนิส ไวบริการสมาชิกและครอบครัว ซึ่งกระจาย

อยู 4 มมุเมอืง ทัง้ฝงธนบุร ีและฝงพระนคร รวมท้ังการจัดกิจกรรมดาน

สงเสริมสุขภาพ อาทิ การเตนแอโรบิค โยคะ ไอคิโด เปนตน

 ธนาคารไดจดัสราง ‘ศนูยสขุภาพ’ (Fitness Center) ทีช้ั่น 8 ของอาคาร

สํานักงานใหญ เพ่ือใหสมาชิกใชบริการ มีอุปกรณสําหรับออกกําลัง

กายตางๆ ใหเลือกใช โดยมีเจาหนาท่ีผูมีความชํานาญคอยใหคํา

แนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมี

ปญหาหรือเจ็บปวยและจําเปนตองใชอุปกรณสําหรับกายภาพบําบัด

 นอกจากน้ี ยังมกีารจดักิจกรรมชวงปดภาคเรียนฤดูรอนสาํหรับสมาชกิ       

 และครอบครัว อาทิ การสอนดนตรีไทย การสอนแบดมินตัน การสอน

 ปงปอง เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกและบุตรไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 สรางความสมัครสมานสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา เคารพในกฎกติกา

 มารยาท ชวยปลูกฝงใหเคารพกฎระเบียบการแขงขัน

• เงินสงเคราะหบุตรของพนักงาน ธนาคารใหพนักงานกูเงินสวัสดิการ

เพ่ือการศึกษาของบุตรได โดยไมคิดอัตราดอกเบ้ีย 

• เงินกูสวัสดิการพนักงาน กูไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ธนาคาร

กําหนด 

• โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน และโครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนสมทบหลงัเกษียณ 

ซึ่งเปนการรวมกลุมกันของพนักงานดวยความสมัครใจ และสมาชิก

ทั้งหมดจะบริจาคเงินชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกครอบครัวของ

สมาชิกท่ีเสียชีวิต

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ธนาคารสนับสนนุใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน

ตลอดมา ดังจะเห็นไดจากการดําเนินกิจกรรมของกลุมบัวหลวงบําเพ็ญ

ประโยชน ซึง่เกิดจากการรวมตวักันของพนกังานท่ีตองการสรางคุณประโยชน

แกสงัคมและเพือ่นพนักงานดวยกัน นอกเหนือจากกจิกรรมทีก่ลุมบวัหลวง

บาํเพ็ญประโยชนไดรเิร่ิมระดมเงนิและดําเนินการดวยตนเองแลว กิจกรรม

ทีก่ลุมบวัหลวงบาํเพ็ญประโยชนจดัเปนประจาํมาอยางตอเน่ือง คอื การจดั

บรรยายธรรมทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งตอป และกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจ

ปฏบิตัธิรรม” โดยธนาคารสนบัสนนุและอาํนวยความสะดวกในดานอาคาร

สถานท่ี และโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของพนักงานอยางเต็มท่ี

คาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
ในป 2556 ธนาคารไดจายคาตอบแทนพนักงานท้ังในรูปของเงินเดือน 

คาจาง โบนสั เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชพี คารักษาพยาบาล เงินสมทบ

ประกันสังคม คาฝกอบรม เงินสงเคราะห และผลประโยชนอื่นๆ อีกท้ัง         

ยังมกีารสนับสนนุดานการเพ่ิมคณุภาพชีวิต เชน การจดัสโมสร สนามกีฬา

ประเภทตางๆ ใหพนักงานจัดกิจกรรมและออกกําลังกาย เปนตน

• การรักษาพยาบาล

 ธนาคารมีหนวยงานบริการสุขภาพท่ีใหบริการตรวจรักษาโดยแพทย

ทัว่ไปสาขาตางๆ ประจาํอยูในอาคารสาํนักงานใหญ ทีพ่รอมใหบรกิาร

ทางการแพทยแกพนักงานในเวลาปฏิบตังิาน สวนพนักงานท่ีไมสะดวก

ทีจ่ะใชบรกิารท่ีสาํนักงานใหญ สามารถใชบรกิารท้ังเพ่ือการตรวจรกัษา

เมื่อเจ็บปวยและตรวจรางกายประจําปไดที่โรงพยาบาลท่ีสะดวก          

ทั้งของรัฐและของเอกชน โดยมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตาม

ระเบียบของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารยังจดัการบรรยายดานสุขภาพ

เปนประจําตลอดทั้งป เพ่ือใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

โรคภัยไขเจ็บ และสามารถดูแลปองกันตนเองจากปจจัยเส่ียงดาน

สขุภาพได ซึง่สวสัดกิารดานการดแูลสขุภาพของธนาคารยังครอบคลมุ

ถึงพนักงานท่ีเกษียณอายุและสมัครเปนสมาชิก “ชมรมบัวใหญ”            

ที่สามารถมารับการตรวจรักษาท่ีหนวยงานบริการสุขภาพ และรับยา

ตามที่แพทยสั่งโดยไมตองเสียคาใชจายไดตลอดชีวิต อีกท้ังยังได        

เขารวมกิจกรรมสันทนาการท่ีชมรมจัดขึ้น เพ่ือใหสมาชิกไดมาพบปะ

สังสรรคกันเปนประจําอีกดวย

• สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ

 สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2498 

จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 60 ป แลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

พนักงานธนาคาร ไดใชเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรคระหวาง

สมาชิก สรางเสริมความสามัคคี และสรางเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดี

ใหแกสมาชกิและครอบครวั ปจจบุนัสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ไดจดั

กิจกรรมการแขงขนักีฬาตางๆ อาท ิฟุตบอล ตะกรอ แบดมนิตนั เทนนิส 

กอลฟ วอลเลยบอล แชรบอล ปงปอง โบวลิ่ง สนุกเกอร และเปตอง 

ระหวางสมาชิกในหนวยงานตางๆ
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4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพของสังคม
ธนาคารกรุงเทพเช่ือวาสังคมทีส่งบสขุเปนหน่ึงในปจจยัสําคัญท่ีเอ้ืออาํนวย

ใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ธนาคารจึงดําเนินโครงการและ

กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมใน 6 ดาน ครอบคลุมทั้งการมอบ

โอกาสทางการศึกษา การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม การทํานุบํารุง

ศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ การตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่

และสงเสริมคุณธรรม และการสนับสนุนดานสาธารณประโยชน

มอบโอกาสทางการศึกษา
เพราะตระหนักดีวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนและ

พัฒนาประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึงมุงมั่นสงเสริมการศึกษาของคนไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนในทุกชวงวัยดวยโครงการและกิจกรรมตางๆ 

ดังน้ี 

 

โครงการจัดสรางอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
เพ่ือลดชองวางทางการศึกษาใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกล ซึ่งมักประสบ

ปญหาขาดแคลนอาคารสถานท่ีทีเ่อ้ืออาํนวยตอการเรยีนรู ธนาคารจึงรเิร่ิม 

“โครงการจดัสรางอาคารเรยีนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึน้ในป 2518 โดย

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวง

ศกึษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะไดรบับรจิาคอาคารเรียน ซึง่ธนาคาร

ไดมอบอาคารเรียนใหแกโรงเรียนไปแลว 29 แหง ใน 28 จงัหวดัท่ัวประเทศ 

และมีนักเรียนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการนี้ปละกวา 10,000 คน โดย

ธนาคารไดสงมอบอาคารเรยีนท่ีกอสรางเสร็จสมบรูณแลวทุกหลัง ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัด อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนในทองถ่ิน

รวมกันดูแลรักษาตอไป นอกจากน้ี ธนาคารยังติดตามดูแลบูรณะอาคาร

เรียนหลายแหงท่ีไดมอบใหโรงเรียนไปแลวตามควรแกกรณีดวย

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองเปนเวลา 47 ปแลว โดยในป 2556 

ธนาคารมอบทุนการศึกษาใหแกนกัเรียนของโรงเรียนใน “โครงการจัดสราง

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีแต

ขาดแคลนทุนทรัพยในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ธนาคารเห็นวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใน      

ทุกดาน อีกท้ังการสนับสนุนดานการศึกษาเปนการใหที่จะเกิดผลงอกงาม

ตอยอดไดอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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นอกจากน้ี ธนาคารยังใหทนุการศึกษาแกพนักงานและบุคคลทัว่ไป สาํหรับ

การศึกษาตอระดับปรญิญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและตางประเทศ 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญ่ีปุน เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ใหพรอมสาํหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคตและสรรหาบุคลากรท่ีมศีกัยภาพ

มารวมงานกับธนาคาร

โครงการเปดโลกการเรียนรูสูนองๆ
ธนาคารดําเนินโครงการ “เปดโลกการเรียนรูสูนองๆ” ตอนื่องมาตั้งแต

ป 2552 โดยรวมมือกับองคกรพันธมิตร อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส 

(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือมอบเครือ่งคอมพวิเตอรใหแกโรงเรยีนท่ีขาดแคลน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง

ศกึษาธิการ และโรงเรยีนท่ีไดรบับรจิาคอาคารเรยีนจากธนาคาร ซึง่ไมเพียง

ชวยใหเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดมีโอกาสเรียนรู ฝกฝนและพัฒนาทักษะ

วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีโลกทัศนกวางไกลเทาเทียมกับเยาวชนท่ีอยู

ในเมอืง หากยังชวยใหคุณครูสามารถใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการ

จัดการเรียนการสอน หรือผลิตส่ือการสอนใหมีความนาสนใจ ตลอดจน

คนควาหาขอมลูความรูและเทคนิคการสอนใหมๆ  เพ่ือนาํมาประยุกตใชใน

การเรียนการสอนไดอกีทางหน่ึง ในป 2556 ธนาคารไดมอบคอมพวิเตอรให

แก โรงเรยีน 8 แหงในจงัหวดัพิจติร พิษณโุลก หนองคายและบงึกาฬ จนถงึ

ป 2556 ทีผ่านมา ธนาคารไดมอบเครือ่งคอมพวิเตอรใหแกโรงเรยีนไปแลว 

34 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเปนประโยชนสําหรับเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกล           

กวา 4,000 คน 

โครงการ JA Banks in Action 
โครงการ “JA Banks in Action” เปนหน่ึงในกิจกรรมของธนาคารท่ีมุง

เสริมสรางความรูใหแกเยาวชน โดยธนาคารรวมกับ Junior Achievement 

ประเทศไทย ซึ่งเปนสาขาขององคกรไมแสวงผลกําไรจากสหรัฐอเมริกา 

นาํหลักสูตรท่ีเปนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับธนาคารพาณิชยและระบบการเงิน

การธนาคาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา 

มาเปดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเปนครัง้แรกในประเทศไทย โดย

ดําเนินการตอเน่ืองเปนปที่ 3 นอกเหนือจากการจัดพิมพแบบเรียนและ

อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับโครงการน้ีแลว ในป 2556 ธนาคารยัง

คัดสรรผูบริหารและพนักงาน ซึ่งลวนแตเปนบุคลากรท่ีทรงความรูและ

ประสบการณไปเปนครูอาสาสมัคร โดยนําความรูความเชี่ยวชาญดาน

เศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงประสบการณจากการทํางานท่ีธนาคารไป

แบงปนและใหความรูเบื้องตนดานการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษ 

พรอมดวยกิจกรรมการแขงขันบรหิารธนาคารจําลองในระบบคอมพิวเตอร

ใหมผีลกําไรสูงสดุ ใหแกนกัเรียนช้ันมธัยม 10 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ที่เขารวมโครงการ

โครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย
ธนาคารสนับสนุน “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ 

“Asia Venture Challenge” ภายใตแนวคิด ‘Passion Driving 

Entrepreneurial Success’ ซึง่จดัโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตดิตอกัน

เปนปที่ 9 เพ่ือเปดโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาในระดับปริญญาโท 

ทางธุรกิจไดเสนอแผนการดําเนินธุรกิจของตนตอนกัธุรกิจ และมีโอกาสได

ดําเนินธุรกิจจริงตามแผนที่ไดนําเสนอ เปนการสรางบุคลากรรุนใหมที่

อาจจะเปนผูประกอบการหรือพนักงานท่ีมศีกัยภาพสูงเขาสูภาคธุรกิจ ซึง่ไดรบั

ความสนใจจากมหาวิทยาลัยท่ีมกีารเรียนการสอนดานธุรกิจ ผูเขารวมงาน 

และส่ือมวลชนเปนอยางดี ถือเปนกิจกรรมสรางคนรุนใหมทีม่จีติวิญญาณ

ของผูประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนใหนําผลงานไป

แขงขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปโดย The University of Texas at 

Austin ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดวย
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โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง 
ธนาคารริเร่ิมโครงการ “ธนาคารคูบานคูเมือง” หรือ Student Internship 

Program (SIP) ขึ้นในป 2527 เพ่ือแบงปนความรูเก่ียวกับธุรกิจการเงิน

การธนาคารใหแกเยาวชนท่ีจะเปนกําลงัสาํคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

ในอนาคต โดยเปดโอกาสใหนกัศึกษาไทยในสถาบันอดุมศึกษาในประเทศ

ที่จบชั้นปที่ 3 หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาไทยใน

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศท่ีจบชั้นปที่ 2 หรือกําลังศึกษาระดับ

ปริญญาโท และผานการทดสอบคัดเลือก เขารับการอบรมที่ธนาคารเปน

เวลาประมาณ 1 เดือน ดวยหลักสูตรที่ใหความรูแกนักศึกษา 5 ดาน คือ 

ดานการเงิน การธนาคารและการลงทุน ดานบรหิารและจดัการธุรกิจ ดาน

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม และ

ดานการพัฒนาตนเองและภาวะผูนํา โดยจัดการอบรมในรูปแบบที่ให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ หรือ Experiential Learning 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสรางเสริมประสบการณดานอ่ืนๆ ดวย เชน การ

พัฒนาและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม การเสริมสรางความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย การดูงานภาคเกษตรอุตสาหกรรม และเกมการลงทุนหุน 

Bualuang iLeague@SIP ทีใ่หนกัศึกษาไดฝกปฏิบตัใินสถานการณจาํลอง

จากขอมูลจริงในตลาดหุนโดยไดรับการสนับสนุนจาก บมจ. หลักทรัพย    

บัวหลวง 

ในป 2556 ที่ผานมา มีนักศึกษาเขารวมโครงการท้ังสิ้น 254 คน และ

ธนาคารไดเพ่ิมรุนการอบรมจากปละ 2 รุน เปน 3 รุน ไดแก นักศึกษา

ในประเทศ นักศึกษาในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไทย

ในตางประเทศ 

ธนาคารจัดการอบรมภายใตโครงการ “ธนาคารคูบานคูเมือง” เปนปที่ 30 

ในป 2556 ที่ผานมา มีนักศึกษาท่ีผานการอบรมแลว 61 รุน เปนจํานวน

มากกวา 5,000 คน และศิษยเกาหลักสูตร “ธนาคารคูบานคูเมือง” ลวนมี

บทบาทเปนผูนําท้ังในภาคธุรกิจและการเมืองของประเทศอยูในปจจุบัน 

โครงการจดัตัง้หลกัสตูรวศิวกรรมยานยนต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ธนาคารสนับสนุน “การจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมยานยนต หลกัสูตรภาษาองักฤษ” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เพ่ือผลิตวิศวกรยานยนตที่มีคุณภาพสําหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต

ของไทยที่กําลังเติบโตอยางตอเน่ือง ใหมีความเขมแข็งและพรอมรับการ

แขงขันเม่ือประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรับการ

สนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมยานยนตเปน

อยางดี เพ่ือใหเปนหลักสูตรทีต่อบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม

ไดอยางแทจริง

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมการศึกษาอยาง

สรางสรรค ทัง้ในดานการพัฒนาสขุภาพ เสรมิสรางความสามคัค ีและการ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนที่จะชวยใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดอีกดวย

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักวา “ศิลปะและวัฒนธรรม” คือรากฐานท่ีสําคัญ

ของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณโดดเดนท่ี

สะทอนความเปนชาตไิทย ธนาคารจึงสงเสริมศลิปวฒันธรรมไทยมาอยาง

ตอเน่ือง ทั้งดานดนตรีและนาฏศิลป วรรณกรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป 

เปนตน อกีท้ังยังมสีวนสนับสนนุศิลปนหลายทานท่ีเร่ิมตนจากการแสดงผล

งานผานกิจกรรมของธนาคาร และพัฒนาความสามารถจนมีชือ่เสียงในปจจบุนั 

ถือเปนความภาคภมูใิจของธนาคารกรุงเทพ ทีไ่ดมสีวนสนับสนนุและสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนมรดกอันลํ้าคาของชาติใหดํารงคงอยูตอไป

ธนาคารกรุงเทพกอตัง้ “ศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ” เมือ่ป 2522 เพ่ือ

ใหการสนับสนนุและสงเสริมดนตรแีละนาฏศิลปไทย ทัง้ศลิปะการแสดงท่ี

เปนมาตรฐานของกรมศิลปากร และการแสดงพ้ืนบาน โดยดําเนินกิจกรรม

ตางๆ มาอยางตอเน่ืองถึง 35 ป จนไดรบัความเช่ือถือจากแวดวงดนตรีและ

นาฏศิลปไทยในฐานะผูสนบัสนนุศลิปะแขนงนีอ้ยางจรงิจงัและตอเน่ือง อกี

ทั้งยังมีสายสัมพันธอันดีกับศิลปน ครูอาจารยและนักศึกษาวิชาดนตรีไทย

และนาฏศิลปตลอดมา กิจกรรมที่ศูนยสังคีตศิลป ริเร่ิมและดําเนินการมา

อยางตอเน่ือง มีดังน้ี

ดานดนตรีและนาฏศิลปไทย
• ประลองเพลง ประเลงมโหรี

 ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ รวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย เริม่จดัการประกวดดนตรไีทยประเภท

วงมโหรีระดับมธัยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ขึน้ในป 2529 

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 75

ตามแนวพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ที่ทรงเล็งเห็นวาดนตรีไทยประเภทวงมโหรี ซึ่งเปนดุริยางคศิลป

ชั้นสูงของไทยดวยรูปแบบการบรรเลงที่ละเมียดละไม และตองใช

ทักษะทางดนตรีที่มีความแมนยําอยางมากกําลังจะสูญหายไป 

โครงการประกวดวงมโหรีระดับมัธยมศึกษาจึงเกิดขึ้นเพ่ือสงเสริมให

เยาวชนท่ีสนใจดนตรีไทยไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรี

อยางถูกตองตามแบบแผนที่ไดรับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย 

 

 เวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ที่ดําเนินการมากวา 

28 ป ไดสรางบุคลากรรุนใหมเขาสูวงการดนตรีไทยมากมาย เยาวชน

ทีเ่คยเขารวมการประกวดจํานวนไมนอยไดเลือกศึกษาตอในสายวิชาชพี

ดนตรีไทยจนสาํเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตรีถึงปรญิญาเอก และ

หลายคนไดทําหนาท่ีสืบสานศิลปะการดนตรีไทยในฐานะนักวิชาการ

และครูดนตรีไทยอยูในสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ

 

 ในป 2556 ธนาคารไดขยายโอกาสในการประกวดโดยเพ่ิมถวยรางวัล

ในประเภทการบรรเลงรวมวงเปน 2 ระดับ คือ ถวยมโหรีใหญ สําหรับ

โรงเรียนท่ีเคยไดรบัรางวัลจากรายการประกวดน้ีมาแลว และถวยมโหรี

นอย สําหรับโรงเรียนท่ีไมเคยไดรับรางวัล หรือยังไมเคยเขารวมการ

ประกวดรายการน้ี ซึง่สงผลใหในป 2556 ทีผ่านมา มโีรงเรียนใหความสนใจ

สงวงมโหรีเยาวชนเขารวมการประกวด ทัง้ในประเภทการบรรเลงรวมวง 

บรรเลงเด่ียวเคร่ืองดนตรีและขับรองเพลงไทย รวม 51 โรงเรียน และ

บานดนตรีอีก 2 แหง

• เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรีในสวน

 ธนาคารริเร่ิมจดังาน “เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรใีนสวน” ขึน้ในป 2554 

เปนกิจกรรมตอยอดจาก“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เพ่ือขยายผล

การประกวดสูการรับรูของประชาชนในวงกวาง โดยจัดเวทีใหวงมโหรี

ของโรงเรียนท่ีผานเขารอบชิงชนะเลิศไดแสดงฝมือดานดนตรีไทยให      

ผูปกครองและประชาชนในทองถิ่นของแตละโรงเรียนไดชื่นชมใน      

ความสามารถของเยาวชน และรับรูบทบาทของศูนยสงัคตีศลิปในดาน

การสงเสริมและสนับสนนุดนตรีและนาฏศิลปไทย อกีท้ังยังเปนโอกาส

ใหธนาคารไดสรางสายสัมพันธอันดีหนวยงานราชการ สถานศึกษา 

ชุมชนและบุคคลสําคัญในแตละจังหวัดท่ีรวมกิจกรรมอีกดวย

 ในป 2556 ธนาคารไดจดัการแสดง “เสนาะเสียงมโหรี ฟงดนตรีในสวน” 

ใหแกวงมโหรจีาก 6 โรงเรยีนท่ีเขารอบชงิชนะเลิศประลองเพลง 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

 ศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรุงเทพ จดัการแสดงดนตรแีละนาฏศิลปไทย

ในชื่อรายการ “สังคีตสราญรมย” มาตั้งแตป 2554 เพ่ือใหประชาชน 

โดยเฉพาะเยาวชน ไดมีโอกาสชมศิลปะการแสดงของไทยท่ีนับวัน

จะหาชมไดยาก โดยเชิญศิลปนและคณะนาฏศิลปจากท่ัวประเทศท่ี

เคยรวมงานกับศูนยสังคีตศิลป มาทําการแสดงทั้งในแบบมาตรฐาน 

เชน โขน ละครใน ละครนอก ฯลฯ และแบบพื้นบาน เชน เพลงฉอย 

เพลงอีแซว ลเิก ละครชาตรี ฯลฯ เปนตน ซึง่ชวยใหศลิปน คณะนาฏศิลป 

รวมถึงศิลปนรุนใหม มีเวทีทําการแสดงสูสายตาประชาชนเพ่ิมขึ้น 

 

 ในป 2556 ศนูยสงัคตีศลิปจดัการแสดง “สงัคตีสราญรมย” รวม 24 คร้ัง 

ทีส่ถาบันคึกฤทธ์ิ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามท่ี 4 กรุงเทพมหานคร โดย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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จัดในวันเสารแรกและเสารที่สามของทุกเดือน เวลา 16.00-18.00 น. 

ซึ่งประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ ดังจะเห็นไดจากผูชมที่เปน       

“แฟนประจํา” มีจํานวนเพ่ิมขึ้นและสวนหน่ึงเปนเยาวชน นอกจากน้ี 

เยาวชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนใกลเคียงสถานท่ีจัดการแสดงก็ใหความ

สนใจเพ่ิมขึน้ โดยนอกจากจะเขาชมการแสดงเปนประจําแลว สวนหน่ึง

ยังสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลปไทยกับสถาบันคึกฤทธ์ิที่เปดสอน

เยาวชนทุกวันอาทิตยโดยไมคดิคาใชจาย และหลายคนไดรบัโอกาสให

รวมแสดงในงานตางๆ ที่สถาบันคึกฤทธ์ิจัดขึ้นดวย

• พิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย 

 พิธีไหวครูเปนธรรมเนียมที่คนในแวดวงศิลปะและชางฝมือใหความ

สําคัญอยางสูงและถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาต้ังแตโบราณกาล เพ่ือ

นอมคารวะครูผูมีพระคุณท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาอันเปนสินทรัพย

ทีป่ระเมนิคามไิดใหดวยความเมตตา และมคีวามภาคภูมใิจทีจ่ะแสดง

ใหสังคมรับรูวาตนเปนศิษยมีครู ดังน้ัน ศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร

กรุงเทพ ซึ่งใหการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมา

และตระหนักในความสําคัญน้ี จงึจดัพิธีไหวครดูนตรีและนาฏศิลปไทย

เปนประจาํทุกป โดยเชญิครผููประกอบพธีิทีไ่ดรบัพระราชทานครอบจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนผูประกอบพิธี ซ่ึงทําใหพิธีไหวครู

ทีธ่นาคารจัด มคีวามถูกตอง ครบถวนตามจารีตพิธีไหวครแูบบราชสาํนัก 

และเปนท่ียอมรบัของแวดวงศิลปวฒันธรรมและประชาชนท่ีสนใจ จงึมี

ศลิปน คร ูอาจารย นกัเรียน และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลปไทย 

เขารวมอยางคับคั่งทุกคร้ัง 

• หองสมุดศูนยสังคีตศิลป

 นอกจากจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทยอยางตอเน่ืองแลว ศูนย

สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการหองสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือ

เก่ียวกับศลิปะและวฒันธรรมไทย รวมถงึดนตร ีนาฏศลิป และการแสดง

พ้ืนบานของไทยไวมากกวา 15,000 เลม และยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส

ที่บันทึกการแสดงนาฏดุริยางคศิลปประเภทตางๆ ที่ศูนยสังคีตศิลป

จดัแสดงต้ังแตป 2522 จนถึงปจจบุนัในรูปของแถบเสียงคาสเซท วีดทิศัน์

และภาพสไลดเปนจํานวนมาก ถือเปนหองสมุดทางศิลปวัฒนธรรม

ที่รวมรวมขอมูลไวมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ และไดรับความ

เช่ือถือจากศิลปน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจศิลปะ

การแสดงท่ีขอใชบริการเพ่ือคนควาหาขอมูลอยูเสมอ

 หองสมุดศูนยสังคีตศิลป ตั้งอยูที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดยเปดใหบรกิารแกนกัเรียน นกัศึกษา 

ประชาชนท่ัวไป และผูสนใจในวนัจนัทรถึงวันศุกร เวลา 8.30-17.00 น.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ดานวรรณกรรม
• รางวัลซีไรต

 ธนาคารใหการสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมสรางสรรค

ยอดเย่ียมแหงอาเซียน (ซีไรต) โดยสมาคมภาษาและหนังสือแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 

และคณะกรรมการดาํเนินงานรางวัลซไีรต มาตัง้แตป 2527 จนปจจบุนั 

ธนาคารไดรับเกียรติและการยกยองในฐานะผูสนับสนุนหลักรายหน่ึง

ของรางวัลซไีรตตลอดมา และในป 2553 เปนตนมา ธนาคารไดจดังาน

เสวนา “พบนักเขียนซีไรต” ที่สํานักงานใหญ สีลม โดยเชิญนักเขียน

ที่ไดรับรางวัลจากทุกประเทศในแตละปมาบอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับ

การทํางานวรรณกรรม มุมมองตางๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานท่ีไดรับรางวัล ทามกลางผูใหความสนใจเขารวมฟง

การเสวนาอยางคับคั่ง ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย          

จากสถาบันการศึกษาตางๆ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและ       

ชาวตางประเทศ 

• รางวัลชมนาดบุคไพรซ

 ธนาคารกรุงเทพรวมกับบรษิทั สาํนักพิมพประพันธสาสน จาํกัด จดัการ

ประกวดวรรณกรรม “ชมนาด บุคไพรซ” ทุกรอบ 2 ปมาตั้งแตป 2550 

จนถึงปจจุบัน ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับเปนอยางดี

มาโดยตลอด โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีสนับสนุนนักเขียนสตรี

ไทยใหมีโอกาสสรางสรรคผลงานคุณภาพและเผยแพรงานเขียนสู

ระดับชาติและสากล ใหผูรักการอานท่ัวโลกไดรูจักมากข้ึน ถือเปน

เวทีอันทรงเกียรตแิละมคีณุคาย่ิงสาํหรบันกัเขียน ทีจ่ะไดแสดงฝมอืใน

การเขียนใหประจกัษตอสายตาผูคนท่ัวไป และเปนบันไดกาวสําคัญท่ี

จะใชในการพัฒนาฝมือเพ่ือกาวสูความสําเร็จที่สูงขึ้น 

ดานจิตรกรรม
• จิตรกรรมบัวหลวง

 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกอตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม       

หลากหลาย ไดจัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแตป 2517 และ

ดําเนินการมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ดวยเล็งเห็นคุณคาและ   

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีเจตนารมณที่มุงสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทยใหย่ังยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปนรุนใหม         

ที่มีแนวคิด และทักษะ ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมและมีโอกาส     

จัดแสดงผลงานใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา “จิตรกรรมบัวหลวง” ไดรับการยอมรับจาก

วงการศิลปะวาเปนเวทีประกวดการวาดภาพท่ีมีมาตรฐานสูงและเปน

รางวลัทีม่เีกียรต ิศลิปนท่ีไดรบัรางวลัจากจติรกรรมบวัหลวงหลายทาน

มีฝมือเปนท่ีประจักษและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ บางทานได

รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปนแหงชาติ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 การประกวดในป 2556 ซึ่งเปนปที่ 35 มีศิลปน 142 คน สงภาพ

จิตรกรรมจํานวน 220 ภาพเขาประกวดในท้ัง 3 ประเภท คือ ประเภท

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี และ 

ประเภทจิตรกรรมรวมสมยั ผูชนะการประกวดนอกจากไดรบัเงนิรางวัล 

เหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแลว ยังจะไดไปทัศนศึกษา

ดูงานดานศิลปะที่ประเทศอังกฤษอีกดวย 

• ศิลปนดาวเดน บัวหลวง 101

 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ จดัโครงการ “ศลิปนดาวเดน บวัหลวง 101” ตอเน่ือง

เปนปที ่6 โดยเปนการแขงขนัวาดภาพระดับอดุมศกึษา เปนเวลา 10 วัน 

ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการ

ถายทอดสดทางเว็บไซตใหผูชมรวมใหคะแนนดวย 

 กิจกรรมนี้นอกจากจะเปนการเปดเวทีในการสรางสรรคใหกับศิลปน

รุ นใหมแลว ยังทําใหนักศึกษาไดรู จักสังคมนอกหองเรียน ได            

แลกเปลีย่นเรียนรู และสรางสรรคผลงานศลิปะในเวลาและสิง่แวดลอม

ที่จํากัด เปนโครงการก่ึงใหความรู ซึ่งจะมีประโยชนอยางย่ิงตอ         

การฝกฝนของนักศึกษาศิลปะท้ังหลาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• ละครเวทีเร่ือง “อลหมานบานพอแผน” ของคณุสุประวัต ิปทมสตู ศลิปน

แหงชาติ

• โครงการ “ดนตรีในสวนและงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” ของบริษัท 

มติชน จํากัด

• โครงการ “ประกวดรองเพลงลูกทุงเกษตรอีสาน ครั้งที่ 2” ของ             

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• คอนเสิรตเชิดชูศิลปนแหงชาติ “เพลงทํานอง สองครู” ของมูลนิธิ 

อนุรักษพระราชวังพญาไท 

• การแสดงดนตรีเพ่ือการศึกษา “ครุศาสตรคอนเสิร ต ครั้งที่ 33 

ศณัณวติวรรษ จฬุาฯ” เน่ืองในงานฉลอง 96 ป จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

• คอนเสิรต “100 ป ชาตกาลอาจารย จํานง รังสิกุล” เพ่ือเชิดชูเกียรติ

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวงการโทรทัศนไทย

• งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ คร้ังท่ี 15 

เพ่ือใหคนไทย โดยเฉพาะเยาชนไดชมศิลปะการแสดงของประเทศ

ตางๆ ทัว่โลกโดยไมตองเดินทางไปถึงตางประเทศ ซึง่ธนาคารไดใหการ

สนับสนุนอยางตอเน่ืองตั้งแตครั้งท่ี 11

• สนับสนุนวงดุริยางคเครื่องลมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU 

Wind และ Nontri Orchestra Wind เขารวมการแขงขันดนตรีโลก 

World Music Contest 2013 ณ เมือง Ketkrade ราชอาณาจักร

เนเธอรแลนดและไดรับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เปนอันดับที่ 1 

ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก ในประเภทคอนเสิรตน่ังบรรเลง 

กลุมดิวิชั่น 1 

• สนับสนุนโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตในการประกวดดนตรี       

“World Championship of Marching Show Band 2013”                   

ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุน ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ 

• งาน “RU Brass and Percussion Concert and Workshop in 

Chiang Mai” ของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

• โครงการ “เพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ” ของมูลนิธิหอศิลปะแหง

รัชกาลท่ี 9 

• ละครเพลง “เดอะ แฟนธอม ออฟ ด ิโอเปรา” ของ บอีซี-ีเทโร เอน็เตอร

เทนเมนท

กิจกรรมดานดนตรีและนาฏศิลปไทย และอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน ลวน

แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของ ธนาคารกรุงเทพ ในการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่ไมจํากัดอยูเพียงการบรรเลงและ

การแสดง หากยังสงเสริมดานวิชาการ การพัฒนาคนท้ังดานผลงาน และ

ดานคุณธรรมอันดีงาม อันเปนการใชกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ       

การพัฒนาสังคมอยางแทจริง

ดานหัตถศิลป
• หัตถศิลปบัวหลวง

 มลูนธิิธนาคารกรุงเทพ จดัประกวด “หตัถศิลปบวัหลวง” ถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในป 2555 ดวย

ตระหนกัถึงความสาํคัญในการรวมอนรุกัษและสบืสานศลิปวฒันธรรม

ไทยดานงานฝมือชางศิลป พรอมเปดโอกาสใหชางศิลปไดสรางสรรค

ผลงานศิลปะอันทรงคุณคาใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนและรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งของไทยใหคงอยูสืบไป โดย

จัดการประกวด 2 ประเภท คือ หัตถศิลปไทยแนวประเพณี และ

หัตถศิลปไทยสรางสรรค ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา

ตัดสินผลงานท่ีสงเขาประกวดในป 2556 

นอกจากการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยแลว ธนาคารยังได

สนับสนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานการดนตรีอีกมากมาย ทั้งน้ี 

ดวยธนาคารเล็งเห็นวาศิลปะการดนตรีไมวาจะแขนงใดลวนมีคณุประโยชน

ตอการพัฒนาเยาวชนท้ังสิ้น อาทิ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้านการทํานุบํารุงศาสนา 
ดวยตระหนักดีวาศาสนามีบทบาทสําคัญในการโนมนําใหคนในสังคม

มีเมตตาธรรมตอกัน ซึ่งเปนแนวทางเสริมสรางความสงบสุขของสังคม 

ธนาคารกรุงเทพจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมและทํานุบํารุงพุทธ

ศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศาสนาหลักทุกศาสนาในประเทศไทยมาอยาง

ตอเน่ือง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน คูคา รวมถึงชุมชนในทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา

ตางๆ เชน

ผาพระกฐินพระราชทาน
เพ่ือสืบทอดบวรพุทธศาสนาตามคตินิยมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทุกรัชกาล จะเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน ณ พระอารามหลวง

ที่สําคัญเปนประจําทุกป และยังพระราชทานผาพระกฐินใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอัญเชิญไปทอดถวาย 

ณ พระอารามหลวงท่ัวประเทศ 

ธนาคารไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญผาพระกฐิน

พระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวงสําคัญหมุนเวียนไปท่ัวทุกภาค

ของประเทศไทย ตั้งแตป 2510 จนถึงปจจุบันนับเปนปที่ 47 และเม่ือวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไป      

ทอดถวาย ณ วัดใหญสวุรรณาราม พระอารามหลวง จงัหวัดเพชรบุร ีโดยมี

ขาราชการ พอคา ประชาชน ผูมีจิตศรัทธาและเจาหนาท่ีบริหาร พนักงาน

ของธนาคาร รวมกันบริจาคเงินสมทบกองกฐินและรวมงานอยางคับคั่ง

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ธนาคารไดจัดใหมีพิธีแสดงมุทิตาธรรมเพ่ือถวายเปนมุทิตาสักการะ และ

รวมแสดงความช่ืนชมยินดีเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกภิกษุสามเณร            

ที่มีความมานะพากเพียรจนสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับ       

เปรียญธรรม 9 ประโยค มาตั้งแตป 2517 จนถึงปที่ 40 ในป 2556 รวม 

ภิกษุสามเณรท่ีไดรับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จํานวนท้ังส้ิน        

1,382 รูป เปนพระภิกษุ 1,162 รูป และสามเณร 220 รูป ซึ่งเปนท่ีนายินดี

วาภิกษุสามเณรผูสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยคดังกลาว ยังคง

ดํารงมั่นในสมณเพศ ประพฤติพรตพรหมจรรย เปนบุคลากรท่ีสําคัญของ

คณะสงฆและของพระศาสนามาจนถึงปจจุบัน

การท่ีธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาธรรมติดตอกันมาเชนน้ี นับวาไดมีสวน

สงเสริมใหภิกษุสามเณรเกิดความอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียน

พระปริยัติธรรมใหย่ิงๆ ขึ้นไป โดยจะเห็นไดจากจํานวนผูเขาสอบท่ีเพ่ิมขึ้น

ทุกป ในป 2556 ที่ผ านมานี้ มีภิกษุและสามเณรเขาสอบบาลีชั้น

เปรียญธรรม 9 ประโยค จํานวน 322 รูป มีผูสอบได 65 รูป เปนพระภิกษุ 

60 รูป และสามเณร 5 รูป ซึ่งสามเณรท้ัง 5 รูปนี้ จะไดรับพระบรมราชานุ

เคราะหเปนนาคหลวงใหอุปสมบทตามพระราชประเพณี จึงเปนความ

ภาคภูมิใจที่ธนาคารไดมีสวนอุปถัมภบํารุงการศึกษาของคณะสงฆเพ่ือ

ดํารงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงและย่ังยืนสืบไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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จาํนวน 99 รปู มาบณิฑบาตอาหารและปจจยัจากกลุมบวัหลวงบาํเพ็ญ

ประโยชนและเพ่ือนพนักงานท่ีดานหนาอาคารสํานักงานใหญ สีลม

• กิจกรรม “สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชาโลก 

ประจําป 2556” ของศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนา แหงประเทศไทย 

เน่ืองในวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา 

ตอเน่ืองจากป ‘พุทธชยันตี’ ในป 2555

• การจัดพิมพหนังสือ “พระมหากษัตริยไทยกับพระพุทธศาสนา” ของ 

ดร.อํานวย วีรวรรณ 

• การดําเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนาเฉลิม

พระเกียรติฯ WBTV ของวัดยานนาวา 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ดวยความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรม            

วงศานุวงศ ที่ทรงมีตอประเทศชาติและประชาชนอยางหาท่ีสุดมิได              

ทั้งในดานการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทุกทองถิ่นท่ัวประเทศ

ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ และการเปนศูนยรวมจิตใจท่ีคนไทย            

ทุกหมูเหลายึดถือเปนท่ีพ่ึง ซึ่งชวยใหสังคมและประเทศชาติสามารถ       

กาวผานวิกฤตการณตางๆ มาไดอยางปลอดภัยทุกคร้ัง ธนาคารกรุงเทพ 

จึงไดจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนท่ีรักและเคารพ

สูงสุดของคนไทยตลอดมา

การถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมในเทศกาลเขาพรรษา
ในเทศกาลเขาพรรษาของทุกป ธนาคารไดจัดเคร่ืองสักการะ สมณบริขาร 

ไปถวายแดสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก ตลอดจนกรรมการ

มหาเถรสมาคม และพระเถรานุเถระผูใหญ โดยในป 2556 ธนาคารไดไป

ถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมจํานวน 21 รูป 16 วัด ซึ่งเปน

ธรรมเนยีมสงฆทีพ่ระภิกษปุฏบิตัติอกนัมาแตโบราณกาล เพ่ือเปนการถวาย

ความเคารพและขอขมาตอกันเพ่ือใหจิตใจปลอดโปรง พรอมสําหรับ        

การปฏิบัติสมาธิภาวนาในอีก 3 เดือนขางหนา และธนาคารกรุงเทพเปน

องคกรเอกชนแหงเดียวท่ีถือปฏิบัติธรรมเนียมดังกลาวมาอยางตอเน่ือง

การทอดผาปาสามัคคี เพื่อสราง “หอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤต”
ธนาคารรวมกับลูกคาประชาชน ผูมีจิตศรัทธา และสานุศิษย รวมกันเปน

เจาภาพทอดผาปาสามัคคี ชื่อวา “ผาปาสามัคคีธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)” เพ่ือจัดหาทุนสราง “หอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤต (CICU) ดาน

อายุรกรรม” พรอมจัดหาเคร่ืองมือแพทยและอุปกรณทางการแพทยที่

จาํเปน ใหแกศนูยบาํบัดวิกฤตผูปวยหนักทางอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย

อุดรธานี เพ่ือเปนการฉลองทําบุญอายุครบ 100 ป พระอุดมญาณโมลี 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป พระราชาคณะ เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ 

ตาํบลหมากแขง อาํเภอเมือง จงัหวัดอดุรธานี โดยไดรบัเงินบรจิาครวมทัง้ส้ิน 

11,442,512.95 บาท การทอดผาปาสามคัคีในครัง้นี ้ถือเปนกิจกรรมสาํคญั

ของธนาคาร ในการบาํเพ็ญประโยชนตอสงัคมรวมกบัลกูคาและประชาชน 

ทั้งยังเปนโอกาสสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนในพื้นท่ีอีกดวย

การบรรยายธรรม
ธนาคารสนับสนนุการจดับรรยายธรรมโดย “กลุมบวัหลวงบาํเพ็ญประโยชน” 

ซึง่เปนการรวมกลุมกนัของพนักงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน 

โดยในป 2556 ไดนมินตพระสงฆทีม่ชีือ่เสียงมาแสดงธรรม ณ หองประชุม

ชั้น 30 สํานักงานใหญสีลม จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งไดรับความสนใจอยางดีย่ิง

จากพนักงาน ผูบริหาร ตลอดจนลูกคา และประชาชนจํานวนมาก 

การปฏิบัติธรรม 

กลุมบวัหลวงบาํเพ็ญประโยชนไดจดักิจกรรม “บวัหลวงรวมใจปฏบิตัธิรรม” 

โดยนําผู บริหารและพนักงานจํานวน 150 คนไปฝกปฏิบัติธรรมและ

วิปสสนาท่ีศูนยวิปสสนาสากล ไรเชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

เมื่อวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2556 เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานไดฝกเจริญสติ

และเรียนรูวิธีจดัการกิเลส ซึง่เปนแนวทางท่ีจะสงเสริมการดําเนินชวิีตอยาง

มีสติและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ธนาคารยังไดสนับสนุนโครงการสงเสริมศาสนาในดานอ่ืนๆ อาทิ 

• โครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน” ของสํานักงานเขตบางรัก 

รวมกับวัดหัวลําโพง และสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก โดยมีสามเณร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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หนังสือตามรอยเสด็จพระผานฟา เปดพระราชมรรคาสูเอเชีย
ธนาคารสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงมสีายพระเนตรยาวไกล

และทรงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางมติรไมตรรีะหวางประเทศเพ่ือนบาน 

โดยทรงตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว                    

และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมถึงพระบาทสมเด็จ             

พระปกเกลาเจาอยูหัว เพ่ือสืบสานพระราชไมตรี ที่ทรงเปนผูนําในการ        

เปดประตูเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับมิตรประเทศ        

ในเอเชีย ธนาคารจึงไดจัดทําหนังสือ “ตามรอยเสด็จพระผานฟา               

เปดพระราชมรรคาสูเอเชีย” จํานวน 2 เลม โดยเลมที่ 1 ธนาคารได       

อัญเชิญเร่ืองราวอันทรงคุณคาและพระบรมฉายาลักษณซึ่งหาชมได         

ยากย่ิง เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 6 

รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปจจุบัน เสด็จฯ เยือนประเทศเพื่อนบาน และ             

เลมที่ 2 ไดนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินเยือน          

นานาประเทศ คือ จีน ญ่ีปุน ไตหวัน ฟลิปปนส สิงคโปร และอินโดนีเซีย 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ          

สมเด็จเจาฟาฯ กษัตริยาธิราชของไทย ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมี                  

ผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรและมีชื่อเสียงดานวัฒนธรรมประเพณี         

คนสําคัญของไทย เจาของนามปากกา นายทองพับ เปนผูคนควาเร่ืองราว 

เพ่ือนํามาถายทอดใหผูอานไดรับความรูที่เปนประโยชน

กิจกรรมบัวหลวงรวมใจถวายพระพร
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั 5 ธันวาคม 2556 ธนาคารกรุงเทพไดจดังาน “บวัหลวงรวมใจ

ถวายพระพร” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทีล่าน

หนาอาคารสาํนักงานใหญ ถนนสีลม โดยผูบรหิารและพนักงานรวมทําบญุ

ตักบาตรพระสงฆจํานวน 100 รูป เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค 

และรวมกันรองเพลงถวายพระพรอยางพรอมเพรียง 

นอกจากน้ี ยังสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย

อยางหลากหลาย เชน

• การจดัทาํหนังสอืเทิดพระเกียรติ “การทรงงานของพอในความทรงจาํ” 

โดย ปราโมทย ไมกลัด (เลม 2) ของสมาคมสงเคราะหสัตว ใน      

พระบรมราชูปถัมภ 

• การจัดพิมพหนังสือเฉลิมพระเกียรติประมวลพระโอวาท พระดํารัส 

พระกระแสรับสัง่ “ราชนครินทรานิทรรศน 9 ทศวรรษ  พระดํารัสสรางคน” 

• โครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล” เพ่ือหารายไดทูลเกลาทูลกระหมอม 

ถวายสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล ชวยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผูปวย

ยากไร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และสมทบมูลนิธิ

สงเคราะหเด็ก สภากาชาดไทย 

• งาน “ปยมหาราชานุสรณ” ของสมาคมนิสิตเก าจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนอมราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระปยมหาราช และเพ่ือสมทบทุนจฬุาสงเคราะหและทุนอาหาร

กลางวันสําหรับนิสิตท่ีประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

• “โครงการผาตัดขอเขาขอสะโพกเพ่ือพระภิกษุสามเณร นักบวชใน

ศาสนาตางๆ และผู ยากไร ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของ

มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ธุรกิจทางการเงนิของธนาคารไดกําหนดนโยบาย แนวปฏบิตัใินการดาํเนิน

ธุรกิจ และฝกอบรมพนักงาน เพ่ือปองกันการทุจรติภายใตกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย ซึง่มทีัง้การจดั

ใหลูกคาแสดงตน การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา        

การประเมินความเส่ียงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การตอตานการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย การรายงานธุรกรรม 

และการอบรมพนักงานของบริษัท ใหทราบถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยาง

สมํ่าเสมอ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ.บัวหลวง) ได

ดําเนินมาตรการตางๆ ที่แสดงถึงจุดยืนในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดแก 

การประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตในบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจ

ในตลาดทุน โดยลงนามรวมกับกลุมผูลงทุนสถาบันเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 

2556 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการตอตานการทุจริต         

โดยสนับสนุนใหผู บริหารเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตร       

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รวมถึงการสงเสริมใหผู

บริหารและพนักงานเขารวมงานสัมมนาตางๆ ที่จัดโดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และการกําหนดใหบรรษัทภิบาลและความ

โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ เปนหน่ึงในปจจัยท่ี บลจ.บัวหลวง นํามา

พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของกิจการนั้นๆ อีกท้ัง

ยังไดจัดตั้งกองทุนเปดบัวหลวงบรรษัทภิบาล (BSIRICG) ซึ่งมีนโยบาย

ลงทุนในหลักทรัพยของบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีมกีารกํากับดูแลกิจการท่ีดี

นอกจากการดําเนินการตามกฎหมายตอตานการทุจริตแลว ธนาคารยัง

ดาํเนินโครงการสงเสรมิคณุธรรมดวยกิจกรรมทางศาสนาทัง้ภายในธนาคาร

และขององคกรตางๆ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมดานความซ่ือสัตยสุจริตใน

สังคมไทยใหมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น ดังน้ี

โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไมโกง 
Growing Good
ธนาคารไดเชิญอาจารยของโรงเรียนในโครงการจัดสรางอาคารเรียน

ธนาคารกรุงเทพในชนบท เขาอบรมในโครงการ “การพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรโตไปไมโกง Growing Good” ซึ่งเปนโครงการ

ที่  สภาการศึกษาคาทอลิก  (ประเทศไทย)  และสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร รวมกันจัดขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอน          

ใหครูมีความรูความเขาใจในเน้ือหาหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมความดี                

5 ประการ ที่จะชวยสรางชาติและตอตานการทุจริต ไดแก ความซื่อสัตย

สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรมทางสังคม การกระทําอยาง        

รับผิดชอบ และการเปนอยูอยางพอเพียง เพ่ือชวยสรางเด็กและเยาวชน    

รุนใหมใหมีจิตสํานึกท่ีดี และเห็นคุณคาของความซ่ือสัตยสุจริตในชีวิต 

• รวมเปนเจาภาพจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศลแด

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

พ.ศ. 2556” ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรม

ราชินูปถัมภ

• ถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ลาน

พระบรมรูปทรงมา เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมี           

ตอพสกนิกรชาวไทยนานัปการ เน่ืองในวันปยมหาราช วันคลาย           

วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

แหงพระบรมราชจักรีวงศ วันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกป

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมคุณธรรม
ธนาคารกรุงเทพเช่ือวาสังคมที่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี โดยเฉพาะดาน

ความซ่ือสัตยสุจริต ยอมเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

ดังน้ัน ธนาคารจึงใหความรวมมือกับทางราชการในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น พรอมทั้งดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไมใหมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

ธนาคารไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารและหลัก

ปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารซึ่งมีหลักการ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

และความรับผดิชอบ ทัง้น้ี ธนาคารไดปฏบิตัติามกฎหมายตางๆ ทีเ่ก่ียวของ

อยางเครงครัด เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2556 พระราชบญัญัตปิองกนัและปราบปรามการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 

และกฎกระทรวงตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 

เปนตน

นอกจากน้ี ในป 2555 ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ

ธนาคาร ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดประกาศเจตนารมณเขา

รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption) ธนาคารยังดาํเนินกิจกรรมภายในองคกรเพ่ือปองกันการทุจรติ

คอรรปัชัน่อกีดวย โดยในป 2556 ธนาคารจัดอบรมผูบรหิาร ผูจดัการสาขา 

และตัวแทนของสายงานธุรกิจ สายงานสนับสนุน และสายลูกคาบุคคล       

ทั้งนครหลวงและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้นกวา 2,000 คน เพ่ือชี้แจงสาระ

สําคัญ ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือเสริมความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมายใหมใหผู เขารับการอบรมนําไปใชในการปฏิบัติงาน            

ไดอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และจัดให

พนักงานทําแบบทดสอบความรูเร่ืองการปองกันการฟอกเงินทุก 2 ปอกีดวย

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหน่ึงในบริษัทในกลุม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สนับสนุนการพิมพหนังสือนิทานคุณธรรม
ธนาคารสนบัสนนุการจดัพิมพหนังสอื “นทิานคุณธรรม” โดยสถาบนัเอเชยี

ศกึษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือมอบใหหองสมดุโรงเรียนระดับประถม

และมัธยมศึกษา 25,611 แหง โรงเรียนระดับอาชีวะ 415 แหง และ          

โรงพยาบาลรัฐ 1,274 แหง ทั่วประเทศ หนังสือเลมนี้ประกอบดวยนิทาน

เร่ืองสั้นๆ ที่อานสนุกเพ่ือจูงใจใหเด็กอาน และเน่ืองจากนิทานทุกเร่ือง        

แฝงคณุธรรมดานตางๆ เอาไว จงึเปนกุศโลบายใหผูอานซึมซบัหลกัคิดและ

ตองการเจริญรอยตามตัวละครท่ีดีมีคุณธรรม

สนับสนุนงาน “จริยธรรมในสังคมไทย” 
ธนาคารสนับสนุนงาน “จริยธรรมในสังคมไทย” เน่ืองในโอกาสครบรอบ    

16 ป สภาการหนังสอืพิมพแหงชาติ โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงาน   

การทําหนาท่ีทีด่ขีองส่ือสารมวลชนและเพ่ือกระตุนจติสาํนึกของคนไทยให

คํานึงถึงจริยธรรม

ด้านสาธารณประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพเช่ือวาความเอ้ืออาทรตอกันเปนคุณลักษณะท่ีโดดเดนของ

คนไทยและเปรียบเสมือนสายใยท่ียึดโยงสังคมไทยใหเปนปกแผนตลอด

มา เราจงึใสใจสงัคมรอบขางเสมอมา โดยใหความรวมมอืและอาํนวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนขององคกรสาธารณกุศล

ตางๆ เปนประจําทุกป อีกท้ังยังดําเนินกิจกรรมของธนาคารเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบความเดือดรอนจากสาธารณภัยตางๆ

สนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย
ธนาคารจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2527 เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

โดยในป 2556 ที่ผานมา ธนาคารไดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากลูกคา 

พนักงาน และประชาชนทีม่จีติกุศลทกุไตรมาส พรอมทัง้จดักิจกรรมรณรงค

ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกพนักงานในเรื่องการบริจาคโลหิตดวย 

นอกจากน้ี ธนาคารยังใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสภากาชาดไทย

อยางตอเน่ือง อาท ิการเดินการกุศลเพ่ือสขุภาพ งานวันผูบรจิาคโลหติโลก 

และรวมสนับสนุนการจัดสรางอาคารภาคบริการโลหิต เปนตน

สนับสนุนมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารสนับสนุนการจัดงาน “นิทรรศการใตรมพระบารมี เพ่ือหัวใจไทย 

วันหัวใจโลก” ของมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เน่ืองในวันหัวใจโลกประจําป 2556 ตอเน่ืองเปนปที ่3 เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพหัวใจ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง ซึ่งมีทั้งนิทรรศการ

ใหความรู กิจกรรมตรวจสุขภาพประเมินภาวะเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ 

การเสวนาเก่ียวกับสขุภาพหัวใจ การสาธิตการออกกําลังกาย และจาํหนาย

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากโครงการ “อาหารไทยหัวใจดี” ใหผูสนใจได

เลือกซ้ืออีกดวย

สนับสนุนรายการโทรทัศน Health Me Please 
ธนาคารสนับสนุนการผลิตรายการ Health Me Please ของคณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนรายการ

ทีน่าํเสนอสาระความรูเก่ียวกับการดูแลสขุภาพ เพ่ือกระตุนใหคนไทยใสใจ

การรักษาสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 05.55 น. อีกท้ังยัง         

นาํไปออกอากาศซํา้ทางโทรทัศนบอกรบัสมาชกิชอง Rama Channel และ

ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสนับสนุนตอเน่ืองเปนท่ี 3 ในป 2556 

สนับสนนุการพัฒนาเด็กและคนพิการ
ธนาคารสนับสนนุโครงการตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและคนพิการ ทาง

ดานความรู ประสบการณ และทกัษะในการประกอบอาชพี รวมถึงการสราง

มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหคนกลุมนี้ไดรับโอกาส

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การรักษา และการใชแหลงน้ํารวมกันอยางย่ังยืนของชุมชนท่ีเก่ียวของ 

ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือสนับสนุนชุมชนใหสามารถพ่ึงพา

ตนเองดานทรัพยากรน้ํา รวมถึงเช่ือมโยงแนวทางการบริหารจัดการน้ําไป

สูชุมชนอื่นๆ จนเกิดเปนเครือขายการทํางานท่ีมีกระบวนการไตรตรอง 

ตดัสินใจ และลงมอืทาํรวมกัน ภายใตการบรหิารจดัการของชมุชนทีเ่ก่ียวของ 

รวมทัง้ประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ทีร่บัผดิชอบทัง้ในระดบัชมุชน 

และระดับประเทศ เพ่ือมุงไปสูแนวทางการพัฒนาและจัดการน้ําอยาง

ย่ังยืนในท่ีสุด

ทัง้นี ้ผลสาํเร็จของการประกวดทีจ่ดัขึน้ตัง้แตป 2550-2554 ไดเกิด 20 แบบ

อยางความสําเร็จ และตัวอยางความสําเร็จของชุมชนที่เขารวมประกวด 

ขยายผลสูแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชมุชน 20 ชมุชน ทีส่ามารถขยาย

ผลสําเร็จสูชุมชนลูกขาย 154 ชุมชน ไดแก ชุมชนในพื้นท่ีตนน้ํา 73 ชุมชน 

ชุมชนในพื้นท่ีเกษตร 70 ชุมชน และชุมชนในพื้นท่ีปลายน้ํา 11 ชุมชน

ในป 2557 โครงการมุงเนนการดําเนินงานดานถายทอดองคความรูซึ่ง

ประกอบดวย การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “เขาใจนํ้า เขาถึงนํ้า 

พัฒนาน้ํา” งานขยายเครือขายสูเยาวชน “พ่ีนํานองรักษนํ้าตามแนวพระ

ราชดําริ” งานถายทอดผลสําเร็จ “พิพิธภัณฑธรรมชาติจดัการน้ําชมุชนตาม

แนวพระราชดําริ” และงานเผยแพรประชาสัมพันธการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ

สนับสนุนลูกค้าให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสงเสรมิใหผูประกอบการพัฒนาหรือใชเทคโนโลยี

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช

พลังงานทางเลือก รวมถึงการทําธุรกิจทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม โดยใหการ

สนับสนุนท้ังขอมูลและความรูในเชิงวิชาการ และเปนตัวกลางสนับสนุน

การขยายธุรกิจและเครือขายของลูกคา

สินเชื่อโครงการเกษตรกาวหนา
ธนาคารสนับสนนุเกษตรกรท่ีตองการลงทุนในเทคโนโลยีทีผ่านการทดลอง

และไดรับการพิสูจนแลววาไดผลดีและคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือการสราง

นวัตกรรมของตนเอง ดวยสินเช่ืออตัราดอกเบ้ียพิเศษสาํหรับโครงการท่ีผาน

การอนุมัติ เพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิต ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค

สินเชื่อบัวหลวงกรีน 

ธนาคารสงเสริมใหลูกคาหันมาใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย  

การสนับสนุนดานเงินทุน ภายใตโครงการ “สินเช่ือบัวหลวงกรีน” ซึ่งเปน      

สินเชื่อสําหรับผู ประกอบการธุรกิจทุกประเภทท่ีตองการลงทุนเพ่ือ           

การประหยัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือการผลิตสินคา

ทั้งทางการศึกษา สังคม และอาชีพอยางเต็มศักยภาพ ดวยหวังวาจะเปน

สวนหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและคนพิการ       

ผูดอยโอกาสไดอยางย่ังยืน โดยโครงการท่ีสําคัญ ไดแก “ศูนยจัดหางาน

และฝกอาชีพคนหูหนวก” ของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ที่ธนาคาร 

สนับสนุนการจัดซ้ือที่ดินและอาคารพาณิชยสําหรับฝกอบรมและพัฒนา

ทกัษะการทํางานใหแกคนหูหนวก อกีท้ังยังสนบัสนนุการจัดงาน “วันสราง

พลังความรักสูคนพิการ ครัง้ท่ี 9” เพ่ือสือ่ใหสงัคมไดตระหนักรูถึงศักยภาพ

ของคนพิการวาสามารถทําประโยชนไดมากกวาท่ีใครๆ คิด เปนการเปด

โอกาสและสนับสนุน คนพิการใหไดรับการพัฒนาความสามารถตาม

ศกัยภาพ จนสามารถพ่ึงตนเองได และกลับมาทาํประโยชนใหแกสงัคม อกี

ทั้งเปนการหารายไดจัดต้ังศูนยฝกอาชีพและจัดหางานสําหรับคนหูหนวก 

5. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพตระหนักวาส่ิงแวดลอมที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการดํารง

ชีวิตของมนุษย ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

รวมทั้งสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนรวม

ในการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในการอนุรักษพลังงาน และ

การรักษาสภาพแวดลอมเพ่ือประโยชนอันย่ังยืน โดยมีการดําเนินการท้ัง

ภายในธนาคารและการสนับสนนุองคกรอ่ืน รวมท้ังลกูคาเพ่ือดแูลรกัษาส่ิง

แวดลอม อาทิ 

โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
มลูนิธิอทุกพัฒน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ

มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรสาธารณกุศล ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดร วมกันจัดประกวด

การจัดการทรัพยากรน้ําชมุชน ตามแนวพระราชดําริ รบัรางวัลถวยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี นับต้ังแตป 2550 และจัดประกวดอยางตอเน่ืองทุกป 

ซึ่งธนาคารไดรวมสนับสนุนโครงการน้ีมาตั้งแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุบัน 

เปนปที่ 7 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทําขอมูล ความรู

เรื่องน้ําและเผยแพรเพ่ือประโยชนตอสาธารณชนอยางท่ัวถึง ตลอดจน

สนับสนุนชุมชนใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่มุงสงเสริมการพัฒนาองคความรูสําหรับการจัดการน้ําให

เกิดประโยชนสงูสดุ เพ่ือใหมนีํา้บรโิภค นํา้ใช และน้ําเพ่ือการเพาะปลูก โดย

มุงสรางความเขมแข็งและความม่ันคงในการจัดการทรัพยากรน้ําของ

ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชนมากกวา 60,000 ชุมชน จึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่ตองสนับสนุนชุมชนใหมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีอยูใน

แหลงนํ้าธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงการสราง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูประกอบการสามารถขอสินเช่ือนี้เพ่ือ    

หลากหลายวัตถุประสงคทีเ่ก่ียวกับการประหยัดพลังงาน เชน การพัฒนา

พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียน การผลิตสินคาฉลากเขียว         

การจัดการของเสีย และการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนสารเคมี 

สินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน 

ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ที่ตองการลดตนทุนดานพลังงาน ดวยบริการสินเชื่อบัวหลวงประหยัด

พลังงาน อตัราดอกเบ้ียต่ํา สาํหรับการลงทุนปรบัปรงุอปุกรณเพ่ือประหยัด

พลังงาน หรือนําผลิตผลทางการเกษตร วัสดุเหลือใช หรือนํ้าท้ิงมาใชผลิต

พลังงานทดแทน

นอกจากน้ี ในป 2556 ธนาคารไดสนับสนุนวงเงินกูระยะยาว สําหรับใช

ลงทนุสรางโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทติยชนดิ PV (Phatovoltaic) ของ

เอกชนรวม 10 โครงการ ซึง่เปนหน่ึงในโครงการหลักภายใตนโยบายเพ่ิมกาํลัง

การผลิตพลังงานทดแทน ที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ และโรงไฟฟา

พลังงานชีวมวล ซึ่งจะผลิตไฟฟาโดยใชเศษชิ้นสวนมะพราวเปนเช้ือเพลิง

เพ่ือจําหนายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กระบวนการทํางานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากภาวะการณในปจจบุนัท่ีสิง่แวดลอมกาํลงัเปลีย่นแปลงและเกิดภยัพิบตัิ

อยางรุนแรงข้ึนท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยท่ีไดรบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

บอยคร้ัง และนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ในฐานะท่ีธนาคารเปนองคกร        

ขนาดใหญของภูมิภาคน้ี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติ 

โดยเร่ิมจากภายในองคกรและพนักงาน เพ่ือเปนรากฐานและเปนตัวอยาง      

ที่ดีในการขับเคลื่อน ดังน้ี 

นโยบายอนุรักษพลังงาน 

ธนาคารออกประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน ที่ไดกําหนดแนวทาง

การดําเนินการดานพลังงานไวอยางเปนรปูธรรม เพ่ือสงเสรมิการใชพลังงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งภายในธนาคารและ

สาธารณชนในวงกวาง ซึง่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐดานการอนุรกัษ

พลังงาน 

นอกจากการมีนโยบายอนุรักษพลังงานอยางชัดเจนแลว ธนาคารได

กําหนดการทํางานออกเปน 3 ดาน ไดแก 

• ดานการจัดการ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพ่ือ

ใหการดําเนินงานตามนโยบายเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือประสาน

การทํางาน และแตงต้ังคณะผูตรวจประเมนิการจัดการพลังงานภายใน

องคกร เพ่ือติดตามการทํางาน

• ดานเทคโนโลยี ศึกษาและหากระบวนการ และวิธีการตางๆ ในการ

อนรุกัษพลังงาน เชน การติดตัง้ระบบปรบัอากาศใหม ทีม่ปีระสทิธิภาพ

สูงข้ึน เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่สิ้นเปลืองพลังงาน การเปล่ียนหลอด

ไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน การใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย เพ่ือใชกับ

ไฟแสงสวางและไฟปาย ฯลฯ

• ดานบคุลากร เพ่ิมการฝกอบรมพนกังาน และดาํเนินการดานประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือกระตุนใหพนักงานตระหนกัถึงความสาํคัญของการอนรุกัษพลงังาน

อยางจริงจัง

รณรงคลดการใชพลังงานไฟฟา 

ธนาคารใหความรวมมอืกับภาครัฐในการรกัษาเสถียรภาพและความม่ันคง

ของระบบไฟฟาของประเทศ โดยรณรงคขอความรวมมือเจาหนาท่ีบริหาร

และพนักงานในอาคารสํานักงานและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ใหใช

ไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ เชน ปดไฟฟาแสงสวางในจุดท่ีมี

แสงสวางจากภายนอก รวมถึงชวงพักกลางวันและหลังเลิกงาน ลดการใช

อุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปน อาทิ กาตมนํ้า เคร่ืองพิมพ เปนตน ใชนํ้าอยาง

ประหยัด ซึ่งชวยลดท้ังปริมาณน้ําท่ีใชและไฟฟาสําหรับเดินเคร่ืองสูบนํ้า 

และใชลิฟทเทาท่ีจําเปน อีกท้ังยังมีมาตรการบริหารจัดการระบบ

สาธารณูปโภคในอาคารของธนาคาร ใหเดินเคร่ืองในชัว่โมงท่ีความตองการ

ไฟฟาในระบบอยูในระดับตํา่ ซึง่ลดการใชพลังงานลงไดอยางมากเทียบกับ

การเดินเคร่ืองในชั่วโมงที่ความตองการไฟฟาอยูในระดับสูงสุดของวัน

 

การดําเนินมาตรการขางตน เปนเจตนารมณของธนาคารในฐานะองคกร

หน่ึงท่ีมสีวนรวมในการรับผดิชอบตอสงัคม โดยสนับสนนุนโยบายของภาค

รัฐเพ่ือเตรียมความพรอมในเรื่องวิกฤตพลังงาน

นอกจากน้ี ธนาคารกรุงเทพยังมีการดําเนินการหลายดาน เพ่ือรักษา

สิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย

• ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช

สารทําความเย็นท่ีไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

• ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง โดยใชหลอดประหยัดพลังงาน 

• ปรับระบบการใชงานลิฟทใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหการใช

พลังงานในอาคารสํานักงานใหญ และอาคารอ่ืนๆ ลดลง 

• อาคารสาขารุนใหมของธนาคารไดรบัการออกแบบและกอสรางภายใต

แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑการประหยัดพลังงานของ

กฎกระทรวงพลังงานวาดวยเร่ือง “กําหนดประเภท หรือ ขนาดของ

อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร 

พ.ศ. 2552” 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงเทพดําเนินกิจกรรมดานการรักษาส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง 

โดยเร่ิมจากภายในองคกร เพ่ือสงเสริมคานิยมของพนักงาน และเพ่ือเปน

ตัวอยางใหสังคม กิจกรรมดานการรักษาส่ิงแวดลอมที่ดําเนินการภายใน

องคกร มีดังน้ี

โครงการส่ิงแวดลอมชีวอนามัย 
ธนาคารจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกําหนด

มาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 เพ่ือใหเกิดกลไกความรวมมือ

ระหวางนายจางและลูกจางในการบริหารจัดการความปลอดภัย เพ่ือ

พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานรวมท้ัง

ความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ

อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเน่ืองมาจาก

การทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

 

โครงการปฏิทินเกาของคุณมีคา อยาท้ิง
ธนาคารดําเนินโครงการ “ปฏิทินเกาของคุณมีคา อยาท้ิง” เปนปที่ 3 โดย

นําปฏิทินต้ังโตะเกาจํานวนกวา 10,000 ชุด ที่รวบรวมจากเพ่ือนพนักงาน

ทั่วประเทศ สงมอบใหโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ พัทยา ในพระ

ราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด

ชลบรุ ีเพ่ือนาํไปจดัทาํหนังสอือกัษรเบรลล และสือ่การเรยีนการสอนใหแก

ผูพิการทางสายตา

โครงการรถตูโดยสารพนักงาน (Car Pool)
ธนาคารอํานวยความสะดวกดานท่ีจอดรถใหแกพนักงานท่ีนํารถตูมา

ทํางานและรับ-สงเพ่ือนๆ พนักงานตามรายทางดวย โดยมีรถตูเขารวม

โครงการจํานวน 35 คัน ซึ่งชวยลดการใชรถยนตสวนตัวลงอยางนอย        

300 คนั และหากรถยนตแตละคันมคีาใชจายสําหรับนํา้มนัเชือ้เพลิงเดือน

ละ 4,000 บาทโดยเฉล่ีย โครงการนี้จะชวยประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิง       

รวมกันไดอยางนอยเดือนละ 1,000,000 บาท

โครงการเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ
• ธนาคารจัดพิมพปฏิทินเพ่ือมอบใหแกลูกคาเปนประจําทุกป และ

หนังสือรายงานประจําป โดยเลือกใชหมึกท่ีใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองเปน

ตัวทําละลายแทนสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม

• นําน้ําท้ิงเขาสูระบบบําบัดแลวใชรดตนไมที่สํานักงานพระราม 3

ธนาคารกรุงเทพยังคงมุงมั่นในความเปน ‘เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน’ สําหรับ

ลูกคาและสาธารณชน โดยไมเพียงดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม หากยังพรอมสนับสนุนทุกภาคสวนของ

สงัคมใหยืนหยัดไดดวยตนเอง ซึง่จะสามารถนาํพาประเทศไทยสูการพัฒนา

อยางย่ังยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเสริม

สรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ จึงมุงสงเสริม

ใหการดาํเนินกิจการของธนาคารเปนไปตามหลกั

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันจะเปนพ้ืนฐานของ

การเจริญเติบโตที่ย่ังยืน

เพ่ือรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารใหมี

ความแข็งแกรง มผีลการดําเนินงานท่ีดอียางตอ

เน่ือง และเสริมสรางช่ือเสียงอันดีงามใหดํารงไว

อยางย่ังยืน ธนาคารจึงมุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจดัใหมรีะบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาปรับใชใหครอบคลมุอยางรัดกุมเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม และสภาพการณของธนาคาร 

ทัง้นี ้ธนาคารไดมกีารกําหนดนโยบายการกํากับ

ดแูลกจิการ ตลอดจนมกีารติดตามผลการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการกํากับดแูลกจิการ จรรยาบรรณ

และจริยธรรมธุรกิจ รวมท้ังการพิจารณาปรับปรงุ

ทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางท่ีเก่ียวของให

เกิดความเหมาะสม

ธนาคารมุงหวังใหผู ที่เก่ียวของของธนาคารมี

ความเขาใจ ตระหนักรู ยึดมั่นและยอมรับใน

คุณคา ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการเปนปกติวิสัยจนเกิดเปนวัฒนธรรม

องคกร

ธนาคารสนับสนุนใหบริษัทลูกท่ีอยูในกลุมธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคารนํานโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการไปปรับใชโดยอนุโลมใหเหมาะสมกับ

สภาพการณของแตละบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารไดแตงต้ังคณะกรรมการ

ชุดยอยเพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรอง เสนอความเห็น 

ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

ธนาคารตามท่ีได  รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการธนาคารเพ่ือชวยใหการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะกรรมการธนาคารเป นไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับ

การแตงตั้งจะรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะ

กรรมการธนาคารอยางสมํา่เสมอ คณะกรรมการ

ชดุยอยทีค่ณะกรรมการธนาคารแตงตัง้ขึน้ ไดแก 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(ก) คณะกรรมการบริหาร 
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบ

หมายจากคณะกรรมการธนาคาร

รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารจึงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ

ธนาคารท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการบริหารรวม 6 ทาน ดังมี

รายช่ือตอไปนี้

 1. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายเดชา ตุลานันท    รองประธานกรรมการบริหาร

 3. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหาร

 4. นายชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการบริหาร

 5. นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการบริหาร

 6. นายสุวรรณ  แทนสถิตย กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใหสินเช่ือ การปรับปรุง

โครงสรางหน้ี การลงทุนในหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตลอดจน

การดําเนินงานตางๆ ของธนาคาร อันเปนการประกอบธุรกิจปกติหรือ

เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร 

2.  พิจารณาเร่ืองตางๆ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู ถือหุ น ตามกฎหมายหรือ           

ขอบังคับของธนาคาร เชน เปาหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจ

ในดานตางๆ และการออกหลักทรัพยของธนาคาร เปนตน 
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารกําหนดใหมกีารประชมุรวมกนั เพ่ือพจิารณาเรือ่งตางๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายทุกสัปดาห โดยท่ัวไปสัปดาหละ 2 ครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการชวยแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร  

เก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจ

สอบภายใน รวมท้ังการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผูสอบ

บัญชีของธนาคาร

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่ง

เปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานการบัญชีและการเงิน ดาน

กฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทาน 

ไมไดปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการดํารงตําแหนงครัง้ละ 2 ป และมรีายช่ือ 

ดังตอไปนี้

 1. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายคนึง ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ 

 3. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ 

 4. นางเกศินี           วิฑูรชาติ  กรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ี หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ เปนผูที่มีความรูและ

ประสบการณดานบัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ       

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบญัชแีละผูบรหิารทีร่บัผดิชอบ

การจัดทํารายงานทางการเงิน

2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม 

และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ

ภายใน และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

ผูบริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม

3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพ่ือทาํหนาท่ี

เปนผูสอบบญัชขีองธนาคาร และเสนอคาตอบแทนของบคุคลดงักลาว 

รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ เขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของสถาบันการเงิน

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการท่ี       

เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี

ความถูกตองและครบถวน

6. เรยีกเอกสาร ขอมลู หรอืเชญิฝายบรหิารและหนวยงานท่ีเก่ียวของของ

ธนาคารมาใหคําชี้แจงในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของ     

คณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณาวาจางผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาตามท่ี         

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม

8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาวตอง     

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาเร่ือง

ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนาท่ีรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อตอคณะกรรมการ

ธนาคารเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการชุดยอยตางๆ และ         

ผูบริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด   
คาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ

ธนาคารจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ 

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง

ครั้งละ 2 ป และมีรายช่ือดังตอไปนี้

 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการสรรหาและ

    กําหนดคาตอบแทน 

 2. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการสรรหาและกําหนด

    คาตอบแทน

 3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและกําหนด

    คาตอบแทน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังน้ี

(1) นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ          

ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป

(2) นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ 

รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป

 ทั้งน้ี เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือดาํรงตําแหนง

ตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร

(1) กรรมการ 

(2) กรรมการในคณะกรรมการชดุยอยตางๆ ทีไ่ดรบัมอบหมายอาํนาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร 

(3) ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป   

3. ดแูลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับ

องคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มี

ความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ

4. ดแูลใหกรรมการและผูบรหิารระดับสงู ตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไป

ของธนาคาร ไดรบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผดิชอบ 

ที่ตนมีตอธนาคาร โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและ   

ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบรหิารระดับสงู 

ตัง้แตผูชวยผูจดัการใหญขึน้ไป เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํป 

โดยไดคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ รวม

ถึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาว

ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไวในรายงานประจําปของธนาคาร 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดใหมีการประชุมรวม

กันเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอยปละ 2 คร้ัง

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีรายงานการดําเนิน

งานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตอคณะกรรมการ

ธนาคาร และจดัทํารายงานการกําหนดคาตอบแทนโดยแสดงไวในรายงาน

ประจําปของธนาคาร

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเส่ียงใหเปนไปอยางมี

ระบบและตอเน่ือง มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสงูสดุและ

เปนไปตามแผนกลยุทธของธนาคารและนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม    

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย กรรมการ

ธนาคาร 4 ทาน และผูบริหารของธนาคาร 1 ทาน ดังมีรายช่ือตอไปนี้

 1. นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์     ประธานกรรมการบริหาร

    ความเส่ียง

 2. นายชาญ    โสภณพนิช    กรรมการบริหารความเส่ียง 

 3. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 4. นายสุวรรณ แทนสถิตย กรรมการบริหารความเส่ียง 

 5. นายอายุสม กฤษณามระ กรรมการบริหารความเส่ียง

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการของธนาคาร เพ่ือพจิารณา

ในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความ

เส่ียงท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงจากตลาด ความ

เส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน

2. วางกลยุทธใหสอดคลองกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถ

ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง 

โดยรวมถึงความมปีระสิทธิผลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายท่ี

กําหนด 

4. ใหขอเสนอแนะในสิง่ทีต่องดาํเนินการปรับปรงุแกไขตอคณะกรรมการ

ธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการ

ธนาคารกําหนด

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีรายงานการดําเนินงานของ      

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการธนาคาร 

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยท่ัวไปจะกําหนด

ใหมกีารจดัประชมุเปนประจาํทุกเดือน และอาจมกีารเรียกประชมุเพ่ิมเตมิ

ตามความจําเปน ในการประชุมแตละคร้ังฝายจัดการขอมลู เอกสารอางอิง 

และรายละเอียดเพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหแกคณะกรรมการทุกทาน 

และในระหวางการประชุม ประธานกรรมการธนาคารไดใหเวลาแก

กรรมการในการพิจารณาเร่ืองที่นําเสนอแตละวาระอยางรอบคอบ รวมท้ัง

เปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญ และซักถามตลอดจนแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือใหกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัตหินาท่ีได

อยางเต็มที่

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนทําหนาท่ีคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังน้ี

สรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ของกรรมการธนาคารในป 2556 ดังน้ี 
หนวย : จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
ธนาคาร

ประชุมรวม 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมรวม 15 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

1. นายชาตรี    โสภณพนิช 12

2. นายโฆสิต    ปนเปยมรัษฎ 12

3. นายปติ     สิทธิอํานวย 11

4. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช 12 15

5. นายโกวิทย    โปษยานนท 12 8

6. นายสิงห    ตังทัตสวัสดิ์ 11 12

7. นายชาติศิริ    โสภณพนิช 12

8. นายชาญ    โสภณพนิช 11 10

9. นายอมร    จันทรสมบูรณ 12 8 12

10. นายเดชา    ตุลานันท 12  

11. นายคนึง ฦๅไชย 12 14

12. หมอมเจามงคลเฉลิม    ยุคล 11 13

13. นายสุวรรณ    แทนสถิตย 12 10

14.  นายพรเทพ    พรประภา 11 7

15. นางเกศินี    วิฑูรชาติ 12 15

16.  นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 11

17. นายทวีลาภ   ฤทธาภิรมย 12

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

ธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อาํนาจควบคุมของธนาคาร ทัง้น้ี ใหนบัรวมการถือหุนของผูทีเ่ก่ียวของ

ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 

ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน 

รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร 

รวมทัง้คูสมรสของบตุรของกรรมการอ่ืน ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบรหิาร 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบรษิัทยอย

4. ไมมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธุรกิจกบัธนาคาร บรษิทัใหญ บรษิทัยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ใน

ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 

ผูทีม่คีวามสมัพนัธทางธุรกิจกบัธนาคาร บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทั

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 ความสัมพนัธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการคา 

ทีก่ระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกจิการ การเชาหรอืใหเชาอสงัหารมิทรพัย 

รายการเก่ียวกับสนิทรัพยหรือบรกิาร หรือการใหหรือรบัความชวยเหลือ

ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน

หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให

ธนาคารหรือคูสญัญามีภาระหน้ีทีต่องชาํระตออกีฝายหน่ึง ตัง้แตรอยละ 

3 ของสินทรัพยทีม่ตีวัตนสุทธิของธนาคารหรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป 

แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปน

ไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับ

รวมภาระหน้ีทีเ่กิดข้ึนในระหวาง 1 ป กอนวันท่ีมคีวามสัมพันธทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และ

ไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงาน

สอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บรษิทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอื ผูมอีาํนาจควบคมุของธนาคารสงักัด

อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ

เปนท่ีปรกึษากฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการเงิน ซึง่ไดรบัคาบริการเกิน

กวา 2 ลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือ

หุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ

นัน้ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 

2 ป

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัการแตงตัง้ข้ึนเพ่ือเปนตวัแทนของกรรมการของ

ธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุน

รายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัย

กับกจิการของธนาคารหรอืบรษิทัยอย และไมเปนหุนสวนท่ีมนียัในหาง

หุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน      

ทีป่รกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุนเกินรอยละ 1 ของจาํนวนหุนท่ี

มสีทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขนัท่ีมนียักับกิจการของธนาคารหรือบรษิทัยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ     

เก่ียวกับการดําเนินงานของธนาคาร

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
ในการสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนทําหนาท่ีคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง

เปนกรรมการธนาคาร  โดยพิจารณาความรู ความสามารถ ประสบการณ

และคุณสมบัติตามขอบังคับของธนาคาร รวมท้ังขอกําหนดของทางการ

ประกอบกับการพิจารณาโครงสราง องคประกอบและขนาดของคณะ

กรรมการธนาคารเพ่ือใหคณะกรรมการธนาคารมีโครงสราง องคประกอบ

ทีเ่หมาะสมกับขนาดธุรกิจของธนาคารและประกอบดวยกรรมการท่ีมคีวามรู 

ความสามารถในหลากหลายดานท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอช่ือบคุคล

ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณานําเสนอขอความเห็น

ชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย กอนท่ีจะนําเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน

ของธนาคาร

ธนาคารมกีระบวนการในการสรรหาผูบรหิารระดบัสงูสดุ โดยคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

พิจารณาเสนอบุคคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดของ

ทางการ มีความรูและความสามารถท่ีจะดําเนินการตามนโยบายและ

ภารกิจที่คณะกรรมการธนาคารกําหนดได ใหคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ

พิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทยกอนท่ี

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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การแตงต้ังกรรมการธนาคาร
ขอบังคับของธนาคารกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป

ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดออกจากตําแหนง 

โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ถา

จาํนวนท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลทีส่ดุ

กับ 1 ใน 3 สวน ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระอาจรับเลือก

กลับเขามาดํารงตําแหนงอกีก็ได 

ในการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตัง้ กรรมการ มีหลักเกณฑดังน้ี 

(ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(ข) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคล 

โดยในการออกเสยีงลงคะแนนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสยีงตาม

จํานวนหุนท่ีผูถือหุนน้ันมีอยูทั้งหมดตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาว

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหน่ึงผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได

(ค) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรบัเลือก

ตัง้เปนกรรมการเทาจาํนวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตัง้ใน

ครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือก

ตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีทีต่าํแหนงกรรมการวางลงดวยเหตุอืน่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

เชน ตาย ลาออก ศาลมคีาํสัง่ใหออก ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม

ตามกฎหมาย เปนตน คณะกรรมการสามารถแตงตั้งบุคคลที่มีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกําหนด เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงไดในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วางจะเหลือ

นอยกวา 2 เดือน โดยผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยู

ในตาํแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการทีต่นแทน ทัง้นี ้มตขิอง

คณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการแทนดังกลาวจะ

ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ีเหลืออยู

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยซึ่งอยูในกลุมธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคาร โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางตาม

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 

ซึง่รวมถงึการอนุญาตใหธนาคารจัดตัง้กลุมธรุกิจทางการเงิน ทัง้นี ้การกํากับ

ดแูลท่ีสาํคัญ ไดแก การกํากับดูแลความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงินใน

ภาพรวม และความเส่ียงเฉพาะดานตางๆ การทําธุรกรรมภายในกลุมธรุกิจ

ทางการเงิน การใหบริษัทยอยจัดทํารายงานและแจงขอมูลสําคัญ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุน    

ของธนาคารตอสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และแจงใหธนาคารทราบภายใน 3 วันทําการนับจาก    

วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหุน

นอกจากน้ี ธนาคารมีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน โดยไดกําหนด

หลักเกณฑในการดูแลเรือ่งการใชขอมลูภายใน โดยไดเผยแพรใหพนักงาน 

ผูบรหิาร และกรรมการธนาคารไดทราบและใหถือปฏบิตัเิปนการท่ัวไปแลว 

เชน ขอหามสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เก่ียวของกับการจัดทํา         

งบการเงนิ ทาํการซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบคุคล

อื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุนของธนาคารในชวงเวลา          

1 เดือนกอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจาก            

การประกาศงบการเงินรายไตรมาสน้ัน เปนตน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ขอมลูเก่ียวกับคาตอบแทนของผูสอบบญัช ีแสดงไวภายในสวนขอมลูทัว่ไป

ขอ 5

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ
สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบาย       

การกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม

ธุรกิจเพ่ือดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติดวยดี รวมทั้งปฏิบัติตอผูถือหุน

ดวยความเปนธรรม ทั้งน้ี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม       

ลวงหนา และเสนอวาระการประชุม ตลอดจนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับ     

การสรรหาเปนกรรมการธนาคารได ตามหลกัเกณฑและแนวทางทีกํ่าหนด

และแจงใหผูถือหุนทราบโดยท่ัวไปแลว ผูถือหุนสามารถดขูอมลูหลักเกณฑ

และแนวทางท่ีกําหนดไดจากเว็บไซตของธนาคาร

ธนาคารสงเสริมและสนับสนนุการอํานวยความสะดวกในการใชสทิธิในเร่ือง

ตางๆ ของผูถือหุน ไดแก การจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่

เก่ียวของใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม การกําหนดวัน เวลา ทีเ่หมาะสม 

และการกาํหนดสถานทีใ่นการจดัประชมุผูถือหุนโดยคาํนึงถึงความสะดวก

ของผูถือหุนท่ีจะเขาประชุม และการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากน้ี 

ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกผูถือหุน 

และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีสาระสําคัญอยางสมํ่าเสมอ ท้ังน้ี เพ่ือ

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา

กอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ผูถือหุนสามารถดูขอมูล

หนังสือเชิญประชุม ขอมูลประกอบวาระการประชุม และรายงานการ

ประชุมผูถือหุนไดจากเว็บไซตของธนาคาร

รายงานการกํากับดูแลกิจการ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 95

ในป 2556 ธนาคารไดจดัประชมุสามญัผูถือหุนในวันท่ี 12 เมษายน 2556 

มีกรรมการธนาคารเขารวมประชุมทั้งหมด 16 ทาน ซึ่งรวมถึง ประธาน

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง และกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งน้ี ธนาคารมีนโยบายและได

อํานวยความสะดวกและสงเสริมการใชสิทธิสําหรับผูถือหุนใหเขารวม

ประชมุดวยตนเองหรือมอบฉนัทะในการลงคะแนนเสียง  มกีารดําเนินการ

ประชมุเปนไปตามลาํดับระเบยีบวาระการประชมุโดยไมมกีารเพ่ิมวาระการ

ประชุม มีการใชบัตรลงคะแนนเสียง และแจงผลการลงคะแนนเสียงใน

แตละวาระ นอกจากน้ี ในการลงคะแนนเสยีงแตงต้ังกรรมการ ธนาคารเปด

โอกาสใหผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสยีงเปนรายบคุคล โดยประธาน

ในทีป่ระชมุไดเปดโอกาสและใหเวลาแกผูถือหุนในการสอบถามและแสดง

ความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ อยางเต็มที่ ผูถือหุนของธนาคาร

สามารถใชสิทธิในการลงมติ และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใน         

การตัดสินใจเรื่องสําคัญตางๆ ไดอยางเปนอิสระ

ธนาคารไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความ     

ขดัแยงทางผลประโยชน หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหวางกัน  

และมกีารดําเนินการตามหลักการกํากับดแูลกจิการท่ีด ีตลอดจนขอกาํหนด

และหลักเกณฑของทางการ  ทัง้น้ี ธนาคารกําหนดใหกรรมการและผูบรหิาร

ระดับสูงจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย รวมทั้งแจงขอมูลการถือหุนและ

การเปนกรรมการในกิจการตางๆ รวมท้ังขอมลูอืน่ๆ เก่ียวกับการมีสวนไดเสีย 

ของตน ซึ่งขอมูลดังกลาวธนาคารไดนําไปใชในการควบคุมดูแลการทํา

ธุรกรรมระหวางธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของ

ธนาคาร มสีวนไดเสยีหรือมสีวนเก่ียวของ รวมทัง้การรายงานขอมลูการทาํ

ธุรกรรมดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ในกรณีที่คณะ

กรรมการธนาคารตองพิจารณาเร่ืองที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทาง    

ผลประโยชน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหวางกัน กรรมการ

ผูทีม่สีวนเก่ียวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมตัริายการน้ัน นอกจากน้ี 

จะไมมีการกําหนดเง่ือนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพ่ือกรรมการ  

ผูที่มีสวนเก่ียวของ

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเก่ียวกับ

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพ่ือดแูลและปฏบิตัติอผูมสีวนไดเสียดวย

ความเปนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความมีมิตรภาพ และ

ความเอ้ืออาทรเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม 

ในการดาํเนินกิจการ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสยีตางๆ แจงเรือ่ง

รองเรียนตางๆ มายังธนาคารโดยตรง และไดมอบหมายใหหนวยงานกํากับ

ดูแล ติดตามและกํากับดูแลใหการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนตางๆ

เปนไปอยางรดักุมเหมาะสม และใหเลขานุการบรษิทัเปนผูประสานงานใน

การรบัขอเสนอแนะหรอืขอคดิเห็นจากผูถือหุนหรอืผูมสีวนไดเสยีอืน่ๆ เชน 

ลูกคา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการและผูบริหารพิจารณา ทั้งน้ี ธนาคารมี

แนวทางในการปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผดิโดยให

มีการสอบสวนและดําเนินการใหไดขอยุติซึ่งเปนไปอยางเหมาะสมตาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคารท่ีใชสําหรับการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 

ตลอดจนขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณี

ธนาคารเช่ือมั่นวา การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในนโยบายการกํากับดแูลกิจการและหลักปฏิบตัิ

เก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ยอมจะชวยเสริมความเจริญ

กาวหนาแกองคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินท่ี

มั่นคงอยางย่ังยืน ทั้งนี้ ธนาคารไดรวบรวมภารกิจตางๆ ที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ตลอดจนบทบาทที่เก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย

ตางๆ ที่สําคัญไวในเว็บไซตของธนาคารและรายงานประจําปแลว

ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังน้ี

ผูถือหุน
ธนาคารตระหนักวา ผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และมีสิทธิในความเปน

เจาของซึ่งธนาคารไดดูแลและดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแล

กิจการท่ีดตีามทีก่ลาวไวในเร่ืองสทิธิของผูถือหุนและการปฏิบตัติอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน

ลูกคา
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคาโดยถือวาลูกคาเปนผูมี

อุปการคุณอยางสูงตอความสําเร็จและการเจริญเติบโตของธนาคาร 

ธนาคารมุงมั่นท่ีจะตอบสนองความตองการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแก

ลกูคา ดวยผลิตภัณฑและบรกิารทางการเงินท่ีมคีณุภาพและไดมาตรฐาน 

โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคาเสมือนเปนเพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน ดังน้ัน 

ธนาคารจึงไดพัฒนาระบบงานและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชอยาง

เหมาะสม จัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญเปนผูใหบริการ เพ่ือให

มัน่ใจวาลูกคาจะไดรบับรกิารท่ีดทีีส่ดุ ขยายเครือขายสาขาและสํานักธุรกจิ

ใหครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูลของลูกคา 

ตลอดจนดแูลการรบัขอรองเรยีนและดาํเนินการแกไขตามความเหมาะสม

โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอลูกคา

พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซึ่งเปนทรัพยากรท่ี

มีคาย่ิงของธนาคาร ธนาคารมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมธุรกิจ สําหรับการดูแลและสงเสริมชีวิตและความเปนอยูของ

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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พนักงานบนพืน้ฐานของความสมัพนัธและความรวมมอืทีด่รีะหวางกันเพ่ือ

สงเสริมความกาวหนาและเจริญเติบโตที่ย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ไดแก

1) เร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน
 ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและ           

สขุอนามยัในทีท่าํงาน ทัง้นีไ้ดจดัใหมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัท่ี

ดีในสวนของอาคารสถานท่ีโดยมีระบบและอุปกรณควบคุมความ

ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน การจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ี

เหมาะสม และการจัดสถานท่ีทํางานใหเหมาะสมและเอ้ืออํานวยให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและสุขอนามัย 

2) เร่ืองคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
 ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดกิาร

แกพนักงาน ทัง้น้ีไดจดัใหมสีวสัดกิารในดานการรักษาพยาบาล กองทุน

สํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานและเจาหนาท่ีบริหาร เงินสงเคราะห

บตุรของพนักงาน ทัง้นี ้ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของธนาคาร ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี นําเสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณา

ในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน ไดแก การ

บริหารคาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการของเจาหนาท่ีบริหารและ

พนักงาน นอกจากนี้ การพิจารณาในเรื่องเก่ียวกับคาตอบแทนและ

สวัสดกิารแกพนักงาน ธนาคารคํานึงถึงผลการดําเนินงานของธนาคาร

ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวประกอบการพิจารณาดวย

3) เร่ืองการพัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน
 ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับการพัฒนาความรู ศกัยภาพ

ของพนักงาน ทัง้นีม้คีณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคลของธนาคาร 

ซึง่มอีาํนาจหนาท่ี นาํเสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของธนาคาร  รวมทัง้เสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับการ

พัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน ไดแก การพัฒนา ฝกอบรม              

สบัเปลีย่นหมุนเวียนงาน การเล่ือนช้ัน เล่ือนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพ

พนักงานท่ีมขีดีความสามารถสงู การสนบัสนนุดานทุนการศึกษา และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทัง้ภาพรวมในแตละปและรายบุคคล

 พนักงานจะไดรับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรูความสามารถ 

โดยธนาคารไดจัดใหมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมภายในและ

ภายนอกในแขนงตางๆ ตลอดปมากกวา 100 หลกัสูตร ซึง่จะชวยเสริม

สรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร 

ตลอดจนทกัษะทางเทคนิคอืน่ๆ ทัง้นี ้ธนาคารไดสรางหลกัสูตรหลกัของ

ธนาคารข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือหน่ึงของการพัฒนาความรูและทักษะ

สําคัญๆ ที่พนักงานสวนใหญของธนาคารหรือบางตําแหนงงานหลัก

ของธนาคารจะตองมีเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพ่ือการ

พัฒนาทักษะตนเองอ่ืนๆ ตัวอยางหลักสูตรที่ธนาคารจัดอบรม ไดแก

(1) หลักสูตรการพัฒนาท่ัวไป เชน เทคนิคการเปนหัวหนางานอยางมี

ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอยางมปีระสิทธิภาพ และเทคนิคการ

วิเคราะหและเขียนรายงาน เปนตน

(2) หลักสูตรตามตําแหนงหนาท่ีงาน เชน เจาหนาท่ีอํานวยบริการ     

เจาหนาท่ีการตลาด ผูจัดการสาขา และเจาหนาท่ีสินเช่ือ เปนตน 

ทั้งน้ี หลักสูตรท่ีธนาคารจัดครอบคลุมความรูและทักษะสําคัญๆ 

เชน ทกัษะการขายสําหรับลกูคาบคุคล การจัดการเชิงกลยุทธดาน

การขาย การบริหารผลิตภัณฑ การบริหารความเส่ียง ความเส่ียง

และจริยธรรมสินเชื่อ การติดตามดูแลสินเชื่อ  การบรรเทาและ

ควบคุมความเส่ียง/การจัดโครงสรางสินเช่ือ และการปรับปรุง

โครงสรางหน้ี เปนตน

 นอกจากน้ี ธนาคารไดจดัใหมทีนุการศึกษาท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศแกพนักงานดวย

4) เร่ืองสิทธิมนุษยชน
 ธนาคารมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี

ธนาคารเช่ือและเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด และ

สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับโดยท่ัวไป นอกจากน้ี ธนาคารจะไมสนับสนุน

หรือเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ

คูคา
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับคูคาโดยถือวาคูคาเปนผูทีม่สีวน

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งน้ี ในการคัดเลือกและการทํา

ธุรกรรมกับคูคา ธนาคารใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามเง่ือนไขทาง      

การคาและสญัญาท่ีมตีอคูคา ดวยความเขาใจและความรวมมอืทีด่รีะหวาง

กัน โดยคํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี หรือประเพณีที่ถือปฏิบัติใน

ตลาด รวมทั้งมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

อันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

คูแขงขัน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคูแขงขันและไดปฏิบัติตอคู

แขงขนั ดวยความเขาใจและความรวมมอืทีด่รีะหวางกัน ทัง้นี ้ธนาคารถือวา

ธนาคารพาณิชยอื่นตางก็มีหนาท่ีเปนผูใหบริการทางการเงินท่ีดีและมี 

คณุภาพแกลกูคา และธนาคารจะดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกฎเกณฑ และ

การแขงขันท่ีเปนธรรมโดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแล

เจาหน้ี
ธนาคารตระหนักถึงความสําคญัและภาระความรับผดิชอบตามขอตกลงท่ี

มีกับผูฝากเงิน ผูถือหุนกู ผูซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคาร และเจาหน้ีการคา

อื่นๆ ซึ่งถือเปนเจาหน้ีที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร        

ดงันัน้ ธนาคารจึงมกีารประกาศอัตราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขทีเ่ก่ียวของ และ

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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ปฏิบตัติามพันธะและเง่ือนไขตางๆ เก่ียวกับการรับฝากเงิน รวมท้ังเง่ือนไข

การกูยืมและเง่ือนไขทางการคาท่ีมีกับเจาหน้ีโดยเครงครัด

สังคม และชุมชน
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสังคมและชุมชนโดยตระหนัก

และใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจอันเปนท่ียอมรับวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยจะสนับสนุนการดําเนิน

ภารกิจเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม และใหการ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เก้ือกูลชุมชนและสังคมไทยอยางตอเน่ือง

สมํ่าเสมอ เชน การสนับสนุนและสงเสริมในดานการศึกษา กิจกรรมทาง

ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมไทย การประหยัดพลังงาน และการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนอื่นๆ เพ่ือสรางสรรคสังคม เปนตน

สิ่งแวดลอม
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับสิง่แวดลอมโดยใหความสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสมกับการดาํเนิน

กิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพ่ือการดูแล

รกัษาส่ิงแวดลอม รวมทัง้สงเสริมใหมกีารใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธิภาพ 

ตลอดจนมีสวนรวมในการรณรงคหรือการสรางความรูความเขาใจในการ

อนรุกัษพลังงาน และการรักษาสภาพแวดลอมเพ่ือประโยชนอนัย่ังยืน ไดแก 

การใชอาคาร สถานท่ี และอุปกรณเพ่ือการประหยัดพลังงาน และการ

รณรงคใหพนักงานรวมกันอนุรักษพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม 

นอกจากน้ี ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการใหสินเช่ือแกโครงการท่ีเปน    

การประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอม

เรื่องอ่ืนๆ
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกจิการของธนาคารและหลกัปฏบิตัิ

เก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิของธนาคารโดยมหีลกัการพ้ืนฐาน

ทีส่าํคัญ คอื การปฏิบตัหินาท่ีดวยความซ่ือสตัยสจุรติ มคีณุธรรม และความ

รับผิดชอบ ทั้งน้ี ธนาคารจะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน

กิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย นอกจากน้ี ธนาคารมี   

นโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการไมลวงละเมดิทรพัยสนิทางปญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิของผูอื่น ทั้งนี้ ธนาคารเคารพและไมสนับสนุนหรือเก่ียวของกับ   

การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอื่น

ธนาคารจะไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือ          

สิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนการรับอันเน่ืองจาก

การใหตามประเพณีนยิม นอกจากน้ี ธนาคารตอตานการทุจรติ และไมจาย

สินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ รวมท้ังจะใหความรวมมือและสนับสนุน

มาตรการของรัฐและเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

ธนาคารจะสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมสีวนเก่ียวของกับการทุจรติคอรปัชัน่ และ

ธนาคารไดประกาศเจตนารมณเขารวม โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการตอตานทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) แลว 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ธนาคารตระหนักถึงความสาํคัญของการเปดเผยสารสนเทศท่ีมสีาระสาํคัญ

ตอการตดัสินใจของผูถือหุนหรอืผูลงทนุ โดยกําหนดเปนนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพ่ือดูแลใหการเปดเผยสารสนเทศดังกลาว    

เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทนัเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมลูได

งายและนาเช่ือถือเพ่ือใหผูถือหุนหรือผูลงทนุไดรบัสารสนเทศอยางกวางขวาง

คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการทํารายงาน

ทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย และมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาท่ีดแูลใหรายงานทางการเงินของธนาคารตรงตอความเปนจรงิ 

และเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจัดทํารายงานแสดงความเห็นไวในรายงานประจําปแลว

ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของธนาคาร 

รายงานขอมลูทางการเงินและขอมลูทัว่ไป รวมทัง้รายงานประจําป โดยได

เผยแพรขอมลูขาวสารดงักลาวเพ่ือใหผูลงทนุ และผูทีเ่ก่ียวของไดรบัทราบ

ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ไดแก การจัดสงขอมูลใหแก

ผูถือหุนทางไปรษณีย การแถลงขาวหรือเผยแพรขาวสารผานส่ือมวลชน 

รวมท้ังส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ

พบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนการเผยแพรขอมูลในเว็บไซต

ของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดระบุถึงวิธีการติดตอและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ที่ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุนไวในเว็บไซตดังกลาวแลว

ธนาคารไดกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ และวิธีการกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการและผูบริหารเพ่ือใหเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ได

รับมอบหมาย โดยไดคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก อัตราและจํานวน             

ผลตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศและของภูมิภาค 

อตัราและจาํนวนผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนชัน้นําในประเทศ หนาท่ี 

ความรับผดิชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผลการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการธนาคาร และคณะผูบริหารระดับสูง ผลประกอบการของ

ธนาคาร และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  รวมถึงปจจยัอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบ

ตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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คาตอบแทนของกรรมการธนาคารในป 2556 เปนไปตามหลักเกณฑ        

ดังกลาวขางตน โดยอยูในระดับและสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดกับธนาคาร

พาณิชยอื่นในประเทศ โดยคํานึงถึงขนาดของสินทรัพยของธนาคาร ทั้งนี้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความสมเหตุ

สมผลของคาตอบแทนแลว นอกจากน้ี ธนาคารไดจดัใหมรีายงานของคณะ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และแสดงรายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการเปนรายบุคคลแลว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหนาท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ทีม่บีทบาทสําคัญในการกํากับดแูลกจิการเพ่ือประโยชนสงูสดุของธนาคาร 

โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซึ่งทําใหเกิด

ความเชื่อมั่นวา คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความซ่ือสตัยสจุรติ และดําเนินกิจการ

ของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบงัคับของธนาคาร 

และมติที่ประชุมผูถือหุน

ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคูกับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดย

ตลอด โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ คือ ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  

คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความ

เชีย่วชาญท่ีหลากหลาย และมภีาวะผูนาํซึง่เปนท่ียอมรบั กรรมการธนาคาร

มีความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

 

วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาหลักท่ีมุงหวังของธนาคาร
วิสัยทัศน (Vision)
มุ งหมายท่ีจะเปนธนาคารท่ีใหบริการดานการเงินท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ          

ตอบสนองความตองการของลกูคา มคีวามพรอมดวยบุคลากรท่ีมคีณุภาพ 

มีเทคโนโลยีและระบบงานท่ีทันสมัย คงไวซึ่งความเปนสากล ตลอดจน    

การเปนธนาคารช้ันนําแหงภูมิภาคเอเชีย

ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบดวย ภารกิจดานการเงิน ดานการตลาด

และลูกคา ดานคุณภาพการปฏิบตังิาน และดานศักยภาพขีดความสามารถ 

ดังน้ี

 ดานการเงิน

 - ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ

 มั่นคง

 ดานการตลาดและลูกคา

 - เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการท่ีเปนเลิศ

 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน

 - มกีระบวนการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพ และมวิีธีการในการตรวจสอบ 

คุณภาพ

 - มมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน และสามารถนําขอมลูจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานมาใชในการตัดสินใจสั่งการ

 ดานศักยภาพขีดความสามารถ

 - ใหพนักงานมีศกัยภาพพรอมทีจ่ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของ

ธนาคาร

คุณคาหลักท่ีมุงหวัง (Core Value)
คณุคาหลกัท่ีทาํใหธนาคารเปนธนาคารช้ันนําของประเทศมาอยางตอเน่ือง 

เปนส่ิงท่ีทุกคนในธนาคารจะตองรวมรักษาไว โดยจะตองคํานึงถึงและนํา

มาใชในทุกกรณี คือ “ใหบริการทางการเงินท่ีสรางความพึงพอใจแกลูกคา

ตามแนวทาง เพ่ือนคูคิด มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังน้ี

 - ใหบริการท่ีเปนเลิศในทัศนะของลูกคา

 - ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

 - ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ

 - มุงมัน่ท่ีจะรวมมอืกันทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

 - ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
และจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารเช่ือมัน่วา การมีนโยบายการกํากับดแูลกจิการและหลักปฏิบตัเิก่ียว

กับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเสริมสราง

และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงไดกําหนดนโยบายการ

กํากับดแูลกิจการและหลักปฏิบตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

สําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางไวแลว โดยถือเปน         

การประมวลความประพฤติในทางท่ีดงีาม เพ่ือรกัษาและสงเสรมิเกียรติคณุ

และชื่อเสียงอันดีของธนาคาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลัก

ปฏบิตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิทีกํ่าหนดไวเปนลายลกัษณ

อกัษรนี ้ไดรบัความเห็นชอบและผานการทบทวนความเหมาะสม จากคณะ

กรรมการธนาคารแลว ทั้งนี้ ธนาคารไดเผยแพรนโยบายและหลักปฏิบัติ 

ดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ อีกท้ังยัง

ไดมกีารมอบหมายใหผูบงัคบับญัชาทุกระดับชัน้มหีนาท่ีสอดสองดแูลและ

สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดี นอกจากนี้ พนักงานธนาคารและบุคคลทั่วไป สามารถดู

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมธุรกิจของธนาคารไดในเว็บไซตของธนาคาร

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 

2557 โดยมีกรรมการอิสระ 6 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการ

ธนาคารไดประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยอนุมัติแบบ

ประเมินท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจัดทําแลวสรุปไดวา จากการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของธนาคารในดานตางๆ  5 องคประกอบ คอื การ

ควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะ

กรรมการธนาคารเหน็วา ระบบการควบคมุภายในของธนาคารมคีวามเพียง

พอและเหมาะสม รวมทัง้จดัใหมบีคุลากรอยางเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตาม

ระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความ

สําคัญของการปฏิบัติงานที่ตองมีระบบการควบคุมภายในและการกํากับ

ดแูลทีด่ ีเพ่ือใหการดําเนินธุรกจิบรกิารทางการเงินแกประชาชนและองคกร

นิติบุคคลทั่วไปเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองครบถวน และเช่ือถือได

คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบแตงตั้ง นายนิพนธ จันทรเจริญสุข ให

ดํารงตําแหนงผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 

2553 เน่ืองจากมีประสบการณในการปฏิบตังิานดานการตรวจสอบภายใน

ธนาคาร มาเปนระยะเวลา 34 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบตังิานดานตรวจสอบภายใน และมคีวามเขาใจในกจิกรรมและ

การดําเนินงานของธนาคาร จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง 

ถอดถอน โยกยายผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคารจะตอง

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิองผูดาํรง

ตําแหนงผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม มีดังน้ี

นายนิพนธ จันทรเจริญสุข
• ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม 
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรม
• การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต

 (Pre-CIA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• การเตรียมความพรอมของสถาบนัการเงินเพ่ือรองรบันโยบายการกํากับ

ตรวจสอบของ ธปท. ชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบัน   

การเงิน 

• กฎหมายตอตานการทุจริตฉบับใหมกับการพัฒนาองคกรไทยไปสู  

ความโปรงใส  IOD 

• การประชุมทางวิชาการดานการปองกันและปราบปรามทุจริต  

สํานักงาน ป.ป.ช. 

• พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ร.บ. กอการราย และกฎกระทรวง CDD               

สายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• สถาบันการ เ งิน กับการสกัด ก้ันการ ลักลอบนํา เ งินออกนอก                     

ราชอาณาจักรของกระบวนการคายาเสพติด สมาคมธนาคารไทย 

ประสบการณการทํางาน
• 2553 - ปจจุบัน ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม 

   บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2541 - 2553  AVP ผูชํานาญการตรวจสอบ - SVP ผูรับผิดชอบ

   งานตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและ

   ควบคุม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2519 - 2541 เจาหนาท่ีตรวจสอบ ชัน้ตร ี- ชัน้พิเศษ หวัหนาสวน 

   ฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารมอบหมายใหนายปานศกัด์ิ พฤกษากิจ ดาํรงตําแหนงเปนผูรบัผดิชอบ 

กํากับดแูล (Head of Compliance) เพ่ือทาํหนาท่ีกํากับดแูลการปฏิบตัติาม

กฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับดแูลการประกอบธรุกจิของธนาคาร 

โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของธนาคาร มีดังน้ี

นายปานศักด์ิ พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบงานกํากับดูแล 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม 
• ผู  กํ า กับดูแลการปฏิบัติ งานด านธุร กิจการธนาคารพาณิชย  

(Compliance Officer) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  สํานักงาน ป.ป.ง. 

• แนวทางการกํากับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมท่ีสําคัญ 

(Significant Activities) ธนาคารแหงประเทศไทย

• ความรูเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานแกผูรับผิดชอบสูงสุดใน

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

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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ประสบการณการทํางาน
• 2551 - ปจจุบัน  รองผูจดัการอาวุโส (SVP) และผูชวยผูจดัการใหญ 

   รับผิดชอบงานกํากับดูแล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2543 - 2550 ผูจัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2536 - 2542 ผูจัดการดาน Control สาขาสิงคโปร 

   บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2531 - 2535 ผูชวยผูจดัการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2518 - 2530 เจาหนาท่ีตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการเปนศูนยกลางการ

กํากับดแูลการดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ เชน 

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ คปภ. ทางการทองถ่ินของสาขาในตางประเทศ หรือ

หนวยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ 

คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

(Compliance Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผูบรหิารระดบัสงู หนวยงาน และพนกังานตองปฏบิตัใิหถูกตอง

ตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกับพนักงานใหตระหนักวา พนักงาน

ทุกคนมีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจใน

กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให

ถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด 

โครงสรางคณะกรรมการ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 17 ทาน 

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน ไดแก นายโฆสิต      

ปนเปยมรัษฎ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายเดชา ตุลานันท นายสุวรรณ 

แทนสถิตย นายชาญศักด์ิ เฟองฟู และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย กรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช นายสิงห        

ตังทัตสวัสดิ์ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ และนายชาญ 

โสภณพนิช และกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน พลเรือเอกประเจตน ศริเิดช  

นายโกวิทย โปษยานนท นายคนึง ฦๅไชย หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล      

นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายพรเทพ พรประภา

การรวม หรือแยกตําแหนง
ธนาคารกําหนดใหมกีารแยกกันท้ังบทบาท หนาท่ีและบุคคลผูดาํรงตําแหนง 

ประธานกรรมการธนาคารกับบคุคลผูดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบรหิาร

การดํารงตาํแหนงของกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูในบรษัิทจํากดั
อ่ืน
ธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย คือ กรรมการ

และผูบริหารระดับสูงของธนาคารเปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

หรอืกรรมการผูมอีาํนาจลงนามอยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายอยางในบริษทั

จาํกัดอืน่ไดไมเกิน 3 กลุมธรุกิจ นอกจากนี ้ธนาคารมีขอกาํหนดใหเจาหนาท่ี 

ชั้นบริหารของธนาคารตองขออนุญาตตอคณะกรรมการบริหาร หากจะ

ดาํรงตําแหนงกรรมการในบรษิทัจาํกัดอืน่หรอืการเขาเปนหุนสวนไมจาํกัด

ความรับผิดชอบในหางหุ นสวน ทั้งนี้ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่

กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการไมควรเกิน 3 แหง

เลขานุการบริษัท
ธนาคารไดแตงตั้งใหนายอภิชาต รมยะรูป เปนเลขานุการบริษัท โดย

ธนาคารพิจารณาแลววาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีประสบการณ

การทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผานการอบรมหลักสูตร

กรรมการบรษิทั (Director Certification Program: DCP) ทีจ่ดัโดยสมาคม

สงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และมคีณุสมบตัเิปนไปตามหลกัเกณฑ

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี 

เลขานุการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1. เร่ืองการประชมุ เชน การจดัการประชมุคณะกรรมการและผูถือหุน 

การจัดเตรียมหรือจัดทําวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 

เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําป และรายงานการประชุม 

รวมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงทางทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย เปนตน

2. เร่ืองทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการ 

รายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 

เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

และผูถือหุน

3. เรือ่งการใหคาํปรกึษาแนะนาํแกคณะกรรมการในการปฏบิตัติามขอ

บงัคบั กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ทีเ่ก่ียวของ รวมทัง้หลกัการ 

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

4. เร่ืองการตดิตอประสานงานกับบคุคลภายนอก คอื เปนบคุคลตดิตอ 

(Contact Person) กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคาร    

แหงประเทศไทยและหนวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเปน

ผูแจงขอมูลตางๆ ตอหนวยงานดังกลาวตามท่ีกฎหมาย และ          

กฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกําหนด 

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการธนาคารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการธนาคารไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ธนาคารท้ังคณะเปนรายป และครอบคลุมถงึการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการอยาง

สมํา่เสมอ รวมทัง้การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจดัการใหญ การ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการธนาคารดังกลาว มีขึ้นเพ่ือ

ใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ธนาคาร อนัจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดแูลกจิการ ทัง้นี ้ธนาคารได

จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง

กรรมการธนาคารแตละทานเปนผูกรอกแบบประเมิน และนําผลการ

ประเมินท่ีไดไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร

การสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ทาํหนาท่ีคดัเลอืกและเสนอ

ชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบรหิารระดับสงูต้ังแตผูชวย

ผูจัดการใหญขึ้นไปเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดมีการช้ีแจงขอมูลทั่วไปใหแกกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการธนาคารคร้ังแรก และจัดใหมีคูมือกรรมการธนาคาร ตลอดจน

สนบัสนนุคาใชจายสําหรับกรรมการธนาคารท่ีประสงคจะเขารับการอบรม

หลักสูตรท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารไดสนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผูบรหิาร

ระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม

บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนตน

กรรมการธนาคารที่ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification 

Program จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย ไดแก นายโฆสติ 

ปนเปยมรัษฎ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ นายชาติศิริ 

โสภณพนิช นายสิงห ตังทัตสวัสด์ิ พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช หมอมเจา

มงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย นางเกศิน ีวิฑูรชาติ และนายทวีลาภ 

ฤทธาภิรมย สําหรับกรรมการธนาคารที่ไดรับการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช นายคนึง ฦๅไชย       

นายโกวิทย โปษยานนท นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักด์ิ เฟองฟู 

รายงานการกํากับดูแลกิจการ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556102

ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเส่ียงเปน

พ้ืนฐานท่ีสาํคัญในการประกอบธุรกิจของสถาบัน

การเงิน โดยไดมีการกําหนดแนวทางในการ

บริหารความเส่ียงแตละดาน เพ่ือใหแนใจไดวา

ธนาคารมีกลไกกํากับดแูลการบริหารความเส่ียง

ที่มีประสิทธิภาพ ในชวงท่ีผานมา ธนาคารได

วิเคราะหถึงปจจัยความเส่ียงสําคัญท่ีอาจมีผล 

กระทบตอการประกอบธุรกิจการเงิน  และนํามา

ปรบัปรงุโครงสรางองคกร ตลอดจนกระบวนการ

บริหารความเส่ียงดานตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือ

เสริมสรางใหระบบการบริหารความเส่ียงของ

ธนาคารมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเทียบเคียง

ระดับสากล และสอดคลองกับหลักเกณฑ   

Basel II และ Basel III หลักเกณฑ Basel III ที่

นําเสนอโดย Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) มเีปาหมายท่ีจะเสรมิสราง

กฎเกณฑการดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย การ

บริหารความเ ส่ียงด านสภาพคล องที่ เป น

มาตรฐาน และการเพ่ิมมาตรการกํากับดูแล

สถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญตอระบบการเงิน

โลก โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดทยอยบงัคบั

ใชหลักเกณฑ Basel III ในสวนของเกณฑการ

ดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย ที่ปรับปรุงใหม 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ที่ผานมา

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง

ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ธนาคารยังมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของของธนาคาร
มีความเขาใจ ตระหนักรู ยึดมั่นและยอมรับในคุณคา 
ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เปนปกติวิสัยจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร และผูบรหิารระดบัสงู มบีทบาทสาํคัญในการ

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหาร

ความเส่ียง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดแูลและติดตามความเส่ียงของธนาคาร

ใหอยูในระดับทีเ่หมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารท่ีไดรบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการธนาคาร

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบดวย การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่งจะสงผลอยาง

มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแตละประเภท การติดตามและ

ควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเส่ียงประเภทตางๆ ให           

ผูเก่ียวของรับทราบเพ่ือใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเส่ียงไดทันตอเหตุการณ 

หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงต้ังอยูบนพ้ืนฐานที่ใหหนวยงานธุรกิจ ซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอ

ใหเกิดความเส่ียง มีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอการบริหารความเส่ียงตางๆ อยางตอเน่ือง และใหความ

เส่ียงอยูภายในขอบเขตท่ีไดรับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายความเส่ียงโดยรวมของ

ธนาคารท่ีไดรบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเส่ียงทําหนาท่ีตดิตาม

และควบคุมความเส่ียงอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

สภาวะแวดลอมและความเส่ียงสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึง

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงแตละดาน มีดังน้ี

1) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกจิสหรฐัฯ ในป 2556 เริม่ฟนตวัอยางตอเนือ่ง โดยไดรบัแรงขบัเคลือ่นจากการบรโิภคของภาค

เอกชน การฟนตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัย ตลอดจนฐานะการเงนิท่ีเขมแขง็ขึน้ของภาคธนาคารและ

สถาบันการเงิน นําไปสูการจางงานในภาคสวนตางๆ และสงผลใหธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา 

เริ่มสงสัญญาณท่ีจะชะลอการอัดฉีดสภาพคลอง (Quantitative Easing : QE) โดยเฉพาะในชวง   

ครึง่หลงัของป กอใหเกิดความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกและตลาดการเงนิของประเทศกาํลงัพัฒนา 

อนึ่ง ในปนี้รัฐบาลสหรัฐยังคงประสบปญหาดานการคลัง โดยเฉพาะในเร่ืองของเพดานหน้ีสาธารณะ

ตอเน่ืองจากปกอนหนา โดยการเผชิญหนาระหวางพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันไดลุกลาม         

บานปลาย นาํไปสูการปดทําการช่ัวคราวของรัฐบาลในบางสวนในชวงเดือนตุลาคมดวย

 

สําหรับเศรษฐกิจของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปท่ีเคยเขาสูภาวะถดถอยต้ังแตชวงคร่ึงหลังของป 

2555 เปนตนมา สถานการณทางเศรษฐกิจหลายประเทศไดปรับตัวดีขึ้นต้ังแตในชวงกลางป 2556 

โดยสามารถกลบัมาขยายตวัไดอกีครัง้ แมจะไมสงูมากนกั อยางไรกต็าม ปญหาหน้ีเสยีในภาคสถาบนั

การเงิน ปญหาหน้ีสาธารณะของภาครัฐ ตลอดจนปญหาการวางงานท่ีอยูในระดับทีส่งูในบางประเทศ 

จะสงผลใหสหภาพยุโรปยังตองใชเวลาอีกระยะหน่ึงกอนท่ีจะกลับเปนปกติ ขณะเดียวกัน ประเทศ

ญ่ีปุน รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี Abe ไดมีมาตรการกระตุนและปฏิรูปใน 3 ดาน ได

ชวยใหเศรษฐกจิญีปุ่นปรบัตวัดีขึน้อยางตอเนือ่งในชวงท่ีผานมา ซึง่หากญ่ีปุนสามารถปฏริปูเศรษฐกจิ

ไดสําเร็จตามที่ตั้งใจไวในชวงตอไป ก็จะชวยใหการฟนตัวท่ีเกิดขึ้นมีความย่ังยืนได 

  

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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สวนประเทศกําลังพัฒนาน้ัน ไดรบัผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการ

สงออก อันเปนผลมาจากความออนแอทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา

สําคัญ ทําใหหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไมสามารถพ่ึงพาการสงออก

ไดเหมือนในอดีต โดยในป 2556 มูลคาการสงออกไทยไมขยายตัวจากป

กอนหนา ทัง้น้ี ในกรณีของประเทศจีน ซ่ึงเศรษฐกิจกําลังเขาสูชวงใหมของ

การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดตํ่าลง

จากชวงกอนหนา ทั้งมีปญหาความเปราะบางหลายดานในประเทศท่ีจะ

ตองดูแลแกไข อาทิ ปญหาในภาคอสังหาริมทรัพยนั้น อัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของจีนไดเร่ิมปรับตัวดีขึ้นอีกคร้ังหน่ึงในชวงปลายป 2556 

ทําใหความกังวลใจของทุกคนเก่ียวกับจีนไดบรรเทาลงไปในระดับหน่ึง     

ในระยะตอไป ปญหาภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะปญหาความขัด

แยงทางการเมืองที่ลุกลามขึ้นในไตรมาสที่ 4 จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญอีก

ปจจยัหน่ึง จะเริม่สงผลตอกาํลงัซือ้ของผูบรโิภค ระดบัการลงทนุของภาครฐั 

เอกชนไทย และนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งตอภาคการทองเท่ียว ซึ่งหาก

ปญหาดังกลาวยังคงยดืเย้ือตอไป ก็จะกระทบตอ momentum ของการขยาย

ตวัของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะกระทบตอการดําเนินการของภาคธุรกิจได

2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน
 หลักเกณฑ Basel III 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน

สําหรับธนาคารพาณิชยใหมตามหลักเกณฑ Basel III ที่ออกโดย Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการ

ดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง

 

ในสวนของการกํากับดูแลเงินกองทุนน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

ใหตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงิน

กองทุนเพ่ิมขึน้ท้ังในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใหเพียงพอท่ีจะรองรับ

ความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่ือรกัษา

เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การปรับปรุงที่สําคัญ ไดแก การ

กําหนดอัตราสวนเงินกองทุนข้ันต่ําข้ึนมาใหม การเพ่ิมคุณภาพเงินกองทุน

ใหมคีวามเหมาะสมย่ิงข้ึน การปรับปรงุการคํานวณสินทรัพยเส่ียงใหสะทอน

ความเสีย่งท่ีแทจรงิและครอบคลมุธรุกรรมไดครบถวนย่ิงขึน้ รวมถงึการเพ่ิม

ขอกําหนดใหมีการทยอยดํารงเงินกองทุนเพ่ิมเติมในสวนของ Capital 

Conservation Buffer โดยจะเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 และจะ      

มีผลครบถวนในวันท่ี 1 มกราคม 2562

นอกเหนือไปจากเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายขางตนแลว 

ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดออกแนวทางการคํานวณอัตราสวนทางการ

เงิน Leverage Ratio เพ่ิมเติมเพื่อจํากัดการกอฐานะความเส่ียง รวมทั้งได

กําหนดใหธนาคารพาณิชยรายงานมาตรวัดความเส่ียงดานสภาพคลองตาม

หลกัเกณฑ Basel III เพ่ือใหมกีารเตรียมการสําหรับการบังคับใชหลกัเกณฑ

ที่เหมาะสมกับประเทศไทยตอไป ซึ่งธนาคารไดดําเนินการศึกษา เตรียม

ความพรอม และประเมินผลกระทบเชิงปริมาณจากการปฏิบัติตามหลัก

เกณฑดังกลาวท่ีจะมีการบังคับใชในอนาคต 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหรือปรับปรุงใหม
งบการเงนิของธนาคารจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ

ไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ตามท่ีสภาวิชาชีพ

บัญชีประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่งท่ีผานมาสภาวิชาชีพบัญชีไดทยอย

ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

(International Financial Reporting Standards: IFRS)  และเร่ิมบังคับ

ใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ที่ผานมา สําหรับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่เก่ียวของกับธนาคารและจะมีผลบังคับใชในป 2557 

เปนการปรับปรุงใหมหรือออกการตีความใหมเพ่ือใหทันตอมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยไมมีการเปล่ียนแปลงหลักการ

อยางเปนสาระสําคัญ

ธนาคารไดเตรยีมความพรอมสาํหรบัการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชดีงักลาว 

เพ่ือบริหารจัดการ ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของ

3) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเส่ียงดานเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลกูหน้ีหรือคูสญัญาของธนาคาร 

ไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาท่ีเก่ียวของกับการใหสินเชื่อ การลงทุน 

และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหน้ีไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย

ตามที่ตกลงไวกับธนาคารได เปนตน

ปจจยัความเส่ียงดานเครดิต ไดแก ประเด็นความเส่ียงตาง  ๆซึง่อาจสงผลกระทบ 

ตอความสามารถในการชาํระคนือยางครบถวนของลกูหน้ี รวมถึงปจจยัอืน่

อันอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิด

รายไดของธนาคาร

เศรษฐกจิโลกมแีนวโนมเผชญิกับความเส่ียงจากการท่ีประเทศกําลงัพัฒนา

และกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมซึ่งเปนปจจัยผลักดันการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในชวงหลายปที่ผานมาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง ขณะท่ี

เศรษฐกิจของกลุมประเทศพัฒนาแลวเร่ิมมสีญัญาณฟนตวั นอกจากนีก้าร

ยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินที่ใชในการพยุงเศรษฐกิจของกลุม

ประเทศพัฒนาแลวในชวงท่ีผานมายังอาจสงผลใหเกิดความผันผวนใน

ตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมูลคาของสินทรัพยตางๆ ทั่วโลก

แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2557 จึงยังคงมีความเส่ียงจากผลกระทบของ

แนวโนมเศรษฐกิจโลก และภาวะการชะลอตัวของการบริโภคภายใน

ประเทศ ดังน้ัน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปจึงตองอาศัย

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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การสงออกและการทําธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบานเปนหลัก ในขณะท่ีการ

ลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งยังคงมีความเส่ียงจากความลาชาของโครงการ และ

การเบิกท่ีอาจไมเปนไปตามเปาหมาย

การดําเนินธุรกิจของธนาคารในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ

ติดตามความเส่ียงของลูกหน้ีหรือคูสัญญาท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยเส่ียงดังกลาวอยางใกลชิด เน่ืองจากลูกหน้ีหรือคูสัญญาบางรายท่ีมี

ฐานะทางการเงินท่ีออนแอลง และ/หรอื ออนไหวตอปจจยัเส่ียงตางๆ ทีเ่ขา

มากระทบมากข้ึน อาจไดรบัผลกระทบจากปญหาสภาพคลองและแนวโนม

อัตราดอกเบี้ยท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น จนสงผลใหตอความสามารถในการชําระ

หน้ีลดลง

 

ในการบริหารความเส่ียงดานเครดิต  ธนาคารไดกําหนดกระบวนการอํานวย

สนิเช่ือโดยครอบคลมุถงึการกําหนดนโยบายสินเช่ือ การจัดระดับความเส่ียง

ดานสินเช่ือของลูกคา ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและอํานาจในการอนุมัติ  

สินเช่ือตามระดับตางๆ ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน  

เปนตน ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจโดยท่ัวไป ธนาคารจะพิจารณา

วัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูจาก

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  ความเปนไปไดทางธุรกจิ  ความสามารถ

ของผูบรหิาร ตลอดจนหลกัทรัพยคํา้ประกัน และจดัใหมกีารทบทวนสินเชือ่ 

รวมถึงระดับความเส่ียงของสินเชื่อเปนประจํา โดยธนาคารไดจัดตั้ง           

สายงานเพ่ือติดตามดูแล และบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวของ ไดแก

สายบรหิารความเสีย่ง ทาํหนาท่ีวิเคราะหและรายงานสถานะความเส่ียง

ของธนาคารในดานตางๆ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงนโยบายดานความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร และเพ่ือ

รองรับกฎเกณฑใหม ๆ  รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหาร

ความเส่ียงดานตาง  ๆใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

สายบรหิารสนิเชือ่ ทําหนาท่ีบรหิารความเส่ียงดานเครดิต  โดยกํากับดแูล

และติดตามการอํานวยสินเช่ือใหเปนไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร   

สายงานน้ีประกอบดวย หนวยงานตางๆ คือ หนวยงานนโยบายสินเช่ือ  

หนวยงานกล่ันกรองสนิเชือ่ หนวยงานบรหิาร Portfolio หนวยงานสอบทาน

สินทรัพยเส่ียง หนวยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ หนวยงานประนอมหน้ีและ

กฎหมาย และหนวยงานทรัพยสนิ ซึง่แตละหนวยงานมหีนาท่ีและความรบั

ผิดชอบ สรุปไดดังตอไปนี้

  หนวยงานนโยบายสินเชื่อ มีหนาท่ีดูแลโครงสรางนโยบายสิน

เช่ือ  ประสานงานในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร

นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเช่ือ  ติดตามดูแลกรณีไม

เขาเกณฑของนโยบายสินเชือ่ และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพ่ือ

นํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ

  หนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหนาท่ีกล่ันกรองสินเช่ือท่ีนําเสนอ

โดยสายธุรกิจตางๆ ดแูลใหการอํานวยสินเชือ่เปนไปตามนโยบาย

และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสรางสินเชื่อท่ีเหมาะสม  

ทบทวนผลการจัดระดับความเส่ียงสินเช่ือของลูกคา รวมท้ัง

สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสินเช่ือที่ดี และกระบวนการอํานวยสิน

เชื่อมีระบบและเช่ือถือได

  หนวยงานบริหาร Portfolio มีหนาท่ีวิเคราะหและเสนอแนะการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางของ Portfolio การกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะ

สมของ Portfolio และการต้ังสํารองหนี้สูญในระดับ Portfolio 

พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง

ดานสินเช่ือ สรางฐานขอมูลดานสินเช่ือ ตลอดจนควบคุมดูแล

มาตรฐานการจัดการท่ีเก่ียวของ

  หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสีย่ง มหีนาท่ีสอบทานกระบวนการ
บริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ ประเมินความเพียงพอของการ

ตั้งสํารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ

ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ

  หนวยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหนาท่ีดูแลบริหารจัดการหน้ี

ดอยคุณภาพ กําหนดกลยุทธพรอมทั้งดําเนินการแกไขและการ

ปรับปรุงโครงสรางหน้ี

  หนวยงานประนอมหน้ีและกฎหมาย มหีนาท่ีดาํเนินการใหมกีาร

ฟองรองหรอืประนปีระนอมยอมความหรอืยึดทรพัยขายทอดตลาด

  หนวยงานทรพัยสนิ ทาํหนาท่ีบรหิารและขายทรัพยสนิรอการขาย

ที่ไดรับมาจากกระบวนการประนอมหน้ี และการฟองรอง

สําหรับกระบวนการในการอํานวยสินเช่ือ สายสินเช่ือจะเปนผูพิจารณานํา

เสนอขออนุมตัสินิเชือ่ และหนวยงานกล่ันกรองสนิเชือ่พิจารณาคําขอดงักลาว 

ใหเปนไปตามหลกัเกณฑการอํานวยสินเช่ือรวมถึงพิจารณาความเส่ียงตาม

ที่กําหนดไว  เชน มาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ การจัดระดับความเส่ียง

ดานสินเช่ือ และการประเมินมลูคาหลักประกัน เปนตน เพ่ือเปนการปองกัน

ความเสี่ยงในการอํานวยสินเช่ือ ในสวนของสินเช่ือดอยคุณภาพ ธนาคาร

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงทําหนาท่ีในการติดตามแกไขหนี้ดังกลาว 

นอกจากน้ี ธนาคารยังมีหนวยงานอิสระท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีในการสอบ

ทานกระบวนการบริหารสนิเช่ือและคณุภาพสินเช่ือ ประเมินความเพียงพอ

ของการสํารองหน้ีสญูในกรณีทีเ่ปนสินเช่ือดอยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณา

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ 

โครงสราง Portfolio ที่เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการ

ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

กําหนด ทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาว หนวยงานท่ีเก่ียวของจะรายงานผล

ตอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร      

ความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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ธนาคารมกีารกําหนดเพดานตางๆ สาํหรบัการควบคมุความเสีย่งดานเครดิต 

เชน การกําหนดเพดานของผลรวมของจํานวนเงินท่ีใหสินเช่ือ ลงทุน กอ

ภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและ

ผูเก่ียวของท้ังในลักษณะกลุมลูกคา กลุมอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

คูสัญญา เพ่ือเปนการจํากัดความสูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณี

ที่กลุมลูกคาท่ีเขาขายลักษณะดังกลาวไดรับผลกระทบในแงลบจากภาวะ

เศรษฐกจิตกต่ํา นอกจากน้ี ธนาคารไดมกีารติดตามการกระจุกตัวของกลุม

สินเช่ือรายใหญ กลุมอุตสาหกรรม และประเทศคูสัญญา และรายงานตอ

ฝายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร

ของธนาคารอยางสมํา่เสมอ ซึง่การกําหนดเพดานและการติดตามรายงาน

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหธนาคารม่ันใจไดวาในภาวะวิกฤติจะมีเงิน

กองทุนเพียงพอท่ีจะดําเนินธุรกิจไดอยางแข็งแกรงตอไป

นอกจากน้ี ธนาคารไดมกีารจดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียงในการทํา

ธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1 เพ่ือให

สอดคลองกบัหลกัเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

กําหนด ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงการกําหนดหลักเกณฑและขอ

จํากัดในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคาร

กรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมระหวางกันภายใน

กลุมธรุกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดยกําหนดใหกลุมธรุกิจทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณธุรกรรมใหอยูใน

เกณฑที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม) กําหนด และสอดคลองกับ

เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นท่ี

เก่ียวของกําหนด โดยบริษทัในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการ

จัดทํารายงานขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกันตอคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงินและคณะกรรมการธนาคารอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือสามารถติดตามแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดกอนท่ีจะเกิด

ความเสียหายรายแรงข้ึน

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 

ธันวาคม 2556 และ ธันวาคม 2555  มีดังน้ี

 ธ.ค.-56  ธ.ค.-55

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม * 5.3% 5.4%

อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม * 0.2% 0.1%

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม ** 2.2% 2.3%

อัตราสวนดอกเบ้ียคางรับตอสินเช่ือรวม * 0.3% 0.3%

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือ
ดอยคุณภาพ **

214.2% 206.9%

*  รวมดอกเบ้ียคางรับ

** ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

4) ความเสี่ยงด้านตลาด 
ความเส่ียงดานตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไดรบัความเสียหาย 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน และภาระผูกพัน     

อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา

ตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ

วัตถุประสงคหลักในการบริหารความเส่ียงดานตลาดของธนาคาร คือ การ

จดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปจจยัตลาดใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับไดและสอดคลองกับนโยบายความเส่ียงรวมของธนาคาร   

ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงและมีการกําหนดมาตรวัดและ

เพดานความเส่ียงดานตลาดใหเหมาะสมกับลักษณะและความซับซอนของ

ธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสนิ สายบริหาร

การเงิน และหนวยงานบริหารความเส่ียงดานตลาด เปนผูมีบทบาทหลัก

ในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเส่ียงตามนโยบายท่ีกําหนด

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน มีหนาท่ีกําหนดและ

ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพยและหน้ีสนิ และการ

บริหารความเส่ียงดานตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุมความเสี่ยง

ดานตลาดและความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคารใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับได และสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารกําหนด

 สายบรหิารการเงนิ  มหีนาท่ีดาํเนินกลยุทธทางการคาโดยการซ้ือขาย

ผลติภณัฑทางการเงินตางๆ เชน ซือ้ขายแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 

ซือ้ขายตราสารหนีแ้ละตราสารอนพัุนธ ตลอดจนบรหิารความเสีย่งดาน

อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคลองของ

ธนาคาร เพ่ือใหระดับความเส่ียงอยู ภายใตเพดานความเส่ียง               

ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนดและ

ธนาคารยอมรับได

1    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)

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 107

 หนวยงานความเสีย่งดานตลาด สายบรหิารความเสีย่ง เปนผูบงชี้ 
ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุมความเส่ียงใหอยูภายใต

เพดานความเส่ียงท่ีกําหนด  โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

สนิทรัพยและหน้ีสนิเปนประจํา ตลอดจนนาํเสนอการปรับปรงุนโยบาย 

มาตรวัด และเพดานความเส่ียงใหเหมาะสมกับสภาวการณ แผนธุรกิจ 

และความซับซอนของธุรกรรมที่เปล่ียนแปลงไป

ในการบริหารความเส่ียงดานตลาด ธนาคารอาจพิจารณาทําธุรกรรมเก่ียว

กับอนุพันธทางการเงินดานอัตราดอกเบี้ยและ/หรือสกุลเงิน เพ่ือปองกัน

ความเส่ียงจากฐานะอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้  หรอืเพ่ือเปนการ

ใหบริการอนุพันธทางการเงินในขอบเขตท่ีจํากัดแกลูกคาธุรกิจและ/หรือ

สถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศท่ีมีความรู ความเขาใจใน    

เคร่ืองมือดังกลาว เคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตนครอบคลุม

ถึงสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange 

Forward) สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน (Cross Currency 

Swap) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เปนตน

ธนาคารแบงการบริหารความเสี่ยงดานตลาดตามวัตถุประสงคของการทํา

ธุรกรรม เปน 2 สวน คือ ความเส่ียงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพ่ือ       

การคาและของฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคาร

4.1 ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการคา
ฐานะในบัญชีเพ่ือการคาคือฐานะของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีธนาคารถือ

ครองไวในระยะส้ัน โดยมีเจตนาเพ่ือคา เพ่ือขายตอ เพ่ือหาประโยชนจาก

การเปล่ียนแปลงของราคา หรือเพ่ือหากําไรจากความแตกตางของราคาใน

หลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพ่ือปองกันความเส่ียงของฐานะอ่ืนๆ ใน

บญัชีเพ่ือการคา ความเส่ียงดานตลาดของฐานะในบัญชเีพ่ือการคาท่ีสาํคัญ

ของธนาคาร ไดแก ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งดานอตัรา

แลกเปล่ียน

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชเีพ่ือการคา เกิดจากการท่ีธนาคารถือ

ครองธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับอัตราดอกเบ้ียโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือคา ทํากําไรในระยะส้ัน หรือเพ่ือปองกันความเส่ียงของฐานะในบัญชี

เพ่ือการคา เชน ธุรกรรมตราสารหน้ี สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ  

ลวงหนา และ สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียหรือสกุลเงิน เปนตน การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของฐานะท่ี

ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบ้ียได

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน เกิดจากการท่ีธนาคารมีการทําธุรกรรมที่

เก่ียวของกบัเงนิตราตางประเทศ  ซึง่อาจกอใหเกิดฐานะเกินดลุหรอืขาดดลุ

ในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหน่ึง เชน การทําธุรกรรมปริวรรตเงินตรา  

การลงทนุ การใหสนิเชือ่ การกูยืม การกอภาระผกูพัน รวมถงึการใชอนพัุนธ

ทางการเงินท่ีเก่ียวของกบัเงนิตราตางประเทศ เปนตน  เมือ่อตัราแลกเปลีย่น

เปล่ียนแปลง จงึอาจกระทบตอผลกําไรหรอืขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได

ปจจัยความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอฐานะในบัญชีเพ่ือการคาในปที่ผานมา  

และยังคงตองติดตามตอไป ไดแก ปญหาการขาดดุลการคลังของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลตอความไมแนนอนในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ชวงเวลาและอัตราในการถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ 

(QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบตอการเคล่ือนยายเงินทุน

ของประเทศในภมูภิาคเอเชยี และประเทศในกลุมตลาดเกดิใหม การฟนตัว

ของประเทศในกลุมยุโรปที่ยังมีความเปราะบาง  การดําเนินนโยบาย        

การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญ

ทั่วโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดีย และประเทศในกลุมตลาด

เกิดใหม และทีส่าํคัญมากข้ึน คอื สถานการณทางการเมืองในประเทศไทย

ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเส่ียงเพ่ือใชควบคุมความเส่ียงดานตลาด

ในบญัชเีพ่ือการคา ไดแก Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum 

Loss Limit เปนตน โดยใหมีการติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงตอ

ฝายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เปนประจํา Value-at-Risk (VaR) เปนมาตรวัดท่ีใชหลักการทางสถิติใน

การประเมินความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของ

ปจจยัเส่ียงและราคาตางๆ ภายใตระยะเวลาและระดับความเชือ่มัน่ทีกํ่าหนด

 

นอกจากการติดตามและควบคุมความเส่ียงขางตนแลว ธนาคารจัดใหมี

การทดสอบภาวะวิกฤติ สาํหรับฐานะในบัญชเีพ่ือการคาอยางนอยไตรมาส

ละครั้ง เพ่ือใชประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะท่ีตลาดมี

ความผันผวนมากกวาปกติหรือมีวิกฤติ เพ่ือใหธนาคารเขาใจฐานะความ

เส่ียง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ดานตลาดไดดีย่ิงขึ้น

สําหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการคาของธนาคารในป 2556 คาเฉล่ียของ VaR 

ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินดวยวิธี Historical Simulation ที่ความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 เทากับ 61 ลานบาท ซึ่งหมายความวา ในจํานวนวัน

ทําการท้ังหมด 100 วัน ธนาคารจะมีโอกาสเกิดความสูญเสียจากฐานะใน

บัญชีเพ่ือการคาตอวันรวมไมเกิน 61 ลานบาท เปนจํานวน 99 วัน

4.2 ความเสี่ยงดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสีย่งดานตลาดจากฐานะในบัญชเีพ่ือการธนาคาร จากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารทุน โดยมีรายละเอยีดดังน้ี

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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 1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชเีพ่ือการธนาคาร หมายถึง ความเส่ียง

ที่เกิดจากการท่ีสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลที่อยูในบัญชีเพ่ือ

การธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบ้ียหรือการครบกําหนด

สัญญาไมตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบ้ียอางอิงของสินทรัพยและหน้ีสินมี

การเปล่ียนแปลงโดยไมสอดคลองกัน และมีผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ีย

สุทธิและ/หรือมูลคาของผูถือหุน

ปจจัยความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจตางๆ 

อตัราเงินเฟอ และการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย

และธนาคารกลางของประเทศสําคัญท่ัวโลก ซึ่งอาจสงผลตอทิศทางและ

ระดับของอัตราดอกเบ้ียโดยตรง หรือสงผลตอการเคล่ือนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศ และกระทบทางออมมายังอัตราดอกเบ้ีย นอกจากน้ัน การแขงขัน

เพ่ือเพ่ิมหรือรักษาสวนแบงการตลาดของธนาคารพาณิชยในดานเงินฝาก

และสินเช่ือ มีผลใหสวนตางดอกเบ้ียแคบลงดวย

ในการควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ธนาคารกําหนดเพดานความเส่ียงของผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิใน

ระยะเวลา 1 ป (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบตอ

มูลคาทางเศรษฐกิจของสวนของผูถือหุน (Economic Value of Equity 

Impact Limit) ภายใตสมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียของ

สินทรัพยและหน้ีสินทุกประเภทเพ่ิมขึ้นทันทีรอยละ 1.00 

ธนาคารบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียโดยการปรับโครงสรางของ

สนิทรัพยและหน้ีสนิใหสอดคลองกับทศิทางของอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ

ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายไดดอกเบ้ียสุทธิและมูลคาทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนไป และอาจใชอนุพันธทางการเงิน เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน เปนตน ในการ

ปองกันหรอืปรบัลดความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ใหอยูภายในเพดานความ

เส่ียง ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินกําหนด 

นอกจากน้ัน ธนาคารจัดใหมกีารทดสอบภาวะวิกฤติสาํหรับความเส่ียงดาน

อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคารอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพ่ือ

สะทอนจดุออนหรอืผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ภายใตสถานการณจาํลองภาวะ

วิกฤติตางๆ และนําผลลัพธทีไ่ดไปปรบัปรงุการบริหารสินทรัพยและหน้ีสนิ

ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของธุรกิจ เพ่ือใหธนาคารสามารถบรรลุ

เปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจและมีความเส่ียงอยูในระดับที่ยอมรับได

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.00 ตอ

รายไดดอกเบ้ียสุทธิในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี   

31 ธันวาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปนดังน้ี

 หนวย : ลานบาท

สกุลเงิน 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55

เงินบาท 960.04 (422.21)     

เงินดอลลารสหรัฐ 1,618.12 1,018.85

เงินยูโร 17.46 13.50    

เงินสกุลอื่น 349.77 253.02     

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 2,945.39 863.16

 2) ความเสี่ยงของฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิด

ขึน้จากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทนุและมผีลทําใหฐานะของ

เงินลงทนุในตราสารทุนมมีลูคาลดลงและกระทบตอเงนิกองทุนของธนาคาร

ธนาคารลงทนุในตราสารทุนในบัญชเีพ่ือการธนาคารโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เสริมสรางรายไดทั้งในรูปของเงินปนผล กําไรจากสวนตางของมูลคาใน

ระยะปานกลางและระยะยาว และเพ่ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจหลัก

ของธนาคารดวยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และสรางเครือขาย

กับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพ่ือรับชําระหน้ีคืนในรูปของหลักทรัพย

ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี

ธนาคารกําหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงในตราสารทุน

เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน ตดิตาม และควบคุมความเส่ียงของฐานะ

ที่เก่ียวของกับตราสารทุน โดยกําหนดวิธีการประเมินความเส่ียงแยกตาม

ประเภทของตราสารทุน มกีารจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติอยางนอยราย

ไตรมาส เพ่ือประเมนิผลขาดทนุสงูสุดทีอ่าจเกิดขึน้ในภาวะท่ีตลาดมคีวาม

ผนัผวนมากกวาปกติ และมกีารควบคมุสดัสวนของฐานะท่ีเก่ียวของกบัตราสาร

ทนุตอเงินกองทุนใหอยูภายในเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด

5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคาร

ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงคของการ

บรหิารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคารคือ การมเีงนิทุนท่ีเหมาะสม

และเพียงพอท่ีจะชําระภาระผูกพันท้ังในปจจุบันและอนาคต ในขณะ

เดียวกัน ยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเหมาะ

สมในภาวะท่ีตลาดเอ้ืออํานวยดวย

ปจจัยความเส่ียงดานสภาพคลองที่สําคัญของธนาคาร ไดแก โครงสราง

ของแหลงเงินทุนและการใชไปของเงินทุนของธนาคาร การแขงขนัระหวาง

ธนาคารพาณิชยเพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาดดานเงินฝาก และเพ่ือที่จะใช

รองรบัความตองการสนิเชือ่ทีเ่พ่ิมขึน้  นอกจากนัน้สถานการณการเมอืงใน

ประเทศและการถอนมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยธนาคาร

กลางสหรัฐฯ อาจสงผลกระทบตอการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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และกระทบตอสภาพคลองในระบบธนาคาร รวมถึง ตนทุนทางการเงินและ

ความสามารถในการจัดหาสภาพคลองสกลุเงินตราตางประเทศเพ่ือรองรบั

การขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชยไทย

ธนาคารบริหารความเส่ียงสภาพคลองตามนโยบายและหลักการท่ีคณะ

กรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสนิเปนผูกําหนด และสอดคลองกับเกณฑ

การดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของของทางการ 

โดยมสีายบริหารการเงินเปนหนวยงานหลักทําหนาท่ีบริหารกระแสเงินสด

และฐานะสภาพคลองประจําวัน ติดตามสภาวะตลาดเงิน และการ

เปล่ียนแปลงของปจจัยดานอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย และคาด

การณแนวโนม รวมถึงดําเนินกลยุทธการบริหารสภาพคลองตามแนวทาง

ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนดหนวยงานความเส่ียง

ดานตลาด สายบริหารความเส่ียงเปนผูบงชี ้ประเมิน ตดิตาม รายงาน และ

ควบคุมสถานะความเส่ียงใหอยูภายใตเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด โดย

รายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสนิเปนประจํา อยางนอย

เดือนละคร้ัง

ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของ

ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในดาน

ประเภทลูกคาผูฝาก ประเภทเงินรับฝากและอายุครบกําหนด นอกจากนี้ 

ธนาคารบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทนุในประเทศและตาง

ประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซ้ือคืน (Swap and 

Repurchase Market) โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุล

เงินหลัก เชน สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนตน ธนาคารมุง

ดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเส่ียงดานสภาพคลองท่ีเหมาะสมตาม

สภาพตลาดและอยูในระดับทีย่อมรบัได โดยมกีารบรหิารฐานะสภาพคลอง

อยางใกลชิดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความ

เหมาะสมในการกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวจากตางประเทศ เพ่ือใชใน

การอํานวยสินเช่ือสกุลเงินตราตางประเทศแกลกูคาของธนาคารท้ังภายใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตาม

ความเหมาะสมของสภาพตลาด

นอกจากแหลงเงินทุนท่ีหลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมสีนิทรัพยทีม่สีภาพ

คลองสูงและพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดเมื่อตองการ เพ่ือที่จะสามารถ

รองรับการจายคืนหน้ีสินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น

ทัง้ในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารดํารงอัตราสวนสินทรัพย

สภาพคลองตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยและผูกํากับดูแล

ในแตละประเทศท่ีประกอบการ และตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพยและหน้ีสินกําหนด

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลองโดยใช

มาตรวัดและเพดานความเส่ียงประเภทตางๆ เชน อัตราสวนเงินใหสินเช่ือ

ตอเงินฝาก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก ฐานะสภาพคลอง

สุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เปนตน ธนาคารมีการกําหนด

สญัญาณเตือนภัยดานสภาพคลองเพ่ือใหธนาคารไดตระหนักถึงการกอตวั

ของวิกฤตสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยท่ีเก่ียวของกับฐานะของ

ธนาคารและปจจยัท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของภาวะแวดลอมภายนอก 

เพ่ือใหธนาคารสามารถปองกันและบริหารความเส่ียงไดอยางทันทวงที 

ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคลอง (Liquidity Risk Stress test) 

โดยกําหนดสถานการณจําลองภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึน ทั้งจากปจจัย

ภายในและภายนอก ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กรณี ไดแก (1) ภาวะวิกฤติที่

เกิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและสง

ผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากท้ัง 

2 ปจจัยขางตนพรอมกัน ในแตละสถานการณจําลองจะมีการสมมติให

กระแสเงินสดรับ-จายมีความแตกตางจากภาวะปกติ เชน ลูกคาถอนเงิน

ฝากหรือมีการเบิกใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกวาปกติ ธนาคารไม

สามารถเขาถึงตลาดเงิน สินทรัพยที่มีสภาพคลองในภาวะปกติมีสภาพ

คลองลดลงและทําใหตองขายในราคาต่ํากวาราคาตลาด ภาระในการ

สนบัสนนุบรษิทัในกลุมธรุกจิทางการเงิน เปนตน จากผลการทดสอบภาวะ

วิกฤติสภาพคลองในป 2556 แสดงใหเห็นวาธนาคารยังมีสภาพคลองสวน

เกินเพียงพอท่ีจะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคลองไดทั้ง 3 กรณี

ธนาคารมีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับในกรณีเกิดวิกฤติ

สภาพคลอง (Liquidity Contingency Plan) ที่กําหนดบทบาท หนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สัญญาณเตือนภัย

ภาวะวิกฤติสภาพคลอง ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือที่จะสามารถ

รบัมอืกับสถานการณไดอยางทันทวงที และประสบความสําเร็จในการแกไข

สถานการณใหกลับสูภาวะปกติ นอกจากน้ัน ในป 2556 ธนาคารมีการจัด

ทํา Global Medium Term Notes (GMTN) Program เพ่ือใหธนาคาร

จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจากตลาดทุนไดอยางรวดเร็ว

และคลองตัวมากข้ึน

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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สถานะของสินทรัพยสภาพคลองของกลุมธรุกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปนดังน้ี

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท) 772,733  746,669

เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝาก (%) 90.6  87.4 

เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน (%) 90.5 87.1 

สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%) 29.8 30.9 

สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)  39.9 40.7 

สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและหน้ีระยะส้ัน (%) 39.9 40.5 

หมายเหตุ: สินทรัพยสภาพคลอง ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย เงินลงทุนเพ่ือคา และเงินลงทุนเผ่ือขาย

6) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
ความเส่ียงดานปฏิบตักิาร หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

อนัเน่ืองมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรอง ของกระบวนการปฏิบตัิ

งานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณความ

เสีย่งภายนอกธนาคาร และรวมไปถงึความเสีย่งดานกฎหมาย ทัง้นี ้ไมรวม

ถึงความเส่ียงดานกลยุทธ และความเส่ียงดานชื่อเสียง

ปจจัยความเส่ียงดานปฏิบัติการ ที่สําคัญของธนาคารประกอบดวย 

ปจจัยภายในธนาคาร ไดแก

• ประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ภายในองคกรและระบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตางๆ เพ่ือรองรบัการดําเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแลบคุลากร

ของธนาคาร

• บคุลากรของธนาคาร  ทัง้ในสวนของความเพียงพอของจาํนวนบุคลากร  

คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร

• ระบบงานตางๆ ของธนาคาร ทั้งในสวนของความสามารถของระบบ

งานในการรองรบัการดาํเนินธุรกจิของธนาคาร ความซบัซอนซึง่อาจกอ

ใหเกิดความเส่ียงได รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดาน

ความถกูตองแมนยําของการประมวลผล  และการพฒันาเปลีย่นแปลง

เทคโนโลยีตางๆ เปนตน

ปจจัยภายนอกธนาคาร ไดแก

• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เชน การโจรกรรมหรือฉอโกง ทรัพยสิน

หรือขอมูลของธนาคาร เปนตน

• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ หรือเหตุการณความไมสงบตางๆ 

ที่อาจมีผลทําใหทรัพยสินของธนาคารเสียหายได

ธนาคารตระหนักดีวา การบรหิารความเสีย่งดานปฏิบตักิารท่ีด ีเปนส่ิงสําคัญ 

ตอการดําเนินธุรกิจใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางย่ังยืน โดยเฉพาะใน

สถานการณแวดลอมปจจบุนัท้ังภายในและภายนอกประเทศซึง่มคีวามไม

แนนอน ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบรหิารความเส่ียงดานปฏิบตักิาร 

อยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดําเนินงานท่ัวท้ังธนาคารอยาง

เพียงพอ และเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณที่ไมคาดคิด      

ดังกลาวไดอยางทันกาล

นอกจากน้ัน ธนาคารยังใหความสําคัญกับการบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การทุจรติท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลติภัณฑและบรกิารของธนาคารเชน บตัรเครดิต 

บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนตน เพ่ือเปนการสราง

ความมัน่ใจตอลกูคาของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห ประเมิน และควบคุม

ความเส่ียง สําหรับผลิตภัณฑใหม เพ่ือใหมั่นใจวา ความเส่ียงอยูในระดับ

ทีย่อมรบัได และมกีระบวนการควบคุมทีเ่หมาะสมกอนการเสนอใหบรกิาร

ตอลูกคา

การบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงการนิยามความเส่ียง  

การประเมินความเส่ียง การดูแลติดตามความเส่ียง ตลอดจนการบริหาร

และควบคุมความเส่ียง โดยทุกหนวยงานมีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรง

ในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง และกําหนด

มาตรการบริหารและควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่กําหนด โดยการ

จดัสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง

ดานปฏิบัติการภายในธนาคาร

หลักการสําคัญในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิารของธนาคารเร่ิมจาก

การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงดานปฏิบตักิารแกพนักงาน

ของธนาคารใหเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง และสรางวัฒนธรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานปฏิบัติการภายในธนาคาร เพ่ือใหสามารถระบุความเส่ียง

ดานปฏิบัติการไดอยางครบถวนถูกตอง และสามารถประเมินความเส่ียง  

ตลอดจนวิเคราะหรายละเอียดเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความ

เสี่ยง และดําเนินการลดความเสี่ยงตามแนวทางที่เลือกแลว โดยมีการ

ตดิตามความคืบหนาและระดับความเส่ียงอยางเปนระบบ พรอมท้ังทบทวน

กระบวนการท้ังหมดดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ

ธนาคารมีหนวยงานความเส่ียงดานปฏิบตักิาร สงักัดสายบรหิารความเส่ียง 

เพ่ือดูแลการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ เชน การติดตามและ

สนับสนุนทุกหนวยงานใหดําเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการภายในหนวยงานของตน การบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ

ในระดับภาพรวมองคกร การพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติการในข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การคํานวณเงิน

กองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดานปฏิบัติการภายใตหลักเกณฑ Basel II   

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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การดูแลระบบและวิเคราะหขอมลูเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดจากความ

เส่ียงดานปฏิบตักิาร (Loss Data) เปนตน หนวยงานบริหารความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการมีการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแล และสายตรวจสอบ

และควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมกันวิเคราะห และกําหนด

แนวทางการบริหารควบคุม เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารความเส่ียง

ดานปฏิบัติการและกระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร

ธนาคารมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) เพ่ือชวยลดผลกระทบและรองรับเหตุการณความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการท่ีเกิดจากปจจัยเส่ียงภายนอก เชน วิกฤติที่เกิดขึ้นในชวงท่ีผาน

มาจากสถานการณความไมสงบทางการเมืองป 2553 และมหาอุทกภัยป 

2554 เปนตน โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธรุกิจซึง่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกท้ังมีการพิจารณาทบทวนและ

จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity 

Plan) อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหครอบคลุม พรอมรองรับสถานการณตางๆท่ี

อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดใหมีการฝกซอมเปนประจํา

7) ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนท่ีมีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของ

สถาบนัการเงิน ดงัน้ันการจัดการเงินกองทุนอยางมปีระสทิธิผล สะทอนถึง

ความมัน่คงแข็งแกรงทางการเงิน และสงผลโดยตรงตอความนาเช่ือถือของ

สถาบันการเงินน้ันๆ

ในปที่ผานมา โครงสรางเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ที่ ธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนด ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน

ชั้นท่ี 2 สําหรับเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ไดแก ทุนชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน 

ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม

คงเหลือจากการจัดสรร สําหรับเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ไดแก เงินสํารองจาก

การตีราคาท่ีดินและอาคารตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ สวนเกินทุนสุทธิจากการตีราคา

ตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย และตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาว 

ตัง้แต 1 มกราคม 2556 ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศบังคบัใชหลกั

เกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III โดยมีการปรับปรุง

โครงสรางเงินกองทุน แบงออกเปน เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ทีเ่ปนสวนของเจาของ 

(Common Equity Tier 1) เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 

(Additional Tier 1) และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Tier 2)  สําหรับเงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ ประกอบดวยทุนชําระแลว สวนเกินมูลคา

หุน ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ กําไรสะสม

คงเหลือจากการจัดสรร และรายการอื่นของสวนของเจาของ เงินกองทุน

ชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน ประกอบดวยตราสารทางการเงินท่ีนับ

เปนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 และสวนไดเสียท่ีไมมอีาํนาจควบคุม และเงินกองทุน

ชั้นท่ี 2 ประกอบดวยตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาว และเงินสํารองสําหรับ

สนิทรัพยจดัชัน้ปกติ โดยตามเกณฑ Basel III ของธนาคารแหงประเทศไทย 

กําหนดใหนับรายการอ่ืนของสวนของเจาของเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่

เปนสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น และมีการเปล่ียนแปลงรายการหักจากเงิน

กองทุนเพ่ิมเติมจากเกณฑ Basel II ของธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้น้ีการ

ใหนับเขาหรือหักออกจากเงินกองทุนดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนดใหทยอยนับเขาหรือหักออกในอัตรารอยละ 20 ตอป เร่ิมตั้งแตป 

2557 เปนตนไป

นอกจากการปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบเงินกองทุนดังกลาว ยังมี

การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑทีส่าํคัญอืน่ ไดแก การปรบัเพ่ิมคณุสมบตัขิอง

ตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนใหมคีณุภาพดีขึน้กวาหลัก

เกณฑ Basel II เดิม โดยไมอนุญาตใหมีเง่ือนไขที่เปนแรงจูงใจใหไถถอน

ตราสารกอนกําหนดเพ่ือใหตราสารดังกลาวมีลกัษณะเปนทุนท่ีมรีะยะยาว 

และตองสามารถใชรองรบัผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดในระหวางการ

ดาํเนินการใกลเคียงกับหุนสามญั (Loss absorption on a going-concern 

basis) หรือรองรับผลขาดทุนไดเมื่อธนาคารพาณิชยมีผลการดําเนินงานท่ี

ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได (At the point of non-viability) โดย

ตราสารที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ Basel III ดังกลาว  

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหทยอยลดนับในอัตรารอยละ 10 ตอป 

เร่ิมตั้งแตป 2556 เปนตนไป

เงินกองทนุในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ตามเกณฑ Basel II 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และตามเกณฑ Basel III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 มีดังน้ี
หนวย : ลานบาท

31-ธ.ค.-55

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 205,811 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 75,364 

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย 281,175 

31-ธ.ค.-56

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 276,678

 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ  276,562

 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 116

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 48,349 

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย 325,027

ปจจยัความเส่ียงดานความเพียงพอของเงินกองทุน  ไดแก ประเภท ปรมิาณ

และคุณภาพของสินทรัพยเส่ียง และความสามารถในการหารายไดของ

ธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีสินทรัพยรวมถึง       

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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เงินลงทุนท่ีมีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลคาของ

สนิทรัพย เงินลงทุนและ/หรอื หลกัประกันลดต่ําลง 

ทําใหสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคาร และทําให

เงินกองทุนของธนาคารลดลง อนัจะนําไปสูระดับ

ของเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงท่ีลดลงดวย 

ในการบรหิารความเพียงพอของเงินกองทนุ  ธนาคาร

มเีปาหมายท่ีจะดาํรงฐานะของเงินกองทุนในระดับ

เพียงพอท่ีจะสนบัสนนุยุทธศาสตรการขยายธุรกิจ

ภายใตกรอบความเสีย่งท่ียอมรบัไดของธนาคาร 

และเปนไปตามหลกัเกณฑของทางการ ตลอดจน

ความคาดหวังของตลาด กระบวนการบริหาร         

เงินกองทุนของธนาคารเปนไป ตามหลักเกณฑ 

การกํากับดแูลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel II-

หลักการท่ี 2) โดยมีการประเมินความเส่ียงและ

ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตกระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process) ซึ่งเปนการประเมินความเสี่ยงท้ังหมดที่มีนัยสําคัญแบบมองไปขางหนา ทั้งภายใตภาวะ

ปกติและภาวะวิกฤติ เพ่ือใหธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงและพิจารณาระดับของเงินกองทุน      

ที่เพียงพอและสอดคลองกับความเส่ียงของธนาคารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ธนาคารคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนข้ันต่ําภายใต Pillar I โดยใชวิธี Standardized 

Approach (SA) สําหรับความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด และความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

การเปล่ียนแปลงจากหลักเกณฑ Basel II ไปใชหลักเกณฑ Basel III ตั้งแตป 2556 นั้น ไมสงผล 

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอ

สนิทรัพยเส่ียง และอัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินตอสนิทรัพยเส่ียงอยูทีร่อยละ 11.70 และรอยละ 15.98 

ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวสูงกวาอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําตามเกณฑ Basel II ที่

กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง     

ไมตํ่ากวารอยละ 4.25 และอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ากวารอยละ 8.50         

ตามลําดับ

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน
สวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ตอสินทรัพยเสี่ยง

 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
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียง และอัตราสวน

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสนิทรัพยเส่ียงเทากัน ทีร่อยละ 14.26 และมีอตัราสวน

เงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียงท่ีรอยละ 16.75 ซึ่งอัตราสวนดังกลาว  

สูงกวาอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําตามเกณฑ Basel III ที่กําหนด

โดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดให อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่

เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ากวารอยละ 4.50 อัตราสวน   

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ากวารอยละ 6.00 และอัตราสวน

เงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ากวารอยละ 8.50 ตามลําดับ

ทั้งน้ี อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําขางตนยังไมรวมการดํารงเงิน

กองทุนสวนเพ่ิมเพ่ือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation 

Buffer) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหทยอยดํารงอัตราสวน        

เงินกองทุนสวนเพ่ิมอีกมากกวารอยละ 0.625 ในแตละป เร่ิมในป 2559 

จนสวนเพ่ิมครบที่มากกวารอยละ 2.50 ในป 2562 

8) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ 
ความเส่ียงดานการกระจุกตัวของเงินใหสนิเชือ่  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการที่ธนาคารใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี

ลกัษณะคลายการใหสนิเช่ือแกกลุมลกูหน้ี หรอืภาคธุรกิจใดเปนจาํนวนสูง

มาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายข้ึนจะสงผลตอฐานะและความสามารถใน

การดําเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

ธนาคารบรหิารความเสีย่งดานการกระจกุตัวของเงนิใหสนิเชือ่ โดยกาํหนด

ใหมีการควบคุมการกระจุกตัวตอกลุมลูกหน้ีรายใหญ และการกระจุกตัว

ตอภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวตอลูกหน้ีรายใหญ ประกอบดวย

การควบคุมสดัสวนเงินใหสนิเชือ่ เงินลงทนุและภาระผูกพันแกลกูหน้ีกลุมใด 

กลุมหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุน

ของธนาคาร และการควบคุมสัดสวนเงินใหสินเชื่อ เงินลงทุนและภาระ

ผกูพันของกลุมลกูหน้ีทีม่ยีอดภาระเกินกวารอยละ 10  ของเงนิกองทุนของ

ธนาคาร  รวมกันตองไมเกินกวา 3 เทาของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเปน

ไปตามกฎเกณฑของทางการ

สาํหรบัการควบคมุการกระจกุตัวตอภาคธุรกจิ ธนาคารกําหนดเพดานวงเงิน

ภาคธุรกิจเพ่ือจํากัดความเสียหายท่ีจะมีตอเงินกองทุนรวมของธนาคารให

อยูในระดับทีธ่นาคารยอมรับได ในกรณีเกิดเหตุการณรายแรงท่ีกระทบตอ

ภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุมลูกหน้ีที่มียอดภาระเกินกวารอยละ 10 

ของเงินกองทุนของธนาคาร มยีอดภาระรวมกันยังคงต่ํากวาเกณฑทีกํ่าหนด

ดังกลาว และหากพิจารณาแตละภาคธุรกิจ กลุมธุรกิจทางการเงินของ

ธนาคารมีเงินใหสนิเช่ือใหแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยใน

สัดสวนสูงท่ีสุดท่ีรอยละ 48.1 ของเงินใหสินเช่ือรวม รองลงมา ไดแก ภาค

การสาธารณูปโภคและบริการรอยละ 16.5 และภาคสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย

รอยละ 9.7 แมวาเงินใหสินเช่ือแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชยจะมีสัดสวนคอนขางสูงแตมีการกระจายไปยังอุตสาหกรรมยอย

ตาง ๆ  อยางหลากหลาย  และการกระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจยอยคิดเปน

สัดสวนคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับเงินใหสินเช่ือรวมของธนาคาร อีกท้ัง

ธนาคารยังติดตามใหการกระจุกตัวในแตละภาคธุรกิจยอยอยูในระดับที่

ยอมรับได    

ปัจจัยความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง
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ภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อย
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิป 2556 

จํานวน 35,906 ลานบาท เ พ่ิมขึ้น 4,059            

ลานบาท หรือรอยละ 12.7 จากป 2555 โดย

ธนาคารมีรายไดจากการดําเนินงาน 91,457    

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,046 ลานบาท หรือรอยละ 

7.1 จากรายได ดอกเบี้ยสุทธิเ พ่ิมขึ้น  927           

ลานบาท รายไดที่มิใชดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 5,119 

ลานบาท และคาใชจายจากการดําเนินงาน         

มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 801 ลานบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิป 2556 มี

จํานวน 21,239 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 

จํานวน 2,115 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 ซึ่ง

สอดคลองกับแผนกลยุทธ ของธนาคารใน         

การเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม สงผลใหในป 2556 

ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราสวนรายได         

คาธรรมเนียมและบริการสุทธิตอรายไดจาก    

การดําเนินงานเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 23.2 เทียบกับ

รอยละ 22.4 ของป 2555 กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ

จาํนวน 2,489 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 1,349 ลานบาท 

ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย

จากการดําเนินงาน เพ่ิมขึ้น 801 ลานบาท หรือ

รอยละ 2.2 จากป 2555 เปนจํานวน 37,947    

ลานบาท จากการลงทุนในดานตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอท้ังดานเครือขายสาขา พนักงาน และ

การพัฒนาระบบงานโดยเปนคาใชจายเก่ียวกับ         

พนักงาน 20,821 ลานบาท และคาใชจายเก่ียว

กับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 8,913 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัยอย

มเีงินใหสนิเช่ือจาํนวน 1,752,667 ลานบาท เพ่ิม

ขึน้ 148,276 ลานบาท หรอืรอยละ 9.2 จากส้ินป 

2555 เปนการเติบโตจากลูกคาทุกกลุม ทัง้ลกูคา

ธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและราย

ปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาต างประเทศ

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

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

 หนวย: ลานบาท

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

กําไรกอนหักสํารองและภาษีเงินได 53,510     48,264 5,246 10.9 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 44,917     41,016 3,901 9.5 

กําไรสุทธิ * 35,906     31,847 4,059 12.7

กําไรตอหุน (บาท) 18.81       16.68 2.13 12.7 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 55,879     54,952 927 1.7 

สวนตางอัตราดอกเบ้ียสุทธิ 2.36% 2.55%   (0.19)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 ตอรายไดจากการดําเนินงาน 

23.2% 22.4%   0.8

อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจาก

 การดําเนินงาน

41.5% 43.5%   (2.0) 

กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ีย * 1.45% 1.41%   0.04 

กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉล่ีย * 12.62% 12.35%   0.27 

* สวนท่ีเปนของธนาคาร

 หนวย: ลานบาท

ธันวาคม 
2556

ธันวาคม 
2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

เงินใหสินเช่ือ * 1,752,667   1,604,391 148,276 9.2

เงินรับฝาก 1,935,272   1,834,654 100,618 5.5

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝาก 90.6% 87.4% 3.2

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPLs) 43,228 42,325 903 2.1

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอ  

    เงินใหสินเช่ือ

2.2% 2.3% (0.1)

* หักรายไดรอตัดบัญชี
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รายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หนวย: ลานบาท

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ     55,879     54,952        927     1.7 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 35,578 30,459 5,119 16.8

คาใชจายจากการดําเนินงาน     37,947     37,146        801 2.2

คาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 

 และขาดทุนจากการดอยคา 

 8,593 7,248  1,345  18.6  

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 44,917 41,016 3,901 9.5

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8,882 9,100 (218) (2.4)

กําไรสุทธิ 36,035 31,916 4,119 12.9

กําไรสุทธิ *     35,906     31,847     4,059 12.7

กําไรเบ็ดเสร็จรวม *     36,315     39,405 (3,090) (7.8)

 *   สวนท่ีเปนของธนาคาร

เน่ืองจากการติดตามและดแูลลกูคาอยางใกลชดิ 

ทาํใหสามารถคาดการณความตองการดานตางๆ 

ของลกูคาไดอยางถูกตอง และสามารถสนับสนนุ

ลูกคาในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม

ธนาคารยังคงรกัษาวินยัในการต้ังสาํรองคาใชจาย 

หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอย

คา อยางสมํ่าเสมอเพ่ือรองรับความไมแนนอนท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหในป 2556 

ธนาคารและบริษทัยอยมีคาใชจายหน้ีสญูฯ รวม

ทั้งสิ้น 8,593 ลานบาท สงผลใหธนาคารมี

อตัราสวนคาเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญตอเงินใหสนิเชือ่

ดอยคุณภาพคิดเปนรอยละ 214.2 

ดานสภาพคลอง ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 เงิน

รับฝากของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 

1,935,272 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 100,618 ลานบาท 

หรือรอยละ 5.5 จากส้ินเดือนธันวาคม 2555 

เน่ืองจากเงินใหสนิเช่ือมกีารเติบโตสงูกวาเงินรบั

ฝาก สงผลใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับ

ฝากเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 87.4 ณ สิ้นป 2555 เปน

รอยละ 90.6 ณ สิ้นป 2556

สวนของเจาของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 295,936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.4 ของ

สินทรัพยรวม และมูลคาตามบัญชีเทากับ 155.03 บาทตอหุน เพ่ิมขึ้น 12.53 บาท จากป 2555 ผล

จากกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหมีกําไรตอหุน 18.81 บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ12.7 เมื่อเทียบกับป 2555 

และในระหวางป 2556 มกีารจายเงินปนผล 2 ครัง้ รวม 12,407 ลานบาท สาํหรบัผลประกอบการงวด

สุดทายประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท และจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 2.00 

บาท สําหรับผลประกอบการงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2556
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กําไรสุทธิป 2556 มีจํานวน 35,906 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 4,059 ลานบาท หรือรอยละ 

12.7 รายการสําคัญเพ่ิมขึ้นจากรายไดค า

ธรรมเนียมและบริการสุทธิ และกําไรสุทธิจาก

เงินลงทุน หากนับรวมรายการกําไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารและบริษัทยอยจะมีกําไร

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 จํานวน 36,315 

ลานบาท ลดลงจากปกอน 3,090 ลานบาท หรือ

รอยละ 7.8 เน่ืองจากกําไรจากการวัดมูลคาเงิน

ลงทุนเผ่ือขายลดลง

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิป 

2556 จํานวน 55,879 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 

2555 จํานวน 927 ลานบาท โดยมีรายได  

ดอกเบ้ีย 100,405 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 5,145 ลานบาท 

ทั้งนี้จากรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ         

เพ่ิมขึ้น 3,829 ลานบาท ตามการเติบโตของ

ปรมิาณสินเช่ือ ซึง่สวนใหญเพ่ิมขึน้ท่ีสนิเช่ือธุรกิจ 

รายไดดอกเบ้ียจากรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 691 ลานบาท เปนผลจาก

ปรมิาณธุรกรรมทีเ่พ่ิมขึน้ สวนคาใชจายดอกเบ้ีย

เพ่ิมขึน้ 4,218 ลานบาท หรอืรอยละ 10.5 สวนใหญ 

เกิดจากคาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝากเพ่ิมขึ้น 

3,688 ลานบาท หรือรอยละ 14.2 จากปริมาณ

เงินรบัฝากท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ขณะท่ีคาใชจายดอกเบีย้

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 781 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ หนวย: ลานบาท

2556 2555 เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเช่ือ 82,108 78,279 3,829 4.9  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,531 7,840 691 8.8

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 485 592 (107) (18.1)

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 9,281 8,549 732 8.6  

  รวมรายไดดอกเบี้ย 100,405 95,260 5,145 5.4 

คาใชจายดอกเบี้ย    
เงินรับฝาก 29,597 25,909 3,688 14.2  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,589 2,370 (781) (33.0)

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 7,882 7,308 574 7.9 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 5,458 4,721 737  15.6  

  รวมคาใชจายดอกเบี้ย 44,526 40,308 4,218 10.5  

  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 55,879     54,952 927 1.7 

สวนตางอัตราดอกเบ้ียสุทธิ 2.36% 2.55%   (0.19)

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ 21 ก.พ.55 22 ต.ค.55 29 ต.ค.55 28 พ.ย.55 7 ม.ค.56 1 ก.พ.56 2 ธ.ค.56

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (%)
MOR 7.375 7.25 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375

MRR 7.875 7.75 7.75 7.75 7.75 8.00 7.75

MLR 7.125 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.875

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
ออมทรัพย 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.625

ฝากประจํา 3 เดือน 2.00 - 2.25 1.875 - 2.00 1.875 - 2.00 1.75 - 2.00 1.625 - 2.00 1.625 - 2.00 1.625 - 1.75

ฝากประจํา 6 เดือน 2.375 - 2.625 2.125 2.125 - 2.25 2.00 - 2.25 2.00 - 2.25 2.00 - 2.25 1.875 - 2.00

ฝากประจํา 12 เดือน 2.75 - 3.00 2.50 2.50 - 2.75 2.505 2.375 - 2.50 2.375 - 2.50     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

อัตราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. (%) 3.25 3.50 3.25 3.00 2.75 2.50 2.25
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ลานบาท หรือรอยละ 33.0 อันเปนผลจากอัตรา

ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยท่ีลดลง สําหรับสวนตางอัตรา

ดอกเบี้ยสุทธิป 2556 อยูที่รอยละ 2.36 ลดลง

จากรอยละ 2.55 ในป 2555 สวนหน่ึงจากอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินใหสินเช่ือลดลงตามภาวะ

อัตราดอกเบ้ียในตลาด อีกสวนหน่ึงจากตนทุน 

เงินรับฝากท่ีเพ่ิมขึ้นตามภาวะการแขงขัน และ

การออกหุนกูระยะยาว

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

จาํนวน 35,578 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 5,119 ลานบาท 

หรือรอยละ 16.8 เมื่อเทียบกับป 2555 โดย       

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิในป 2556 

มีจํานวน 21,239 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 

จํานวน 2,115 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 

เน่ืองจากรายไดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 2,768    

ลานบาท ซึง่รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารหลัก

ของธนาคารเพ่ิมขึ้นเกือบทุกรายการ ไดแก          

คาธรรมเนียมจากบริการบัตรเครดิต และบรกิาร

กองทุนรวม รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย สําหรับ         

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้น 653 

ลานบาท สอดคลองกบัปรมิาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้      

สงผลใหอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการสุทธิตอรายไดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น

เปนรอยละ 23.2

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย หนวย: ลานบาท

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 28,393 25,625 2,768 10.8

 หัก คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 7,154 6,501 653 10.0

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ     21,239     19,124     2,115 11.1 
 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต
  เงินตราตางประเทศ

5,796 5,000 796 15.9 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,489 1,140 1,349 118.2 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 162 83 79 95.7 

 กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 2,360 2,019 341 16.9 

 รายไดจากเงินปนผล 2,968 2,597 371 14.3 

 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 564 496 68 13.7 

 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 14,339 11,335 3,004 26.5

  รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 35,578 30,459 5,119 16.8

2556
(%)

59.7

16.3

7.0

6.6

8.4
2.0*

62.8

16.4

3.7

6.6

8.6 1.9*

2555
(%)

* สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ
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รายไดจากการดาํเนินงานอืน่ในป 2556 มจีาํนวน 

14,339 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 

3,004 ลานบาท หรอืรอยละ 26.5  สวนใหญเกิด

จากกําไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย กําไรจาก

เงินลงทุนเ พ่ือค าและการปริวรรตเงินตรา              

ตางประเทศ และรายไดจากเงินปนผลเพ่ิมขึน้

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ในป 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจาย

จากการดําเนินงาน 37,947 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

801 ลานบาท จากป 2555 รายการท่ีสําคัญ 

ไดแก คาใชจายเก่ียวกับพนักงานจํานวน 20,821     

ลานบาท เพ่ิมขึน้ 1,924 ลานบาท เน่ืองจากมกีาร

จายเงินชวยเหลือเฉพาะกาลใหพนักงานเปน

กรณีพิเศษ การปรับเงินเดือนประจําป และการ

เพ่ิมขึ้นของจํานวนพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับ

อาคารสถานทีแ่ละอปุกรณจาํนวน 8,913 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 232 ลานบาท จากการขยายสาขา          

ในขณะท่ีคาใชจายอ่ืนๆ จาํนวน 4,754 ลานบาท 

ลดลง 1,442 ลานบาท  สวนใหญจากการกลับ

รายการประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจากบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทยไดสรุปผลดําเนินการและ

แจงผลการจัดสรรแกธนาคารเปนกําไร 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน หนวย : ลานบาท

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 20,821    18,897 1,924 10.2

 คาตอบแทนกรรมการ 140         112 28 25.3

 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 8,913      8,681 232 2.7

 คาภาษีอากร 3,319      3,260 59 1.8

 คาใชจายอ่ืนๆ 4,754      6,196 (1,442) (23.3)

   รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 37,947    37,146 801 2.2

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  หนวย : ลานบาท

2556 2555 เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7,672 7,218 454 6.3

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 421 30 391 1,303.3

ขาดทุนจากการลดลงในมูลคาของเงินลงทุน 500 - 500 100.0

  รวม 8,593 7,248 1,345 18.6  

55.2* 

2556
(%)

23.5

8.8

12.5

51.2* 

2555
(%)

23.3

8.8

16.7

 * รวมคาตอบแทนกรรมการ
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัท

ยอยมสีนิทรพัยรวม 2,596,507 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 

175,767 ลานบาท หรือรอยละ 7.3 จาก ณ สิ้น

ธันวาคม 2555 รายการท่ีสําคัญ ไดแก เงินให    

สินเชื่อจํานวน 1,752,667 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

148,276 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 จากการ

เติบโตในทุกกลุมลูกคา ทั้งจากลูกคาธุรกิจราย

ใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกคา

บุคคล และลูกคาตางประเทศ รายการระหวาง

ธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจํานวน 407,632 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 52,644 ลานบาท หรือรอยละ 

14.8 สวนใหญจากการเพ่ิมขึน้ของหลักทรัพยซือ้

โดยมีสัญญาขายคืน ในขณะท่ีเงินลงทุนสุทธิมี

จาํนวน 377,413 ลานบาท ลดลง 35,005 ลานบาท 

หรือรอยละ 8.5 ตามการบริหารสภาพคลองของ

ธนาคาร

ทรพัยสนิรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษทั

ยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มจีาํนวน 18,901 

ลานบาท สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาจํานวน 

8,431 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิน้ธันวาคม 2555 

จํานวน 2,361 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 โดย

ในป 2556 มีการจําหนายทรัพยสินรอการขาย

จํานวน 3,859 ลานบาท ขณะท่ีรับโอนทรัพยสิน

รอการขายเพ่ิมเติมจากลูกหน้ีจํานวน 1,049   

ลานบาท 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

สินทรัพย ์ หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 407,632 354,988 52,644 14.8

 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 13,770 11,163 2,607 23.4

 เงินลงทุนสุทธิ 377,413 412,418 (35,005) (8.5)

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 910           779 131 16.8

 เงินใหสินเช่ือ * 1,752,667 1,604,391 148,276 9.2

 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 18,901 21,262 (2,361) (11.1)

 อื่นๆ 25,214 15,739 9,475 60.2

   รวมสินทรัพย 2,596,507 2,420,740 175,767 7.3

 * หักรายไดรอตัดบัญชี

14.7

0.5

17.0
2555

(%)

66.3

15.7

2556
(%)

67.5

0.7 0.91.0 0.6

0.5

14.6
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เงินให้สินเชื่อ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัยอย

มีเงินใหสินเชื่อจํานวน 1,752,667 ลานบาท    

เพ่ิมขึน้จากสิน้ป 2555 จาํนวน 148,276 ลานบาท 

หรือรอยละ 9.2 โดยเติบโตจากลูกคาทุกกลุม     

ทัง้ลกูคาธุรกิจรายใหญ ลกูคาธุรกิจรายกลางและ 

รายปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาตางประเทศ

ธนาคารและบริษัทยอยใหสินเช่ือในสัดสวนสูง

ที่สุดแกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

การพาณิชยทีร่อยละ 48.1 ซึง่เปนการกระจายตัว

ในหลายอุตสาหกรรม รองลงมาไดแก ภาค

สาธารณูปโภคและบริการท่ีรอยละ 16.6 ภาค    

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยรอยละ 9.7 และภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและการกอสรางรอยละ 8.8    

โดยเงินใหสินเช่ือท่ีเพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2555       

สวนใหญจากการพาณิชยและสาธารณูปโภค

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

เงินให้สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ * หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 การเกษตรและเหมืองแร 33,915 51,588 (17,673) (34.3)

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 843,293 788,623 54,670 6.9

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 153,417 127,976 25,441 19.9

 การสาธารณูปโภคและบริการ 290,044 252,049 37,995 15.1

 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 170,256 149,506 20,750 13.9

 อื่นๆ 261,742 234,649 27,093 11.5

     รวมเงินใหสินเช่ือตามประเภทธุรกิจ 1,752,667 1,604,391 148,276 9.2

 *  หักรายไดรอตัดบัญชี

คุณภาพเงินให้สินเช่ือ หนวย : ลานบาท

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ * ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้นตาม
เกณฑ์ ธปท. 

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555

จัดชั้นปกติ 1,678,314 1,537,152 12,384 11,416

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 35,661 29,232 492 481

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,058 3,810 965 786

จัดชั้นสงสัย 5,937 6,401 2,219 2,147

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,269 32,131 17,031 18,161

  รวม 1,757,239 1,608,726 33,091 32,991
บวก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สวนท่ีเกินเกณฑ 56,606 51,592

  รวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 89,697 84,583
บวก  คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 2,886 3,005

         รวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 92,583 87,588

 *  หักรายไดรอตัดบัญชี

48.1
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คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัยอย 

มีคุณภาพเงินใหสินเช่ืออยูในระดับที่นาพอใจ 

โดยมี เ งินให สิน เ ช่ือด อยคุณภาพจํานวน        

43,228 ลานบาท คดิเปนอตัราสวนเงินใหสนิเชือ่

ดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 

2.2 และในป 2556 ธนาคารมีการปรับปรุง

โครงสรางหน้ีรวม 32,412 ลานบาท 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 92,583        

ลานบาท เพ่ิมขึน้จากส้ินป 2555 ทีม่จีาํนวน 87,588 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 โดยสํารองคา

เผือ่หนีส้งสยัจะสูญท่ีมอียูมจีาํนวนสูงกวาสาํรอง

ขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

จํานวน 56,606 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

157.3 ของสํารองขั้นตํ่า เพ่ือรองรับความไม

แนนอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ 

อตัราสวนคาเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญตอเงินใหสนิเชือ่

ดอยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เทากับ

รอยละ 214.2

เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัยอย

มีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 377,413 ลานบาท         

ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 

35,005 ลานบาท หรือรอยละ 8.5 

เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทยอยจําแนก

ตามประเภทการถือครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 ประกอบดวย เงินลงทุนเผ่ือขายในสัดสวน

สงูท่ีสดุท่ีรอยละ 80.4 ตราสารหน้ีทีจ่ะถือจนครบ

กําหนด มีสัดสวนรอยละ 11.9 เงินลงทุนท่ัวไป 

และเงินลงทุนเพ่ือคามีสัดสวนรอยละ 5.6 และ

รอยละ 2.1 ตามลําดับ

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือ
 หน้ีสงสัยจะสูญ

43,228 42,325 903 2.1

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือรวม 2.2% 2.3% (0.1)

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือ
 หน้ีสงสัยจะสูญ

12,485 10,478 2,007 19.2

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือสุทธิ 0.6% 0.6% -

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอ
 เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ

214.2% 206.9% 7.3

เงินลงทุน จําแนกตามประเภทการถือครอง  หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 เงินลงทุนเพ่ือคา 7,927  32,393 (24,466) (75.5)

 เงินลงทุนเผ่ือขาย 303,617  312,853 (9,236) (3.0)

 ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 44,854   49,324 (4,470) (9.1)

 เงินลงทุนท่ัวไป 21,015 17,848 3,167 17.7

     รวมเงินลงทุนสุทธิ 377,413 412,418 (35,005) (8.5)
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ธนาคารและบริษทัยอยมเีงินลงทุนสวนใหญเปน

เ งินลงทุนในหลักทรัพย  ของรั ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี

จํานวน 262,826 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.6 

ของเงินลงทุนท้ังหมด นอกจากน้ี เงินลงทุนใน

หลักทรัพยยังประกอบดวยตราสารหน้ีตาง

ประเทศจํานวน 31,272 ลานบาท ตราสารหนี้

ภาคเอกชนจํานวน 8,140 ลานบาท  และเงิน

ลงทุนในตราสารทุนจํานวน 73,339 ลานบาท 

ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน (รวมเงินลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 จาํแนกไดเปนสวนท่ีมรีะยะเวลา

คงเหลือภายใน 1 ป จํานวน 62,226 ลานบาท 

ลดลง 35,269 ลานบาท จาก ณ สิน้ป 2555 สวน

ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 

ป จํานวน 212,830 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 13,768 

ลานบาท สวนท่ีมรีะยะเวลาคงเหลือเกินกวา 5 ป 

จาํนวน 29,281 ลานบาท ลดลง 16,266 ลานบาท 

และสวนท่ีไมมกํีาหนดระยะเวลา จาํนวน 73,986 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,893 ลานบาท

หนี้สิน
ธนาคารและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ สิ้น

ธันวาคม 2556 จํานวน 2,300,455 ลานบาท  

เพ่ิมขึ้น 151,812 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2555 

ทั้งน้ีแหลงเงินทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของธนาคารและ

บริษัทยอยยังคงเปนเงินรับฝาก โดย ณ สิ้น

ธันวาคม 2556 สัดสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวม 

เทากับรอยละ 84.1 รองลงมาเปนตราสารหนี้ที่

ออกและเงินกูยืมที่สัดสวนรอยละ 6.1 สําหรับ

อตัราสวนเงินใหสนิเช่ือตอเงนิรบัฝากเพ่ิมขึน้รอย

ละ 87.4 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เปนรอยละ 

90.6 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เปนผลจาก

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินใหสนิเชือ่ทีส่งูกวาอตัรา

เติบโตของเงินรับฝาก

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

หนี้สิน หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

 เงินรับฝาก 1,935,272 1,834,654 100,618 5.5

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 124,296 127,088 (2,792) (2.2)

 หน้ีสินตราสารอนุพันธ 21,711 7,142 14,569 204.0

 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 140,147 108,758 31,389 28.9

 หน้ีสินอื่น 54,572 47,527 7,045 14.8

 อื่นๆ 24,457 23,474 983 4.2

 รวมหน้ีสิน 2,300,455 2,148,643 151,812 7.1  

84.1

2556
(%)

5.4

1.0
6.1 2.4 1.0
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เงินรับฝาก
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินรับฝากจํานวน 1,935,272 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากส้ินป 2555 จํานวน 100,618 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 โดยเพ่ิมขึ้นมากท่ีเงินรับฝากประเภทจาย

คืนเม่ือสิ้นระยะเวลา เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1
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ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริษทัยอยมตีราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 140,147 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2555 จํานวน 31,389 ลานบาท หรือรอยละ 28.9 จากการท่ีธนาคารออก

หุนกูไมดอยสิทธิประเภทไมมหีลกัประกันจาํหนายในตางประเทศเพ่ิมขึน้ในเดือนตลุาคม 2556 จาํนวน 

1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ

ส่วนของเจ้าของ
สวนของเจาของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 295,936 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 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 จาํนวน 8,589 ลานบาท (4.50 บาทตอหุน) และเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2556 จํานวน 3,818 ลานบาท (2.00 

บาทตอหุน)

ณ สิ้นธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีทุนสํารองตามกฎหมาย 18,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,000 ลานบาท จาก ณ สิน้ป 2555 สาํรองท่ัวไป 76,500 ลานบาท และกําไรท่ียังไมไดจดัสรร 86,164 

ลานบาท

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

เงินรับฝาก จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก หนวย : ลานบาท

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง
จํานวน สัดส่วน

ร้อยละ
จํานวน สัดส่วน

ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ

จายคืนเม่ือทวงถาม 81,257 4.2 76,528 4.2 4,729 6.2

ออมทรัพย 733,848 37.9 712,243 38.8 21,605 3.0

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 1,118,078 57.8 1,043,737 56.9 74,341 7.1

บัตรเงินฝาก 2,089 0.1 2,146 0.1 (57) (2.7)

 รวมเงินรับฝาก 1,935,272 100.0 1,834,654 100.0 100,618 5.5

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม จําแนกตามประเภทตราสาร หนวย : ลานบาท

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง
จํานวน สัดส่วน

ร้อยละ
จํานวน สัดส่วน

ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 111,034 75.6 73,471 63.6 37,563 51.1

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน 34,759 23.7 33,777 29.2 982 2.9

ตั๋วแลกเงิน 882 0.6 8,053 7.0 (7,171) (89.0)

อื่นๆ 138 0.1 222 0.2 (84) (37.8)

 รวมตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมกอนหักสวนลด 146,813 100.0 115,523 100.0 31,290 27.1
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม 6,666 6,765 (99) (1.5)

 รวมตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 140,147 108,758 31,389 28.9



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556124

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัท

ยอยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจํานวน 

466,707 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2555 

จํานวน 35,679 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 โดย

สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากการค้ําประกันอื่น 

และวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของธนาคาร

และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  มี

จํานวน 57,169 ลานบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 9,255 

ลานบาท จากส้ินป 2555 โดยมีรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังน้ี

สําหรับป 2556 กระแสเงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 37,005 ลานบาท 

ประกอบดวยกระแสเงินสดไดมาจากกําไรจาก

การดําเนินงานจํานวน 49,805 ลานบาท และ   

หน้ีสินดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 114,919   

ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายการท่ีสําคัญคือ 

เงินรับฝากเพ่ิมขึ้น 100,618 ลานบาท หน้ีสินอื่น

เพ่ิมขึ้น 22,688 ลานบาท และเงินกูยืมระยะส้ัน

ลดลง 7,172 ลานบาท สาํหรับกระแสเงินสดทีใ่ช

ไปเปนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยดําเนินงาน

จาํนวน 201,729 ลานบาท ทีส่าํคัญเน่ืองจากเงิน

ใหสินเช่ือแกลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 152,628 ลานบาท 

และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพ่ิม

ขึ้น 50,780 ลานบาท 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า หนวย : ลานบาท

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

เปลี่ยนแปลง
จํานวน ร้อยละ

การรับอาวัลตั๋วเงิน 6,666 4,157 2,509 60.4

การค้ําประกันการกูยืม 10,413 10,297 116 1.1

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบ
    กําหนด

16,428 16,750 (322) (1.9)

เล็ตเตอรออฟเครดิต    37,675 36,656 1,019 2.8

ภาระผูกพันอื่น

 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 173,554 163,635 9,919 6.1

 การค้ําประกันอื่น 211,221 187,646 23,575 12.6

 อื่นๆ 10,750 11,887 (1,137) (9.6)

  รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 466,707 431,028 35,679 8.3

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 27,670 ลานบาท โดยธนาคารและบริษัทยอย

มกีระแสเงินสดรบัจากการจําหนายหลักทรัพยและจากการครบกําหนดของตราสารหน้ีรวม 407,589 

ลานบาท ในขณะท่ีมีการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้เพ่ิมขึ้น 377,819 ลานบาท และลงทุน

ในท่ีดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชาเพ่ิมขึ้น 2,248 ลานบาท

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 18,503 ลานบาท โดยสวนใหญไดมาจาก

การออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมหีลกัประกันจาํนวน 31,068 ลานบาท และการจายเงินปนผลจาํนวน 

12,407 ลานบาท

การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III 

ใหมผีลบังคับใชตัง้แตวันท่ี   1 มกราคม 2556 เปนตนไป ซึง่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญจากหลักเกณฑ 

Basel II คือ การเพ่ิมอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียง และปรับ

องคประกอบเงินกองทุน อนัมผีลทําใหเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 มคีวามม่ันคงข้ึน ซึง่ธนาคารไดรบัประโยชน

จากการปรับปรุงดังกลาว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตาม

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)  

เกณฑ์ Basel III * เกณฑ์ Basel II *
เกณฑ์ ธปท. 31 ธ.ค. 56 30 ก.ย. 56 30 มิ.ย. 56 31 มี.ค. 56 เกณฑ์ ธปท. 31 ธ.ค. 55

เงินกองทุนท้ังสิ้น 8.50% 16.92% 17.61% 16.43% 16.74% 8.50% 16.21%
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00% 14.40% 15.01% 13.86% 14.05% 4.25% 11.86%

     เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 4.50% 14.40% 15.01% 13.86% 14.05% - -

*  ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับ
ของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดคร่ึงปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติท่ีประชุมใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที

 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
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แนวทาง Basel III จํานวน 319,747 ลานบาท 

เปนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ทีเ่ปนสวนของเจาของและ

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ในจํานวนท่ีเทากันคือ 272,156 

ลานบาท หรอืคดิเปนอตัราสวนเงินกองทุนท้ังสิน้

ตอสินทรัพยเสี่ยงรอยละ 16.92  อัตราสวนเงิน

กองทุนชั้นท่ี 1 ที่ เป นสวนของเจาของและ

อตัราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 เทากันท่ีรอยละ 14.40 

หากนับรวมกาํไรสทุธิของครึง่หลงั ป 2556 เขาเปน

เงินกองทุนของธนาคาร อตัราสวนเงินกองทุนท้ัง

สิ้น อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของ

เจาของ และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ

สนิทรัพยเส่ียงจะอยูในระดับรอยละ 17.75 รอยละ 

15.23 และรอยละ 15.23 ตามลาํดับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร  หนวย : ลานบาท

ธันวาคม 2556 
(Basel III) *

ธันวาคม 2555 
(Basel II) *

เงินกองทุนท้ังสิ้น 319,747 278,884
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 272,156 203,928

     เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 272,156 -

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 47,591 74,956

*  ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงิน
กองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวด
คร่ึงปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไป
หักจากเงินกองทุนทันที

      

งบการเงินรวม หนวย : ลานบาท

ธันวาคม 2556  (Basel III) * ธันวาคม 2555  (Basel II) *
เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน

เงินกองทุนท้ังสิ้น 8.50% 16.75% 325,027 8.50% 15.98% 281,175
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00% 14.26% 276,678 4.25% 11.70% 205,811

     เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 4.50% 14.26% 276,562 - - -

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 - 2.49% 48,349 - 4.28% 75,364

*  ไมนบัรวมกําไรสทุธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสทุธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามขอบงัคบั
ของธนาคาร และรวมกําไรสทุธิของงวดคร่ึงปหลงัเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติทีป่ระชมุใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมผีลขาดทุนสทุธิ จะตองนาํไปหกัจากเงินกองทุนทันที

การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท) 772,733 746,669

เงินใหสินเช่ือ/เงินรับฝาก (%) 90.6 87.4

สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%) 29.8 30.8

สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%) 39.9 40.7

สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและเงินกูยืม
 ระยะส้ัน (%)

39.9 40.5

การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สนิทรัพยสภาพคลองของธนาคารและบริษทัยอย 

ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงนิ สทิธิในการเรยีกคืนหลกัทรพัย เงิน

ลงทุนเพ่ือคา และเงินลงทุนเผ่ือขาย ซึ่ง ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพยสภาพคลองรวม 

772,733 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 26,064 ลานบาท หรอื

รอยละ 3.5 จากส้ินป 2555 ที่สําคัญคือ รายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 52,644 

ลานบาท และเงินสดเพ่ิมขึ้น 7,118 ลานบาท 

ขณะท่ีเงินลงทุนเพ่ือคาลดลง 24,466 ลานบาท 

และเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง 9,236 ลานบาท

อตัราสวนของสนิทรัพยสภาพคลองตอเงนิรบัฝาก

และเงินกูยืมระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

อยูทีร่อยละ 39.9 และอตัราสวนเงินใหสนิเชือ่ตอ

เงินรับฝากอยูที่รอยละ 90.6

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556126

อันดับความน่าเช่ือถือ
ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 สถาบันจดัอนัดับความนาเช่ือถือคงอนัดับความนาเช่ือถือของธนาคารตามเดิมจากสิน้ป 2555 ยกเวนอันดับความนาเชือ่ถือตราสารหน้ี 
ดอยสิทธิระยะยาวสกุลเงินตางประเทศท่ีประเมินโดย Moody’s Investors Service มกีารปรับลด 2 ระดับจาก Baa1 เปน Baa3 เม่ือเดือนกันยายน 2556 
เน่ืองจากการปรับวธีิการประเมินอนัดับความนาเช่ือถือในตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาวสกุลเงินตางประเทศของสถาบันการเงินท่ัวโลก โดยไมมผีลเปลีย่นแปลง
ตอการจัดอันดับความนาเช่ือถืออื่นๆ ของธนาคาร ทั้งน้ียังเปนระดับที่นาลงทุน (Investment Grade) โดยภาพรวมอันดับความนาเช่ือถือของธนาคารมี                
รายละเอียด ดงัน้ี

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

Moody’s Investors Service  
ระยะยาว - เงินรับฝาก Baa1 Baa1

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

ตราสารหน้ีไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน A3 A3

ตราสารหน้ีดอยสิทธิ ** Baa3 Baa1

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

ความแข็งแกรงทางการเงิน (BCA / BFSR) baa2 / C- baa2 / C-

แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

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

   - เงินรับฝาก BBB+ BBB+ 

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

ตราสารหน้ีไมดอยสทิธิและไมมีหลักประกัน BBB+ BBB+

ตราสารหน้ีดอยสิทธิ BBB BBB

ความแข็งแกรงทางการเงิน (SACP) bbb bbb

อันดับความนาเช่ือถือสนับสนุน +1 +1

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

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

Fitch Ratings  
อันดับความนาเชื่อถือสากล
ระยะยาว - ตราสารหน้ี BBB+ BBB+

ระยะส้ัน  - ตราสารหน้ี F2 F2

ตราสารหน้ีไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน BBB+ BBB+

ตราสารหน้ีดอยสิทธิ BBB BBB

ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability) bbb+ bbb+

อันดับความนาเช่ือถือสนับสนุน 2 2

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

อันดับความนาเชื่อถือในประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหน้ี AA AA

ระยะส้ัน  - ตราสารหน้ี F1+ F1+

ตราสารหน้ีดอยสิทธิ AA- AA-

แนวโนม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

* อันดับความนาเช่ือถือระยะยาว ซ่ึงถือเปนระดับท่ีนาลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch 
Ratings คือระดับต้ังแต Baa3, BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะท่ีในกรณีของอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ันน้ัน ระดับท่ีนาลงทุนสําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ Moody’s Investors 
Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะไดแกระดับต้ังแต P-3, A-3 และ F3 ตามลําดับ

**  ตราสารหนี้ดอยสิทธิสกุลเงินตางประเทศ

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 127การจัดสรรกําไร ประจําปี 2556

ในป 2556 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 33,874,260,713.81 บาท และมีกําไรพึงจัดสรรสําหรับป 2556 ทั้งสิ้น 89,852,124,246.36 

บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีการจัดสรรกําไรบางสวนในงวดแรก โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2556 ในอัตรา 2.00 

บาทตอหุน และคณะกรรมการธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 4.50 

บาทตอหุน รายละเอียดการจัดสรรกําไรสรุปไดดังน้ี

กําไรพึงจัดสรร 89,852,124,246.36 บาท

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

สํารองท่ัวไป

 งวด มกราคม-มิถุนายน 2556 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท

จายเงินปนผลหุนสามัญ

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

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

กําไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร  ยกไปงวดหนา 71,444,645,435.36  บาท

หากท่ีประชมุผูถอืหุนพิจารณาอนุมตัติามเสนอ ธนาคารจะมีการจายเงินปนผลหุนสามัญประจําป 2556 จาํนวน 1,908,842,894 หุน ในอตัราท้ังสิน้ 6.50 

บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00  บาท  คดิเปนรอยละ 36.63 ของกําไรสทุธิประจาํป เทียบกับป 2555 ทีไ่ดจายเงินปนผลในอตัรา 6.50 บาท

ตอหุน รวมเปนเงิน  12,407,478,811.00  บาท คิดเปนรอยละ 39.34 ของกําไรสุทธิประจําป

  

การจัดสรรกําไร ประจําป 2556



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556128

สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(งบการเงินรวม)

สถิติแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)

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

            2556*             2555*             2554*

ผลการดําเนินงาน สําหรับปี (ล้านบาท)
รายไดจากการประกอบการ 143,138 132,220 116,563

รายจายจากการประกอบการ 98,221 91,204 82,073

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได 53,510 48,264 46,518

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  44,917 41,016 34,490

ภาษีเงินได                   8,882 9,100 15,280

กําไรสุทธิ 1                    35,906 31,847 18,897

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 
สินทรัพย               2,596,507 2,420,740 2,109,042

เงินสด 53,550 46,432 45,289

เงินลงทุนสุทธิ 377,413 412,418 328,068

เงินใหสินเช่ือ 2 1,752,667 1,604,391 1,470,398

เงินใหสินเช่ือ (หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 2 1,660,085 1,516,803 1,385,661

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ              32,275 33,577 35,240

เงินรับฝาก                    1,935,272 1,834,654 1,587,834

สวนของเจาของ 1 295,936 272,025 245,785

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 
รายไดจากการประกอบการ      74.99 69.27 61.06

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได               23.53 21.49 18.07

กําไรสุทธิ 1                       18.81 16.68 9.90

เงินปนผล 3                      6.50 6.50 6.00

มูลคาหุนตามบัญชี 1                  155.03 142.50 128.76

จํานวนพนักงานของธนาคาร                   24,096 22,934 21,503

จํานวนผูถือหุนของธนาคาร                    11,571 11,944 12,332

จํานวนสาขาของธนาคาร                       1,174 1,122 1,054



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 129สถิติแสดงฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)

            2553             2552             2551             2550             2549             2548             2547

98,665 92,026 102,188 103,407 103,540 75,045 68,289

62,352 62,944 72,698 74,849 80,349 52,395 50,472

43,880 36,680 36,068 34,137 33,139 27,004 21,990

36,313 29,082 29,490 28,558 23,191 22,650 17,817

11,505 8,393 9,165 9,220 5,216 2,284  141

24,593 20,562 20,243 19,218 17,975 20,367 17,676

1,949,688 1,771,932 1,677,111 1,595,971 1,493,599 1,398,654 1,407,347

40,508 35,780 41,506 35,715 33,115 34,222 30,553

284,407 342,578 253,441 311,680 290,832 305,800 299,066

1,256,123 1,143,287 1,181,217 1,042,074 962,070 911,176 934,434

1,183,670 1,078,143 1,120,866 974,605 890,369 831,290 824,690

36,510 29,504 30,823 30,189 31,293 33,083 29,516

1,394,388 1,360,716 1,322,287 1,277,371 1,228,451 1,163,501 1,195,366

230,572 192,999 174,973 165,979 148,268 139,232 114,966

51.69 48.21 53.53 54.17 54.24 39.32 35.78

19.02 15.24 15.45 14.96 12.15 11.87 9.33

12.88 10.77 10.60 10.07 9.42 10.67 9.26

5.00 4.00 3.00 3.00 2.75 2.00 1.75

120.79 101.11 91.66 86.95 77.67 72.94 60.23

21,229 20,735 21,192 20,074 19,239 18,904 18,791

12,638 13,154 13,401 13,658 14,214 14,868 15,509

1,001 976 915 823 749 710 672



คณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการบริหาร

ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร ใ ห ญ

แ ผ น ภู มิ อ ง ค ก ร

แผนภูมิองค์กร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556130

ผลิตภัณฑและบริการ

- สายบัตรเครดิต
- ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

 ธุรกิจ

กิจการธนาคารนครหลวง/ต่างจังหวัด
- สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- สายลูกค้าบุคคล

กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สายสาขาต่างประเทศ

กิจการการเงินธนกิจ
- สายบริหารการเงิน
- สายวานิชธนกิจ
- สายธุรกิจหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร



สายประธาน
กรรมการบริหาร

สายตรวจสอบและ
ควบคุม

แผนภูมิองค์กรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 131

ปฏิบัติการ

- สายปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอํานวยการ

- สายการบัญชีและการเงิน
- สายทรัพยากรบุคคล
- สายเทคโนโลยี
- บริหารความเส่ียง
- บริหารสินเชื่อ
- ฝ่ายอาคารสํานักงานและทรัพย์สิน
- ฝ่ายวิจัย
- ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
- กํากับดูแล
- ฝ่ายผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ



คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556132

98765

1413121110

1 2 3 4

15 16 17 18



คณะกรรมการธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 133

1 น า ย ช า ต รี           โ ส ภ ณ พ นิ ช

 • ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร

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

 • ป ร ะ ธ า น  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

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

 • ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

 • ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

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

 • ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

 • ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
   ก ํา ห น ด ค่ าต อ บ แ ท น

5 น า ย สิ ง ห์          ตั ง ทั ต ส วั ส ดิ์

  • 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

6 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

7 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

 • ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

8 น า ย ปิ ติ          สิ ท ธิ อ ํา น ว ย

 • ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร

9 น า ย อ ม ร         จั น ท ร ส ม บู ร ณ์

 • 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 ก ํา 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

10 น า ย ช า ญ          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

 11 น า ย ค นึ ง           ฦ ๅ ไ ช ย

 • ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

 • ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

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

 • ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

 • ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

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

 • 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 ร อ ง ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่

14 น า ง เ ก ศิ นี          วิ ฑู ร ช า ติ

 • ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ

 • ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

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

16 น า ย ช า ญ ศั ก ดิ์         เ ฟื่ อ ง ฟู

 • 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

 • 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

 • เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท



คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556134

 1 นายชาตรี โสภณพนิช
  • ประธานกรรมการธนาคาร

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  51 ป  
  อายุ  80  ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ Pepperdine University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล 
 ประเทศฟลิปปนส
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยสยาม
• ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers 
 ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน CP/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน 16,678,478 หุน คิดเปน  0.87375 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ 
• เปนพ่ีชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
• 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท
• 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2520 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินคา
• 2535 - 2542 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523 - 2535 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

 2 นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
  • ประธานกรรมการบริหาร

 
  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   6 ป 
  อายุ   71 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท
 มหาวิทยาลัยแมโจ
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 31
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม IOD  
• Director Certification Program (DCP) รุน 61/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน
• ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟรีสแลนด ฟูดส โฟรโมสต
  (ประเทศไทย)
• ปจจบุนั  ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร 
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
• ปจจุบัน กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• มีนาคม 2551 - 
 ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กันยายน 2552 -
 มกราคม 2554 ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
• ตุลาคม 2549 -  
 กุมภาพันธ 2551 รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรวีาการกระทรวง
  อตุสาหกรรม
• มกราคม 2542 - 
 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม - 
 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคลัง
• กรกฎาคม 2540 - 
 กรกฎาคม 2556 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ตุลาคม - ธันวาคม 
 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
• 2537 - 2539 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2549 กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสตรี
• มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• เมษายน - 
 พฤษภาคม 2535 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• 2534 - 2535  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• 2529 - 2535 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแหงชาติ
• 2525 - 2529  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแหงชาติ
• 2524 - 2527 ผูอํานวยการศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
  สังคมแหงชาติ
• 2519 - 2524 ผูอํานวยการกองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
  สังคมแหงชาติ



คณะกรรมการธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 135

 3 พลเรือเอกประเจตน ์ ศิริเดช
  • กรรมการอิสระ 
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  15 ป 
  อายุ  78 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 1/2010

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุน 6/2009

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

• Director Certification Program - Refresher (DCP-Refresher)
 รุน 4/2007

• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน 1/2006

• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004

• Director Certification Program (DCP) รุน 35/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน
• 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• มีนาคม 2542 - 
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ปจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
  พลเอกเปรม ติณสูลานนท

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษโบราณสถาน
  ในพระราชวังเดิม

• ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย

• 2549 - กุมภาพันธ
 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

• 2545 - 2546 กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2545 - 2546 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2539 - 2540 ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย

• 2538 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา

• 2538 - 2539 กรรมการ บมจ. ไทยออยล

• 2537 - 2539 กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

• 2537 - 2539 กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม

• 2536 - 2539 ผูบัญชาการทหารเรือ

• 2536 - 2539 ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย

• 2536 - 2539 กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 

• 2536 - 2539 Member, Thai-Malaysian Joint Development
  Area Committee

 4 นายโกวิทย์  โปษยานนท์
  • กรรมการอิสระ 
  • ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  11 ป 
  อายุ   78 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 30

• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University 
 ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007

• Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี 
ประสบการณ์การทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• เมษายน 2546 - 
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ 

• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) 

• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล

• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. โกลว พลังงาน

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 2 

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 3

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุปสามสิบ

• ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับและ
  สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• ปจจุบัน  กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ปจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

• ปจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชภาคย

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย



คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556136

 5 นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ 
  • ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
  • กรรมการบริหาร

 
  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  9 ป 
  อายุ  71 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Executive Development Program, Harvard Business School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Management Development Program, Wharton School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม IOD 
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2011

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

• Director Certification Program (DCP) รุน 0/2000 
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี 
ประสบการณ์การทํางาน 

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ธันวาคม 2547 - 
 ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2547 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
  สรรหา และกรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

• 2547 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 บมจ. ไทยออพติคอล กรุป 

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. กาญจนทัต

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร

• 2549 - กรกฎาคม 
 2553 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2548 - พฤษภาคม 
 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

• 2545 - 2552 ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัท
  จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• 2542 - 2544 กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

• 2539 - 2542 กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย   
 แหงประเทศไทย

 6 นายเดชา  ตุลานันท์
  • รองประธานกรรมการบริหาร 

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  23 ป
  อาย ุ 79 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Executive Program, Pennsylvania State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร 
การอบรม IOD   ไมมี   
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน  96,650 หุน คิดเปน  0.00506 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• 2552 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลต้ี

• 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) 

• 2535 - ปจจุบัน กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2547 - พฤษภาคม 
 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนต

• 2535 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2534 - 2535 กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย



คณะกรรมการธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 137

 7 นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  22 ป
  อายุ  54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, 
 Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรม IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 2/2001
• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน  6,078,200 หุน คิดเปน 0.31842 %   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนบุตรของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ
• เปนหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน 

• 14 กุมภาพันธ 
 2554 -  ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

• 19 กรกฎาคม 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน

• 19 กรกฎาคม 
 2553 - ปจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย 

• 18 กุมภาพันธ 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ TRG Management LP

• 18 กุมภาพันธ 
 2553 - ปจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LLC

• 28 ธันวาคม
 2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 

• 30 เมษายน 
 2552 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ Board of Trustees, Singapore 
  Management University

• 2537 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โพสต พับลิซซิ่ง

• 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2535 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 10 สิงหาคม 
 2553 - 8 มิถุนายน
 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

• 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

• 2546 - กันยายน 
 2552 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส

• 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

• 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย  

• 2545 - 2549 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

• 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacifi c

 8 นายปิติ  สิทธิอํานวย
  • กรรมการธนาคาร

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  29 ป
  อายุ  80 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

• Advanced Management Program จาก Harvard Business School, 
 Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Management Development Program, Asian Institute of 
Management ประเทศฟลิปปนส 

• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial 
College ประเทศมาเลเซีย 

• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) 
 ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรม IOD   

• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 57/2005

• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), 
Malaysia 2013

การถือหุ้นในธนาคาร*  จํานวน 149,941 หุน คิดเปน 0.00786 %  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน
• 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บางกอก แบงค เบอรฮาด 
  ประเทศมาเลเซีย

• 2528 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• มีนาคม 2551 - 
 2552 ประธานกรรมการบริหารรวม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2549 - กุมภาพันธ 
 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2535 - 2549  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2546 - 2548 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร 

• 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation 
  Limited ประเทศสิงคโปร

• 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควรทาวเวอร 

• 2530 - 2543  กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company 
  Limited



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556138

 9 นายอมร จันทรสมบูรณ์
  • กรรมการบริหาร 
-  • กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
-  • กรรมการบริหารความเส่ียง

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  26 ป 
  อายุ  83 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวางประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส 
 ประเทศฝร่ังเศส

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (รุนท่ี 14) พ.ศ. 2514

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2525 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2531 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• กิติเมธี สาขานิติศาสตร ปการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปการศึกษา 2534 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม IOD 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2011

• Audit Committee Program (ACP) รุน 26/2009

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุน 6/2009

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

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 7/2009

• Director Certifi cation 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 กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  (นิดา)

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

• 2548 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2543 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  มหาวิทยาลัยมหิดล

• 2539 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2531 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

 10 นายชาญ  โสภณพนิช
  • กรรมการบริหารความเส่ียง

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  34 ป
  อาย ุ 73 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน University of Chicago 
 ประเทศสหรัฐอเมรกิา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม IOD 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 5/2012 

• ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย 
 และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข) รุน 1/2008 
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน 312,152 หุน คิดเปน 0.01635 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
• เปนนองชายของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ

• เปนอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ
ประสบการณ์การทํางาน
• 2546 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2523 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนชาญ

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. พลังโสภณ

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซี. อาร. โฮลดิ้ง 

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช

• 2523 - พฤษภาคม
 2552 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

 

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

----
-----------

คณะกรรมการธนาคาร
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 11 นายคนึง  ฦๅไชย
   • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ 

 
  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  14 ป
  อายุ  90 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

• Bachelor of Arts, Hons., Bachelor of Law, University of Cambridge 
ประเทศสหราชอาณาจักร

• Barrister-at-Law, Gray’s Inn, London ประเทศสหราชอาณาจักร

• Certifi cate 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 

• 2542 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

• ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ไทยแลนด ไอออนเวิรค

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานกฎหมายคนึงแอนด
  พารทเนอรส

• ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอรเรจ

• ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เบียรไทย (1991)

• 2541 - 2552 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• 2522 - 2541 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

 12 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
  • กรรมการอิสระ 
  • กรรมการตรวจสอบ

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  11 ป
  อายุ  77 ป  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม IOD  
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2011

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

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุน 6/2009

• Director Certifi cation Program - Refresher (DCP-Refresher) 
 รุน 4/2007

• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน 1/2006

• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 19/2005

• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004

• Director Certifi cation Program (DCP) รุน 33/2003 
การถือหุ้นในธนาคาร*  จํานวน 24,860 หุน คิดเปน 0.00130 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• เมษายน 2546 - 
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2543 - 2546 ที่ปรึกษาประจําฝายการประชาสัมพันธ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2509 - 2542 ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

คณะกรรมการธนาคาร
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 13 นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
  • กรรมการบริหาร 
  • กรรมการบริหารความเส่ียง
  • กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  7 ป 
  อายุ  69 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 355

• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas 
 ประเทศฟลิปปนส

• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East 
 ประเทศฟลิปปนส 
การอบรม IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน 63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*   จํานวน 8,860 หุน คิดเปน  0.00046 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน  

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ตุลาคม 2549 - 
 ปจจุบัน กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยทวี

• 2548 - ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

• 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอรตี้

• 2539 - 2549 รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2516 - 2539  ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

 14 นางเกศินี  วิฑูรชาติ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  7 ป 
  อายุ  66 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแหงออสติน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• พาณิชยศาสตรบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินยิมดี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3

• ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ 
Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

• ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสิน ASEAN Valuer Association

• ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร 

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

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 

• 2550 - ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

• 2550 - ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• 2550 - ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาทระหวาง
  ผูประกอบการธุรกิจหลกัทรัพย หรอืทีเ่ก่ียวเน่ืองกับ
  ธุรกิจหลกัทรัพยกับลกูคา

• 2547 - ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• 2549 - 2554  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
  สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

• 2545 - 2554 ผูไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
  สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม

• 2553 - 2554 คณะกรรมการท่ีปรึกษา Association to Advance 
  Collegiate Schools of Business  (AACSB) 
  ประจําภูมิภาคเอเชีย

• 2551 - 2554  กรรมการ Global Foundation for Management 
  Education (GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนา
  มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ

• 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• 2540 - 2550 ผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation 
  Association (AVA)

• 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

• 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผา
  เคลือบพลาสติกไทย

• 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

คณะกรรมการธนาคาร
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 15 นายพรเทพ  พรประภา
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  7 ป
  อาย ุ 65 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 5

• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภูมิศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร    ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• กันยายน 2555 -  
 ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• เมษายน 
 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ สยาม เทอรมอล ซิสเต็มส

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ เทอรมอล 
  ซิสเต็มส เซลส (ประเทศไทย)

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามไดก้ินเซลส

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส    
 (ประเทศไทย)

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส 
  เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

• ปจจุบัน 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 กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการ 

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการเทรดด้ิง

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสัน บอดี้

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

 16 นายชาญศักด์ิ เฟื่องฟ ู
  • กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  2 ป
  อายุ  64  ป  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 399

• Advanced Management Program, Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Master in Business Management (M.B.M.) 
 Asian Institute of Management ประเทศฟลิปปนส   

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรม IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• ธันวาคม 2554 -  
 ปจจุบัน กรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด

• 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท                                

• 2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท

• 2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร

• 2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)

• 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท

• 2544 - 2554 รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2520 - 2544 ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอร่ี

• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามคันทรีคลับ

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา ออโตโมบิล

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามยีเอสเซลส

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮา 

• ปจจุบัน ผูจัดการใหญ บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส 

• ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการโลจิสติกส 

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส 

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)  

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. นิทโกสยาม

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. บอช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอรตี้ แอนด ดีเวลลอปเมนท 

• ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซา สยาม เซลส

• ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซทส แอนด พร็อพเพอรต้ี 

คณะกรรมการธนาคาร

 



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556142

 17 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 
  • กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  3 ป  
  อายุ  46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรม IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน 143/2011

• Director Accreditation Program (DAP) รุน 87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร*   ไมมี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน 
• ธันวาคม 2553 - 
 ปจจุบัน กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2536 - ธันวาคม 
 2553 ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2532 - 2535 นิติกร สํานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนตไทย

 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 
 รุนท่ี 12 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

* สัดสวนการถือหุนในธนาคาร นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

การอบรม IOD
• Director Certification Program รุนท่ี 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จํานวน  31,326 หุน คิดเปน 0.00164 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร   ไมมี
ประสบการณ์การทํางาน
• 2540 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ

• 2518 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. นิธิกิจ

• 2551 - ปจจบุนั เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2548 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2539 - 2548 ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอํานวยการสินเช่ือรายใหญ/
  รายกลางตางจังหวัด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2536 - 2539 ผูจัดการฝายผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจัดการฝายการเจาหนาท่ีบริหาร 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจัดการฝายการประชาสัมพันธ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2532 - 2536 ผูจัดการฝายสินเช่ือเกษตร และชนบท 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  ผูจัดการฝายอํานวยการสาขาตางจังหวัด
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2531 - 2532 ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2516 - 2531 พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

คณะกรรมการธนาคาร

 



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 143คณะกรรมการธนาคาร

และเจ้าหน้าที่บริหารชั ้นสูง

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
นายชาตรี  โสภณพนิช

กรรมการ
นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ
พลเรือเอกประเจตน  ศิริเดช
นายโกวิทย  โปษยานนท
นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์
นายคนึง  ฦๅไชย
หมอมเจามงคลเฉลิม  ยุคล
นางเกศินี  วิฑูรชาติ
นายพรเทพ  พรประภา
นายเดชา  ตุลานันท
นายปติ  สิทธิอํานวย
นายชาญ  โสภณพนิช
นายอมร  จันทรสมบูรณ
นายชาติศิริ  โสภณพนิช
นายสุวรรณ  แทนสถิตย
นายชาญศักด์ิ  เพื่องฟู
นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย 

เลขานุการบริษัท
นายอภิชาต  รมยะรูป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
พลเรือเอกประเจตน  ศิริเดช

กรรมการ
นายคนึง  ฦๅไชย
หมอมเจามงคลเฉลิม  ยุคล

นางเกศินี  วิฑูรชาติ

เลขานุการ
นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

คณะกรรมการธนาคารและเจาหนาที่บริหารชั้นสูง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประธาน
นายโกวิทย  โปษยานนท

กรรมการ

นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายพรเทพ พรประภา

เลขานุการ

นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธาน

นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
นายชาญ  โสภณพนิช
นายอมร  จันทรสมบูรณ

นายสุวรรณ  แทนสถิตย

กรรมการและเลขานุการ

นายอายุสม  กฤษณามระ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ

รองประธานกรรมการบริหาร
นายเดชา  ตุลานันท

กรรมการ
นายอมร  จันทรสมบูรณ
นายชาติศิริ  โสภณพนิช
นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ  แทนสถิตย

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชาติศิริ  โสภณพนิช

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายสุวรรณ  แทนสถิตย
นายชาญศักด์ิ  เพื่องฟู  



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556144 คณะกรรมการธนาคาร

และเจ้าหน้าที่บริหารชั ้นสูง

ผู้บริหารระดับสูง

นายบุญสง  บุณยะสาระนันท
• รองผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการสายบริหารการเงิน 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)

Mr. Chong  Toh
• รองผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง
• บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
• 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
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. เอนิว คอรปอเรชั่น
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน
• บจ. ศูนยประมวลผล
• บจ. บางกอก สมารทการด ซิสเทม
• บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ
• บจ. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ 

นางสาวรัชดา  ธีรธราธร
• รองผูจัดการใหญ 
 ผูรับผิดชอบบริหารสินเช่ือ 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย
• รองผูจัดการใหญ 
 ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
• บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม
• บจ. เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
• บจ. เดอะแกรนด ยูบี
• บจ. ไทย อินโด คอรดซา

นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน
• รองผูจัดการใหญ 
 ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายปลีก
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางรัชนี  นพเมือง
• รองผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
• กรรมการธนาคาร
• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบ ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ
 และสายบัตรเครดิต
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายอภิชาต  รมยะรูป
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ  และ 
 เลขานุการบริษัท
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. ธนาเทพการพิมพ
• บจ. นิธิกิจ
 

นางกุลธิดา  ศิวยาธร
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี

นางสาวปยะดา  สุจริตกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) 
• บจ. บริหารสินทรัพยทวี

นายอายุสม  กฤษณามระ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน  และ ผูจัดการบริหารความเส่ียง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง
• สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย

นายปยะพันธ  ทยานิธิ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการฝายวิจัย
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี
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นายปณิต  ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ  
 รับผิดชอบ ธุรกิจกอสราง  ธุรกิจจัดสรร  ธุรกิจโทรคมนาคม  และ 
 ผูจัดการธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. กรุงเทพเอ็นยิเนียร่ิงคอนซัลแตนท
• บมจ. ทางดวนกรุงเทพ
• บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ
• บจ. ไทยยามาฮามอเตอร
• บจ. บุญเติม
• บจ. บุญเติม (2554)

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

นางเยาวดี  นาคะตะ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 2  และ ธุรกิจสถาบันการเงิน
 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 
• บจ. ทาเรือระยอง

นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ 
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. สามารถเทลคอม
• บจ. ศูนยประมวลผล

นางเสาวณี  ศิริพัฒน
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายสงคราม  สกุลพราหมณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ประนอมหน้ีและกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• อนุกรรมการพิจารณาปญหากฎหมายและคําอุทธรณของคณะกรรมการ
 คุมครองขอมูลเครดิต

Mr. Hitoshi  Ozawa
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการธุรกิจลูกคาญ่ีปุน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางวัลลภา  กลิ่นประทุม
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบฝายธนาคารตัวแทนตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. นิราโค 

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

Mr. Ian Guy Gillard
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน  
• Hiroyuki Holdings Co.,Ltd.

Mr. Lin Cheng Leo Kung
• ผูชวยผูจัดการใหญ - Regional Business Expansion, 
 International Banking Group
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• 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
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. บีบีแอล (เคแมน)
• สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

นายธวัช  ตรีวรรณกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการ กล่ันกรองสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. กมลกิจ
• บจ. ขาวอนามัย 
• บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท
• บจ. ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี
• บมจ. ไทยนามพลาสติกส
• บมจ. สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง
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นายไกรสร  บารมีอวยชัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการฝายกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
• บจ. กสท. โทรคมนาคม
• การไฟฟาสวนภูมิภาค

นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ 
 และผูจัดการธุรกิจพลังงาน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. กาโตว เฮาส 
• บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

นางปรัศนี  อุยยามะพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
 รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม  กํากับดูแล  และ
 ดูแลกํากับฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายทัฬห  สิริโภคี
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายปลีก นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. ซื่อตรง พร็อพเพอรตี้ 

นายชัยยงค  รัตนเจริญศิริ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายใหญ ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง

นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการสายวานิชธนกิจ 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. ปองทรัพย
• บลจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง

นายกีรติ  ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการบริหาร Portfolio  บริหารสินเช่ือ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. กาโตว เฮาส

นางพรนิจ  ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน  และ
 รับผิดชอบ ฝายหลักทรัพยบริการ และ พาณิชยบริการ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. บีบีแอล (เคแมน) 

นางมาลี  สินทราพรรณทร
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการนโยบายสินเช่ือ บริหารสินเช่ือ  และ
 รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายไชยฤทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ 
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ (รวม)   ผูจัดการสายสาขา
 ตางประเทศ กิจการธนาคารตางประเทศ  และ รับผิดชอบ งานโครงการ 
 ฝายการประชาสัมพันธ  งานนักลงทุนสัมพันธ 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. บีบีแอล (เคแมน) 
• บจ. ทวีวัฒนการพิมพ

นางสาวจิรนา  โอสถศิลป
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 1  ธุรกิจการเกษตร  และธุรกิจลูกคากลุม
 ธุรกิจ 3  สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางอัมพร  ปุรินทวรกุล 
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก  และ ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 1  
 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางสาวสุทธิรัตน  พาชีรัตน 
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูจัดการธุรกิจนํ้าตาล  สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน

• ไมมี

นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. บางกอกแรนช 
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นายกอบศักด์ิ  ภูตระกูล
• ผูชวยผูจัดการใหญ  กิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายธงชัย  อานันโทไทย
• ผูชวยผูจัดการใหญ
 ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายฐานิศร  ศิริโชติ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑ Cash Management ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายโชค  ณ ระนอง
• ผูชวยผูจัดการใหญ
 ผูจัดการสายบัตรเครดิต
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายปานศักด์ิ  พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
 รับผิดชอบงานกํากับดูแล
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางสาวพจณี  คงคาลัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ บริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคาบุคคล 
 นครหลวง  และ รักษาการบริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคาบุคคล 
 ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 

นายกึกกอง  รักเผาพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยี 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นายกนกศักด์ิ  โมกขมรรคกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ 
 รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนตและจักรกล  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
 คอมพิวเตอร  ธุรกิจสิ่งทอและผาสําเร็จรูป  และ ผูจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
 และอุปกรณคอมพิวเตอร  สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา
• ผูชวยผูจัดการใหญ  
 ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. โมชั่นลิงค 
• บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น

นายปรียะมิตต  เหตระกูล
• ผูชวยผูจัดการใหญ  
 ผูอํานวยการบริหารสินเช่ือพิเศษ  
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางสุชาดา  สุขพันธุถาวร
• ผูชวยผูจัดการใหญ  
 ผูจัดการธุรกิจเคมีภัณฑ 2  สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง  
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บจ. กรุงเทพ ซินธิติกส 
• บจ. บีเอสที อิลาสโตเมอรส 
• บจ. บีเอสที สเปเชียลต้ี 
• บจ. เจเอสอาร บีเอสที อิลาสโตเมอร 
• บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรีส 

นายสามารถ  ชัชวาลจํารัส
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี

นางสาวกมลรัตน  สีลพัทธกุล 
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน 
การเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน
• ไมมี 



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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556148

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศทาง  

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจและประมาณการตามความจําเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้ง   

มีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งน้ี งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขจาก     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ

คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนใหธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางคณะกรรมการธนาคารเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาล               

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเช่ือถือ และไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร           

ความเส่ียง เพ่ือใหขอมลูทางการเงินมคีวามถูกตองและครบถวนอยางมีเหตุผล ทัง้น้ี คณะกรรมการธนาคารไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ

ดวยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน เปนผูรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี   

เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ปรากฏไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําปแลว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่น               

อยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี                     

31 ธันวาคม 2556

(ชาตรี  โสภณพนิช)
ประธานกรรมการธนาคาร
26 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน



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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 149

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ทุกทานไมไดเปน     

ผูบริหารของธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระและไมไดปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน         

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันประกอบดวย

 1. นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 2. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 3. นายพรเทพ  พรประภา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบตัหินาท่ีตามไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการ        

ชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญ   

ขึ้นไป รวมท้ังทําหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปดวย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

ธนาคาร  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑการพิจารณา 

และวิธีดาํเนินการท่ีชดัเจน สอดคลองกับกฎบัตรและขอกําหนดของทางการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางและกรอบในการปฏิบตัหินาท่ี ซึง่ไดรบัความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังน้ี  

• การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และภาวะ

ผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศนและทัศนะคติท่ีดีตอองคกร อันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาด โครงสรางและ

องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และใหการบริหารจัดการเปนไป   

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป สําหรับการแตงต้ังกรรมการธนาคารและ   

ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

• การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดลอม 

ทางธุรกิจของธนาคาร และปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในระหวางป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจํานวน 17 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 6 ทาน กรรมการท่ีไมได

ดาํรงตาํแหนงเปนผูบรหิารของธนาคาร 5 ทาน และกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนงเปนผูบรหิารของธนาคาร 6 ทาน ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา

ตอบแทนไดจัดใหกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป สําหรับขอมูลคาตอบแทน

กรรมการธนาคารและผูบรหิารระดับสงูไดแสดงไวในหวัขอรายงานผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการและผูบรหิารของรายงานประจําปฉบบัน้ีแลว 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวามีความเหมาะสม สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

(โกวิทย์  โปษยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
26 กุมภาพันธ์ 2557



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556150

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน 4 ทาน ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน 

ไดแก ดานการบัญชีและการเงิน ดานกฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอย

อื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบัน ประกอบดวย   

  1. พลเรือเอกประเจตน     ศิรเิดช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2.  ศาสตราจารยคนึง         ฦๅไชย    กรรมการตรวจสอบ  

  3.  หมอมเจามงคลเฉลิม    ยุคล กรรมการตรวจสอบ 

  4.  รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

ในระหวางป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม รวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรของ     

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธนาคาร     

แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการธนาคารทุกคร้ัง สรุปไดดังน้ี 

• สอบทานรายงานทางการเงิน 
 ไดสอบทานรายงานทางการเงินท้ังประจําไตรมาส ประจํางวดคร่ึงป และประจําป โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ผูบริหารของสายการบัญชีและ  

การเงิน ฝายจัดการ และผูบริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบาย

การบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญ รวมท้ังขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี นอกจากน้ี ไดมีการพิจารณา             

ผลประกอบการของธนาคารเปนประจําทุกเดือน และจัดใหมกีารประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบญัชีโดยไมมฝีายจัดการเขารวมประชุมเพือ่ปรกึษา

หารือเก่ียวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี รวมท้ังผูสอบบัญชีไดรายงานประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในทุกประเด็นแลว

 จากการปฏิบตัหินาท่ีดงักลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาํหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 มีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดง

ความเห็นไวแลวในรายงานของผูสอบบัญชีที่เสนอตอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุน และผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็น          

อยางเปนอิสระ 

• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน 

ครอบคลมุงาน/หนวยงานท่ีมคีวามสาํคัญและมรีะดับความเสีย่งสูง และไดพิจารณาผลการปฏิบตังิานของสายตรวจสอบและควบคุมทีไ่ดดาํเนินการ

ตามแผนท่ีกําหนดเปนประจําทุกเดือน เขารวมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจําป ระหวางสายตรวจสอบและควบคุมกับผูบริหารของ 

สายงานท่ีไดรับการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และทางการทองถ่ินของสาขาธนาคาร

ในตางประเทศ เพ่ือประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเปน

ประจาํทุกไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดทาํการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปนาํเสนอตอคณะกรรมการ

ธนาคาร 

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอก      
(ประเจตน์  ศิริเดช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2557

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556 151

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา             

อยางตอเน่ือง 

• ผูสอบบัญชี
 ไดพิจารณาคดัเลอืกผูสอบบญัชขีองธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความนาเชือ่ถอื และความเพียงพอของทรพัยากร 

รวมถึงผลการประเมินความเปนอสิระและคุณภาพงานของผูสอบบญัชีในรอบปทีผ่านมา  สาํหรับคาตอบแทนผูสอบบญัชี นัน้ ไดพิจารณาถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี อัตราคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสํานักงานอ่ืน และของผูสอบบัญชีธนาคารพาณิชยอื่นท่ีเทียบได 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชจีากบริษทั ดลีอยท ทูช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกัด เปนผูสอบบญัชขีองธนาคารประจํา

ป 2557 รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง โดยไดจัดทํา            

ความเห็นและขอเสนอแนะ นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารแลว 

• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
 ไดสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจธนาคาร เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน              

พระราชบญัญัตธุิรกจิสถาบนัการเงิน พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงาน

ที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงทางการทองถ่ินของสาขาธนาคารในตางประเทศ เปนตน โดยพิจารณาผลการกํากับดูแล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี และ

ทางการทองถ่ินของสาขาธนาคารในตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา ธนาคารมีการกํากับดแูล และตรวจสอบการปฏบิตังิานของหนวยงานตางๆ ของธนาคารอยางใกลชดิ เพ่ือให

ทุกหนวยงานปฏิบัติงานอยางถูกตองและเปนไปตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

• รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลอยาง

เพียงพอ และประโยชนสูงสุดของธนาคารเปนแนวทาง  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอมีความสมเหตุสมผล และเปนปกติทางธุรกิจ 

    

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบอยางเปนอิสระและแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชนสูงสุดของธนาคาร          

โดยไมมขีอจาํกัดในการไดรบัขอมลู ทรัพยากร และความรวมมอืจากธนาคาร ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดมกีารประเมินผลการปฏิบตัหินาท่ีของตนเอง 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับ         

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556152

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ซึง่ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะธนาคาร 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ      

เก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผูบรหิารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสําคัญ      

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัช ีซึง่กําหนดใหขาพเจาปฏิบตัติามขอกาํหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมัน่อยางสมเหตุ

สมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ    

ที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน   

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนอ

งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของธนาคาร เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น

ตอประสทิธิผลของการควบคมุภายในของธนาคาร การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บรหิารใช และความสมเหตุ

สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน
โดยทีม่ใิชเปนการแสดงความเห็นท่ีเปลีย่นแปลงไป ขาพเจาขอใหสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 6.32 ธนาคารและบริษทัยอยไดนาํนโยบายการ

บญัชีใหมเก่ียวกับภาษีเงินไดมาถือปฏิบตั ิซึง่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่12 เร่ือง “ภาษีเงินได” และไดทาํการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 

ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหมแลว

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรุงเทพมหานคร
วันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน 153

งบแสดงฐานะการเงิน

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย
เงินสด 53,550,467 46,431,773 45,289,067 53,299,523 46,239,346 45,173,561 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 407,632,067 354,988,061 258,072,475 356,833,087 305,122,757 214,409,029 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย 6,810 2,934 165,817  -  -  - 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 6.3 13,770,312 11,162,579 10,129,136 13,672,755 11,149,188 10,089,873 

เงินลงทุนสุทธิ 6.4 377,412,764 412,418,353 328,067,713 363,575,834 402,048,149 324,225,195 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 6.5 910,177 778,773 707,227 31,123,425 29,505,279 26,926,451 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 6.6

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 1,753,344,023 1,605,303,558 1,471,448,699 1,706,723,444 1,567,264,954 1,429,128,054 

  ดอกเบ้ียคางรับ 4,571,094 4,335,045 4,161,295 4,472,766 4,257,550 4,034,368 

    รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 1,757,915,117 1,609,638,603 1,475,609,994 1,711,196,210 1,571,522,504 1,433,162,422 

  หัก รายไดรอตัดบัญชี (676,580) (912,727) (1,050,594) (603,865) (844,989) (998,637)

  หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 (89,697,165) (84,582,515) (79,993,423) (87,621,580) (82,840,977) (77,841,289)

  หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 6.8 (2,885,668) (3,005,239) (4,744,083) (2,885,668) (3,005,239) (4,744,083)

    รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,664,655,704 1,521,138,122 1,389,821,894 1,620,085,097 1,484,831,299 1,349,578,413 

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 2,051,165 487,020 283,506 332,527 242,040 283,506 

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 6.9 18,900,941 21,262,116 25,456,863 12,286,849 14,156,741 17,716,239 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 6.10 32,275,104 33,576,936 35,239,756 31,280,619 32,685,372 34,309,185 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 606,416 300,295 330,368 530,002 219,727 241,107 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.32.1 2,006,821 1,901,262 2,129,607 904,395 866,919 1,170,118 

สินทรัพยอื่นสุทธิ 22,728,494 16,291,289 13,348,639 18,825,607 11,898,807 11,049,073 

รวมสินทรัพย 2,596,507,242 2,420,739,513 2,109,042,068 2,502,749,720 2,338,965,624 2,035,171,750 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน154

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก 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 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.14 124,295,617 127,087,635 90,817,386 114,417,434 117,650,828 89,234,145 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,909,681 9,333,195 7,168,993 10,803,643 9,294,532 7,068,805 

ภาระในการสงคืนหลักทรัพย 133,317 27,781 269,534  -  -  - 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 6.3 21,710,574 7,142,057 15,197,572 21,316,105 6,836,077 14,944,837 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 6.15 140,147,252 108,758,320 116,927,560 140,734,626 108,849,894 117,406,477 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 2,051,165 487,020 283,506 332,527 242,040 283,506 

ประมาณการหน้ีสิน 6.19 8,257,159 10,207,526 9,670,297 8,174,667 10,144,899 9,618,757 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.32.1 3,106,688 3,419,023 158,205 2,802,278 3,231,346  - 

หน้ีสินอื่น 54,571,620 47,526,650 34,056,955 44,142,551 39,212,162 29,641,017 

  รวมหน้ีสิน 2,300,455,552 2,148,643,144 1,862,384,151 2,213,784,990 2,069,832,526 1,792,993,344 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน 155

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม

2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 6.21

  ทุนจดทะเบียน

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

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

  ทุนท่ีออกและชําระแลว

    หุนสามัญ 1,908,842,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 39,837,149 40,033,850 33,437,291 38,495,631 40,739,220 33,605,508 

กําไรสะสม

  จัดสรรแลว 6.23 , 6.24

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 18,000,000 17,000,000 16,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000 

    อื่น ๆ 76,500,000 71,500,000 66,500,000 76,500,000 71,500,000 66,500,000 

  ยังไมไดจัดสรร 86,164,059 68,056,239 54,413,467 80,534,438 64,459,217 50,638,237 

  รวมสวนของธนาคาร 295,935,869 272,024,750 245,785,419 288,964,730 269,133,098 242,178,406 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 115,821 71,619 872,498  -  -  - 

  รวมสวนของเจาของ 296,051,690 272,096,369 246,657,917 288,964,730 269,133,098 242,178,406 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 2,596,507,242 2,420,739,513 2,109,042,068 2,502,749,720 2,338,965,624 2,035,171,750 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน156

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดดอกเบ้ีย 6.34  100,404,996  95,260,285  96,221,347  91,208,082 

คาใชจายดอกเบ้ีย 6.35  44,526,164  40,307,641  42,433,506  38,433,927 

    รายไดดอกเบ้ียสุทธิ  55,878,832  54,952,644  53,787,841  52,774,155 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 6.36 28,392,696 25,625,078 25,082,462 23,223,567 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 6.36 7,154,018 6,501,662 7,081,102 6,450,541 

    รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ  21,238,678  19,123,416  18,001,360  16,773,026 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 6.37  5,795,886  4,999,579  5,311,987  4,474,071 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.38  2,488,685  1,140,301  2,480,175  962,162 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  161,824  82,697  -  - 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย  2,360,455  2,018,795  1,871,724  1,846,158 

รายไดจากเงินปนผล  2,968,382  2,596,623  3,056,279  2,629,064 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 564,683 496,551  462,201  407,956 

    รวมรายไดจากการดําเนินงาน  91,457,425  85,410,606  84,971,567  79,866,592 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

  คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน  20,820,864  18,896,676  18,689,268  17,131,292 

  คาตอบแทนกรรมการ  140,354  111,988  104,300  96,300 

  คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ  8,913,345  8,681,573  8,447,246  8,197,366 

  คาภาษีอากร  3,318,499  3,259,778  3,189,745  3,089,269 

  อื่น ๆ  4,754,016  6,196,339  4,084,880  5,470,800 

    รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  37,947,078  37,146,354  34,515,439  33,985,027 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 6.39  8,593,176  7,248,420  8,306,697  7,006,908 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  44,917,171  41,015,832  42,149,431  38,874,657 

ภาษีเงินได 6.32.2  8,881,720  9,100,284  8,275,170  8,562,696 

กําไรสุทธิ  36,035,451  31,915,548  33,874,261  30,311,961 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน 157

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

  การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (839)  - (839)  - 

  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,119,075) 11,142,727 (1,039,844) 11,185,527 

  กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการ

   ดําเนินงานในตางประเทศ 1,649,017 (1,405,010) (458,792) (910,891)

  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน (397,949) 67,497 (394,859) 69,410 

  ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 277,968 (2,248,322) 259,184 (2,248,258)

    รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 409,122 7,556,892 (1,635,150) 8,095,788 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม  36,444,573  39,472,440  32,239,111  38,407,749 

การแบงปนกําไรสุทธิ
  สวนท่ีเปนของธนาคาร  35,905,565  31,847,381  33,874,261  30,311,961 

  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  129,886  68,167  -  - 

 36,035,451  31,915,548  33,874,261  30,311,961 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
  สวนท่ีเปนของธนาคาร  36,314,859  39,404,707  32,239,111  38,407,749 

  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  129,714  67,733  -  - 

 36,444,573  39,472,440  32,239,111  38,407,749 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  18.81  16.68  17.75  15.88 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน160

งบกระแสเงินสด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  44,917,171  41,015,832  42,149,431  38,874,657 

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน

 เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี  3,461,254  3,438,261  3,334,516  3,310,408 

  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7,671,758 7,218,516 7,385,279 6,977,004 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 421,418 29,904 421,418 29,904 

  ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 776,175 (877,558) 746,324 (884,446)

  สวนลดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีตัดจําหนาย (343,415) (1,228,433) (208,201) (1,168,066)

  ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพยเพ่ือคา 21,726 (20,639) (15,967) 7,532 

  ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (12,918)  5,252 (12,918)  5,252 

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (2,725,804) (1,204,616) (2,717,294) (1,026,478)

  ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน  737,119  64,316  737,119  64,316 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (161,824)  (82,697)  -  - 

  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)  14,002  483,758 (82,086)  155,610 

  กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชา (113,974) (65,791) (113,329) (62,635)

  กําไรจากการตีราคาอาคาร (839)  - (839)  - 

  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น (โอนกลับ) 183,223 (6,283) 183,223 (6,283)

  คาใชจายจากประมาณการหน้ีสิน (โอนกลับ) (2,085,323) 819,854 (2,102,098) 806,068 

  รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (55,878,832) (54,952,644) (53,787,841) (52,774,155)

  รายไดเงินปนผล (2,968,382) (2,596,623) (3,056,279) (2,629,064)

  เงินสดรับดอกเบ้ีย 99,926,069 94,022,937 95,771,560 90,074,062 

  เงินสดจายดอกเบ้ีย (39,971,201) (37,681,605) (38,913,544) (35,807,891)

  เงินสดรับเงินปนผล 2,968,382 2,596,623 2,793,280 2,475,413 

  เงินสดจายภาษีเงินได (7,679,395) (6,357,278) (7,206,923) (5,800,472)

  รายไดคางรับอื่นเพ่ิมขึ้น (1,230) (96,838) (11,416) (13,728)

  คาใชจายคางจายอ่ืนเพ่ิมขึ้น 649,617 1,125,704 490,939 898,601 

    กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  49,804,777  45,649,952  45,784,354  43,505,609 



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

งบการเงิน 161

งบกระแสเงินสด (ตอ)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (50,779,700) (96,360,444) (51,884,107) (90,709,320)

  เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะส้ัน 7,583,891 (65,748,580) 6,593,123 (64,649,878)

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี (152,627,608) (137,930,517) (144,073,573) (141,677,134)

  ทรัพยสินรอการขาย 3,366,747 3,985,277 2,971,551 3,678,176 

  สินทรัพยอื่น (9,272,248) (2,985,560) (9,669,953) (1,175,880)

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

  เงินรับฝาก  100,618,542  246,819,795 96,690,411 249,574,948 

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (2,792,018)  36,270,249 (3,233,393) 28,416,682 

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  1,576,486  2,164,202 1,509,110 2,225,728 

  เงินกูยืมระยะส้ัน (7,171,516) (63,237,988) (7,171,516) (63,337,988)

  หน้ีสินอ่ืน 22,687,880 (1,423,394) 20,135,540 (4,575,918)

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (37,004,767) (32,797,008) (42,348,453) (38,724,975)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (285,042,815) (264,698,672) (272,171,335) (257,689,400)

  เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย  313,241,064  291,396,158  303,441,969  287,001,084 

  เงินสดจายในการซ้ือตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด (87,952,118) (95,299,985) (6,830,509) (48,945,191)

  เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด  92,008,826  62,980,277  12,054,529  19,117,515 

  เงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุนท่ัวไป (4,824,520) (1,946,739) (4,824,521) (1,946,739)

  เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนท่ัวไป  2,338,651  1,101,889  2,338,651  1,101,889 

  เงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย  729 (2,578,829) (1,619,256) (2,578,829)

  เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม  14,918  -  14,918  - 

  เงินสดรับจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม  15,501  11,152  263,000  153,651 

  เงินสดจายในการซ้ือที่ดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชา (2,247,554) (1,739,043) (2,047,607) (1,678,623)

  เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร อุปกรณและสิทธิการเชา  117,328  68,902  116,078  65,330 

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 27,670,010 (10,704,890) 30,735,917 (5,399,313)
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน  31,068,334  36,804,267  31,068,334  36,804,267 

  เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน  -  20,000,000  -  20,000,000 

  เงินกูยืมลดลง (75,703) (122,985) (75,703) (122,985)

  เงินปนผลจาย (12,407,479) (11,453,057) (12,407,479) (11,453,057)

  เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (82,502) (47,501)  -  - 

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 18,502,650 45,180,724 18,585,152 45,228,225 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอเงินสด 86,816 (37,965) 87,561 (38,152)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 9,254,709 1,640,861 7,060,177 1,065,785 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม  47,913,875  46,273,014  46,239,346  45,173,561 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 57,168,584 47,913,875 53,299,523 46,239,346 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ตอ)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 163

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อกําหนดของทางราชการ
  

 ตามที่ธนาคารตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติเหลาน้ี

และแนวทางของทางการในการแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ธนาคารจะตองใชมาตรการในการวัดมูลคาของสินทรัพย หน้ีสินและ               

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการท่ีทางการกําหนด นอกจากน้ัน จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทุน

ของธนาคารข้ึนอยูกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับสวนประกอบ นํ้าหนักของความเส่ียง และปจจัยอื่น ๆ ดวย  ธนาคารเช่ือวา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนครบถวนแลว อยางไรก็ตามขอกําหนดเก่ียวกับ

เงินกองทุนและขอกําหนดอ่ืน ๆ ของทางราชการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลัก โดยมีสาขาอยูทั่ว       

ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลก 

 2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน      

และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ            

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดทําและ                 

การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันท่ี  3 ธันวาคม 2553 

  งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี

  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใชดุลยพินิจในการประมาณและต้ังขอสมมติฐาน               

หลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจ         

เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายไดและคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไป               

จากจํานวนท่ีประมาณไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5 โดยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการ

และขอสมมติฐานสําคัญท่ีใชไดระบุไวในหมายเหตุตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  ธนาคารจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และตามขอกําหนดท่ีกลาวไว

ขางตน งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
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 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม

  2.2.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ

   มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการโอนและ              

การรับโอนสินทรัพยทางการเงินท่ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556        

เปนตนไป โดยมีฉบับที่เก่ียวของกับธนาคาร ดังตอไปนี้

    
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม

1 มกราคม 2556

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถือหุน

1 มกราคม 2556

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556

   ธนาคารไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ         

การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงินฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติแลว ซึ่งไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยาง          

เปนสาระสําคัญ 

   สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ธนาคารไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.32 และเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6.33 ตามลําดับ 

  2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผล         

บังคับใชในป 2556 โดยมีฉบับที่เก่ียวของกับธนาคาร ดังตอไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ

การดําเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

   ธนาคารไดประเมินผลกระทบแลว เห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ

 2.3 งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขาธนาคารท้ังหมด                

และบริษัทยอย ซึ่งไดมาจากงบการเงินของบริษัทยอยที่ไดมีการตรวจสอบแลว โดยไดตัดรายการคาและยอดคงเหลือท่ีสําคัญ                    

ระหวางกันออก บรษิทัยอยดังกลาวประกอบดวย บรษิทั บบีแีอล (เคแมน) จาํกัด บางกอกแบงค เบอรฮาด บรษิทั บรหิารสินทรพัยทวี จาํกัด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด 

  นอกจากน้ัน งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอรฮาด ซึ่ง                  

บางกอกแบงค เบอรฮาด ถือหุนในอัตรารอยละ 100 

  งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไมไดรวม  บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งธนาคารถือหุน

รอยละ 59.77 โดยไดรับมาจากการปรับโครงสรางหน้ี เน่ืองจากบริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี ทั้งน้ี        

บรษิทั ไทยพรซีชีัน่ แมนแูฟคเจอริง่ จาํกัด มยีอดสนิทรพัยรวม จาํนวน 122 ลานบาท ตามงบการเงนิ สาํหรบัปสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 

ที่ผานการตรวจสอบแลว 

  บริษัทยอยของธนาคารเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท้ังหมด ยกเวน บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทใน          

หมูเกาะเคแมน บางกอกแบงค เบอรฮาด จดทะเบียนเปนบรษิทัในประเทศมาเลเซีย และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จาํกัด ซึง่จดทะเบียน

เปนบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซึ่งไดมาจากงบการเงินของบริษัทรวมท่ียัง

ไมไดมีการตรวจสอบ 

 2.4 งบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขาธนาคาร

ทั้งหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา
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3. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ

 3.1 การรับรูรายได

  ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมรับโดยใชเกณฑคงคางและหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียจากการใหสินเชื่อที่คางชําระเกิน 3 เดือน

โดยถือเปนรายไดเมื่อไดรับชําระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายไดดอกเบ้ียคางรับที่รับรูเปนรายไดไวแลวท้ังหมด

 3.2 การรับรูคาใชจาย

  ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมจายโดยใชเกณฑคงคาง 

 3.3 เงินสด

  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ

 3.4 ตราสารอนุพันธ 

  ตราสารอนุพันธรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือ 

ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูและแสดงรวมอยูในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต                  

เงินตราตางประเทศ

  มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธใชราคาซ้ือขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลคาซึ่งอางอิงจากราคาตลาดสําหรับเคร่ืองมือทาง          

การเงินท่ีมีลักษณะและวันครบกําหนดใกลเคียงกัน หรือราคาประเมินของสถาบันท่ีเชื่อถือได โดยพิจารณาสํารองเพ่ือการปรับปรุงมูลคา  

เพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมที่เหมาะสม

  ธนาคารใชตราสารอนุพันธในการบริหารความเส่ียงสําหรับสินทรัพย หน้ีสิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน สถานะสุทธิตาง ๆ หรือ   

กระแสเงินสด โดยธนาคารใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับตราสารอนุพันธดังกลาว เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปองกัน         

ความเส่ียง ซึ่งจะใชวิธีการบัญชี (ตามเกณฑคงคาง) ในลักษณะเดียวกับรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

  ในการปองกนัความเส่ียง ธนาคารมีการพิจารณาความสมัพนัธระหวางตราสารอนพัุนธและรายการท่ีมกีารปองกนัความเส่ียง รวมถงึลกัษณะ

ของความเส่ียง วัตถุประสงคและกลยุทธในการปองกันความเส่ียงตลอดจนความมีประสิทธิผลของความสัมพันธในการปองกันความเส่ียง 

  ธนาคารหยุดใชการบัญชีปองกันความเส่ียง เมื่อตราสารอนุพันธที่ใชปองกันความเส่ียงครบกําหนด หรือเมื่อขาย หรือเมื่อไมเปนไปตาม  

เง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียง โดยตองวัดมูลคาของตราสารอนุพันธที่หยุดใชการบัญชีปองกันความเส่ียงดวยมูลคายุติธรรม               

ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีตามวิธีเกณฑคงคางกับมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธดังกลาวจะตัดจําหนายและรับรูในกําไรขาดทุน

อยางสอดคลองกับรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

 3.5 อนุพันธแฝง

  อนุพันธแฝง คือ สวนหน่ึงของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบดวยสัญญาหลักท่ีไมใชตราสาร

อนพัุนธ โดยอนุพันธแฝงทาํใหบางสวนหรือทัง้หมดของกระแสเงินสดตามสัญญาถูกเปล่ียนแปลงไปตามตวัแปรทีร่ะบุไวในอนพัุนธ ธนาคาร

รบัรูรายการ จดัประเภท และบันทึกบัญชีของอนพัุนธแฝงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยในกรณีของอนพัุนธแฝงในตราสาร

การเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงท่ีไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจากสัญญาหลัก 

ยังมีลักษณะตรงตามนิยามของตราสารอนุพันธ โดยท่ีตราสารการเงินแบบผสมดังกลาวไมไดถูกวัดคาและรับรูดวยมูลคายุติธรรม และรับรู

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน ธนาคารจะรับรูรายการอนุพันธแฝงที่เขาหลักเกณฑดังกลาวแยกออกจากสัญญาหลัก

เสมือนเปนตราสารอนุพันธหน่ึง และจัดเปนรายการประเภทเพ่ือคา ซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม       

ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับสัญญาหลัก ธนาคารรับรูรายการ จัดประเภท และ              

วัดมูลคาตามนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ และในกรณีของอนุพันธแฝงในตราสารการเงินแบบผสมที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ธนาคาร

บันทึกและจัดประเภทอนุพันธแฝงดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาหลัก
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 3.6 เงินลงทุน

  ธนาคารและบริษัทยอยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และเงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา เปนเงินลงทุนเพ่ือคา เงินลงทุน

เผ่ือขาย ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนท่ัวไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  เงินลงทุนรับรูเมื่อเริ่มแรก ณ วันท่ีมีการจายชําระ (Settlement Date) ดวยมูลคายุติธรรม

  เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายท่ีไดมาเพ่ือถือไวในระยะสั้นและมี

วัตถุประสงคเพ่ือหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพ่ือคาและแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและ

ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม และกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขายรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก          

ธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

  ตราสารหน้ี และเงินลงทุนในลูกหน้ีทีร่บัโอนมาซึง่ธนาคารมีความต้ังใจแนวแนและมคีวามสามารถท่ีจะถือไวจนครบกาํหนดไถถอน จดัประเภท

เปนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

  ตราสารหน้ี เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา และตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงมีราคาตลาดท่ีระบุไดโดยงาย ซึ่งไมไดจัดประเภท

ไวเปนตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกาํหนด หรอืเงินลงทนุเพ่ือคา หรอืเงนิลงทนุในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมจะจดัประเภทเปนเงินลงทนุเผือ่ขาย

และแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยท่ีกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม จะแสดงเปนรายการในสวนของ

เจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกวาจะจําหนายหลักทรัพยไป ซึ่งจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว       

ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด และหลักทรัพยจดทะเบียนซ่ึงมขีอจาํกัดเก่ียวกับราคาซ้ือขาย จะจดัประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไป

และแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  เงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษทัรวมในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแสดงตามวิธีราคาทุนสทุธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี และเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีสวนไดเสียสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  ธนาคารแสดงเงินลงทุนท่ีโอนใหบริษัทยอยเปนหลักทรัพยท่ีโอนใหบริษัทยอย โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย และเงินสดรับจากการ

โอนเงินลงทุนดังกลาวแสดงรวมอยูในหน้ีสินอื่น ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

  ธนาคารจัดประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีโอนเปล่ียนมือไมได ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีไดรับจาก          

การทําสัญญาโอนสินทรัพยใหแก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) เพ่ือโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร เปนเงินลงทุนใน           

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียจากต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวตามเกณฑคงคาง พรอมกับตั้งสํารองสวนแบง

ผลขาดทุนจาก บสท. ดวยจํานวนเดียวกัน

  ตนทุนของตราสารหนี้และตราสารทุนที่จําหนาย คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก รายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้รับรูตามเกณฑคงคาง 

การตัดจําหนายสวนเกินและสวนลดใชวิธีที่ทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับที่สมํ่าเสมอ และแสดงอยูในรายไดดอกเบี้ย การรับรูเงินปนผล

ใชเกณฑคงคางและไดรวมอยูในรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 

  เมื่อธนาคารและบริษัทยอยประเมินวาเงินลงทุนมีการดอยคา จะบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการดอยคา 

โดยแสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนสําหรับตราสารทุน และหนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับ           

ตราสารหน้ี 
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  การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ี

  - ตราสารหน้ีที่ออกจําหนายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทน

เสนอซ้ือของตราสารหน้ีที่เผยแพรในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สําหรับตราสารหน้ีที่มิไดจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

จะใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถาบันการเงินท่ีเชื่อถือได 3 แหง

  - ตราสารหน้ีที่ออกจําหนายในตางประเทศใชราคาประเมินของสถาบันการเงินในตางประเทศท่ีเชื่อถือได

  การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสารทุน

  - ตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงาย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือสิน้วันทําการสุดทายของงวด แตถาหากไมมรีาคาเสนอซ้ือครัง้สดุทายจะใชราคาปดครัง้สดุทายแทน

  - เงินลงทุนในหนวยลงทุน แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคารับซื้อคืน ณ วันสิ้นงวด

 3.7 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี   

  ธนาคารรับรูเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีเมื่อมีการจายเงินใหผูกูโดยรับรูดวยราคาทุน และตัดรายการเม่ือไดรับชําระหรือเม่ือตัดจําหนาย 

  เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบ้ีย เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีประเภทอ่ืนแสดงเฉพาะยอดเงินตน (หมายเหตุขอ 6.6)

 3.8 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพิจารณาจัดช้ันสินเช่ือและต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนรายบัญชีหรือ            

รายลูกหน้ีก็ได ธนาคารยังคงเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเช่ือและตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนรายลูกหน้ี กลาวคือ ธนาคารพิจารณา                      

จดัชัน้สนิเช่ือทกุประเภทของลกูหน้ีรายหน่ึงในระดบัคณุภาพท่ีตํา่สดุของลกูหน้ีรายน้ัน และตัง้คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญตามการจดัชัน้ดงักลาว 

นอกจากน้ี ธนาคารยังไดดําเนินการสอบทานคุณภาพสินเช่ือตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

  ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันตํ่าตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑการ         

จัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 

  ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสินเช่ือดอยคุณภาพดวยผลตางของยอดหน้ีคงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี หรือผลตางของยอดหน้ีคงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการจําหนายหลักประกัน  ในสวนของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเช่ือไมดอยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากันสํารองตามอัตราข้ันต่ํา

ที่ ธปท. กําหนดโดยสินเช่ือที่มีลักษณะความเส่ียงดานเครดิตคลายคลึงกัน อาจพิจารณากันเงินสํารองแบบกลุมลูกหน้ี (Collective 

Approach) โดยใชขอมูลผลสูญเสียจากประสบการณในอดีต รวมถึงขอมูลที่หาไดในปจจุบัน (current observable data) (หมายเหตุ            

ขอ 6.6.1) นอกจากน้ี ธนาคารไดพิจารณาคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑขัน้ต่ําท่ีกําหนดโดย ธปท. โดยไดคาํนึงถึงผลสญูเสีย

ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติมจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหน้ี               

เงินใหสินเช่ือในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม

  การตัดจําหนายหน้ีเปนสูญ กระทําในงวดท่ีธนาคารพิจารณาวาจะเรียกเก็บหน้ีรายน้ันไมได หน้ีสูญรับคืนบันทึกบัญชีโดยนํามาเพ่ิมคาเผ่ือ

หน้ีสงสัยจะสูญ 

  เม่ือธนาคารเกิดผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี ธนาคารจะปรับลดรายการหน้ีสญูและหน้ีสงสัยจะสูญพรอมทัง้ คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

ดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีหรือคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายน้ัน ๆ 
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 3.9 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

  ธนาคารใชวิธีในการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียคางรับ การรับโอนสินทรัพย การรับโอนสวนไดเสีย        

ในสวนของเจาของของลูกหน้ี และการปรับเง่ือนไขการชําระหน้ี    

  สําหรับการรับโอนสินทรัพยหรือรับโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหน้ีเพ่ือชําระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีนั้น ธนาคารยึด

หลักความระมัดระวังในการบันทึกรับรูสินทรัพยหรือสวนไดเสียท่ีรับโอนโดยบันทึกดวยมูลคาท่ีตํ่ากวาระหวางภาระหน้ีตามบัญชีหรือมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งใหผลแตกตางท่ีไมมีนัยสําคัญจากการบันทึกรับโอนดวยมูลคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชี

สําหรับการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

  สาํหรับการปรบัโครงสรางหน้ีดวยวิธีปรบัเง่ือนไขการชาํระหน้ีนัน้ ธนาคารคํานวณมูลคายุตธิรรมของหนีจ้ากมลูคาปจจบุนัของกระแสเงินสด

ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารใชอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือ (MLR) ตามประกาศของธนาคาร ณ วันท่ี        

ปรับโครงสรางหน้ีเปนอัตราคิดลดในการประเมินผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปรับเง่ือนไข และบันทึกผลขาดทุนจากการ              

ปรบัโครงสรางหนีด้งักลาว เปนคาใชจายทันททีีเ่กิดรายการ หลงัจากนัน้ ธนาคารจะทาํการประเมนิผลขาดทนุทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตดงักลาว

ทุก ๆ งวด โดยใชอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือตามประกาศของธนาคาร ณ วันท่ีในงบการเงินเปนอัตราคิดลด และบันทึกการเปล่ียนแปลงของ          

ผลขาดทุนดังกลาว โดยการเพ่ิมหรือลดคาใชจายในบัญชีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

 3.10 ทรัพยสินรอการขาย

  ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยซึ่งแสดงในราคาที่ตํ่ากวาระหวางตนทุนหรือราคาตลาดในวันท่ีได

ทรัพยสินน้ันมา กรณีที่พิจารณาวาราคาท่ีคาดวาจะจําหนายไดลดลงจะรับรูการดอยคาของทรัพยสินรอการขายโดยรับรูเปนคาใชจายจาก

การดําเนินงานอ่ืน

  ในการพิจารณาราคาท่ีคาดวาจะจําหนายได ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินประกอบกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจมีผลตอราคาท่ีคาดวา      

จะจําหนายได เชน คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการขายและคาใชจายสวนลดท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน 

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนาย

  ธนาคารไดปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง อสังหาริมทรัพยรอการขาย และเร่ือง หลักเกณฑการซ้ือหรือมีไวซึ่ง

อสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552 และ

เร่ือง ขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551

 3.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา

  ทีด่นิแสดงในราคาท่ีตใีหม อาคารแสดงในราคาท่ีตใีหมหกัดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี  อปุกรณแสดงในราคาทุน 

หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

  ธนาคารไดมีการตีราคาท่ีดินและอาคารใหม โดยผูประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชวิธีราคาตลาด
สําหรับที่ดิน และวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสมสําหรับอาคาร และบันทึกมูลคาสวนเพ่ิมขึ้นไวในบัญชีสํารองสวนเกินทุน             
จากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ซึ่งแสดงเปนรายการในสวนของเจาของ คาเส่ือมราคาอาคารสวนท่ีตีราคาเพ่ิมรับรูเปนคาใชจายในการ       
ดําเนินงานอื่น และโอนสํารองสวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเขากําไรสะสมโดยตรงในจํานวนเดียวกันกับคาเส่ือมราคาดังกลาว มูลคา
สวนลดจากการตีราคานําไปปรับลดสวนท่ีเคยตีราคาเพ่ิมไวสําหรับสินทรัพยชิ้นเดียวกัน สําหรับมูลคาสวนลดจากการตีราคาท่ีเหลือรับรู       
เปนคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 
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  คาเส่ือมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยซึ่งมีดังตอไปนี้

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

  คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถ่ินกําหนด

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาเปนคาใชจาย       
ในการดําเนินงานอ่ืน

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนาย

 3.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
  สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ท้ังนี้ อายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอยูระหวาง 3 - 5 ป 

  คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถ่ินกําหนด 

  สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดการดอยคา จะถูกบันทึกคาเผ่ือการดอยคาเพ่ือรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานอ่ืน 

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนาย

 3.13 สิทธิการเชา
  สิทธิตามสัญญาเชาแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย การตัดจําหนายใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา ซึ่งมีอายุ  ระหวาง 2 - 30 ป 

 3.14 ประมาณการหน้ีสิน
  ธนาคารรับรูประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารมีภาระหน้ีสินอันเปนผลสืบเน่ืองจากเหตุการณในอดีต และมีความ       

เปนไปไดวาจะสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระภาระหน้ีสินดังกลาว โดยรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไดมีการรับรูใน                  
งบแสดงฐานะการเงิน ไดแก ประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น              
จากสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดโอนให บสท. (หมายเหตุขอ 6.6.7) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน          
(หมายเหตุขอ 6.20) คาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองตามกฎหมายและประมาณการหน้ีสินอื่น

  ธนาคารบันทึกประมาณการหน้ีสินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนและเปนประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน

  ธนาคารทบทวนประมาณการหน้ีสินอยางสม่ําเสมอ และบันทึกการเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินโดยการเพ่ิมหรือลดคาใชจายจากการ
ดําเนินงานอ่ืน
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 3.15 รายการสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
  3.15.1 สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
   รายการท่ีรวมอยูในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศบันทึกดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละแหง

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน 

  3.15.2 การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
   รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

   ณ วันท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีรายงาน ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการหรือ ณ วันท่ีมีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรม

   กําไรและขาดทุนจากการซ้ือขายและแปลงคาเงินตราตางประเทศ แสดงเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ 

  3.15.3 การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
   ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแปลงคางบการเงินท่ีมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานท่ีมิใช        

สกลุเงนิบาท โดยแปลงคารายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศดวยอัตราอางอิงของ ธปท. ณ วันท่ีรายงาน 
และแปลงคารายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยอัตราอางอิงของ ธปท. ทุกวันสิ้นเดือน  

   กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศถือเปนสวนหน่ึงในสวนของเจาของโดยรับรูผาน               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.16 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
  3.16.1  โครงการสมทบเงิน
   ธนาคารและบริษทัยอยในประเทศมีกองทุนสํารองเล้ียงชพีสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัตกิองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนท่ีเปนหนวยงานภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอยในประเทศ และพนักงานจะจายเงิน
สมทบเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดไว ซึ่งพนักงานจะไดรับประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน

   สาํหรับสาขาและบริษทัยอยในตางประเทศมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงตัง้ข้ึนตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ และการจายคืนใหแก
พนักงานสาขาและบริษัทยอยในตางประเทศเปนไปตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ

   กองทนุสาํรองเลีย้งชีพจดัเปนโครงการสมทบเงนิ จาํนวนเงินท่ีธนาคารและบริษทัยอยจายสมทบเขากองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนักงาน 
จะรับรูเปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเม่ือพนักงานไดใหบริการ

  3.16.2 โครงการผลประโยชน
   ธนาคารและบริษทัยอยจดัใหมโีครงการผลประโยชนเพ่ือจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน การประมาณการหน้ีสนิ        

ผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย              
ดวยวิธีคดิลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) อนัเปนประมาณการมลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสด
ของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ             
อายุงาน และปจจัยอ่ืน ๆ 
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   ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู และมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยโครงการ และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนเปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รบัรูเขากําไรสะสมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดข้ึนท้ังจํานวน สําหรับตนทุนบริการในอดีตท่ีเปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายทันที ยกเวนกรณีที่ยัง               
ไมเปนสิทธิขาดจะทยอยรับรูตลอดระยะเวลาเฉล่ียท่ีเหลืออยูจนกวาจะเปนสิทธิขาด

 3.17 ภาษีเงินได
  ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ภาษีเงินไดของงวดปจจบุนัรบัรูดวยจํานวนท่ีคาดวาจะตองจายหรือจะไดรบัคนืจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ทางภาษีประจํางวด และใชอัตราภาษีที่ประกาศใช หรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชในวันท่ีรายงาน 

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีแสดงในงบการเงิน        
กับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินท่ีใชในการคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          
และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว ดวยจํานวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือ              
จายชําระหน้ีสิน โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของเจาของ รับรูโดยตรงในสวนของเจาของ 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถหักกลบรายการไดเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย                
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ถูกจัดเก็บโดยหนวยงาน              
จัดเก็บภาษีเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกัน

  สนิทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบญัชจีะรบัรูเมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางช่ัวคราว
นั้นมาใชประโยชน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานและปรับลดลง           
เทาท่ีประโยชนทางภาษีที่เก่ียวของจะมีโอกาสไดใชจริง

 3.18 กําไรตอหุน
  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสทุธิสวนของธนาคารดวยจํานวนหุนสามญัท่ีมอียู และออกจาํหนายเพ่ิมในแตละงวดถัวเฉลีย่ 

โดยใหนํ้าหนักตามเวลา และจํานวนเงินท่ีรับชําระ 

  กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยปรับปรุงกําไรสุทธิสวนของธนาคารท่ีเปนของหุนสามัญและจํานวนหุนสามัญดวยผลกระทบของหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลด 
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4. การบริหารความเส่ียง

 4.1 ขอมูลความเส่ียงของธนาคาร
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให          
อยูในระดับที่เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารตามท่ี                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดนําเสนอ โดยมีเปาหมายใหอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยเฉพาะในดานการดํารงเงินกองทุนให             
เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงตามหลักเกณฑ Basel III และเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจใหไดรับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

  ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญคือ การระบุความเส่ียงสําคัญซึ่งจะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอ        
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเส่ียงแตละประเภท กระบวนการติดตามความเส่ียงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสมภายใต
นโยบายท่ีธนาคารกําหนด และการรายงานความเส่ียงประเภทตาง ๆ ใหผูทีเ่ก่ียวของทราบเพ่ือใหสามารถบรหิารและ/หรอืจดัการความเส่ียง
ไดทันตอเหตุการณ

  หลักการสําคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงไดแก หนวยงานธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเส่ียง มีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอ              
การบริหารความเส่ียงตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหความเส่ียงอยูในระดับที่ไดรับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายความเส่ียง             
โดยรวมของธนาคารท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเส่ียงทําหนาท่ีติดตามและควบคุมความเส่ียง
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ

  4.1.1 ความเส่ียงดานเครดิต
   ความเส่ียงดานเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาท่ีเก่ียวของกับการใหสินเช่ือ          

การลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหน้ีไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไวในสัญญาได เปนตน ซึ่งผล            
เสียหายสูงสุดของความเส่ียงดานเครดิตของธนาคาร คือ มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน หรือจํานวนเงินท่ีธนาคาร
อาจตองจายชําระตามภาระผูกพันในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวได 

   ธนาคารไดกําหนดกระบวนการอํานวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเช่ือ การจัดระดับความเส่ียงดานสินเช่ือ       
ของลูกคา ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและอํานาจในการอนุมัติสินเช่ือตามระดับตางๆ ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของ
วงเงิน เปนตน ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการ
ชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถของผูบริหาร ตลอดจนหลักทรัพย           
ค้ําประกัน และจัดใหมีการทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับความเส่ียงของสินเช่ือเปนประจํา นอกจากน้ี ธนาคารยังไดมีการกําหนด
เพดานตาง ๆ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและควบคุมความเส่ียงดานเครดิตดวย

  4.1.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
   ความเส่ียงดานอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้อันจะมผีลในทางลบตอรายได

ดอกเบ้ียสุทธิในงวดปจจุบันและ/หรือในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยน้ีเกิดขึ้นจากการจัดโครงสรางและลักษณะของ  
รายการในสินทรัพยและหน้ีสิน นอกจากน้ียังเกิดจากระยะเวลา ที่แตกตางกันในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียระหวางรายการ
ทางดานสินทรัพยและหน้ีสินอีกดวย 

   ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสอดคลองกับนโยบายที่             
คณะกรรมการบริหารสนิทรพัยและหน้ีสนิและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนด ธนาคารบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
เพ่ือบรรลุเปาหมายรายไดตามแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบตอเงินกองทุนใหอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยมีการทําธุรกรรม
อนุพันธทางการเงินเพ่ือปองกันความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
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*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ

   ธนาคารมีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญ จําแนกตามระยะเวลาในการเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียหรือระยะเวลาครบกําหนด

ตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังน้ี
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคาร

   และตลาดเงิน* 302,220 45,078 25,230 2,044 - 32,921 - 407,493

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,387 24,645 26,889 210,507 29,253 - - 303,681

  เงินใหสินเช่ือ 1,168,128 275,149 173,281 65,435 24,168 8,742 37,764 1,752,667

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 990,215 389,753 414,177 59,869 - 81,258 - 1,935,272

  รายการระหวางธนาคารและ

   ตลาดเงิน 46,615 44,145 6,351 8,227 - 18,958 - 124,296

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,910 - - - - - - 10,910

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 274 449 159 42,745 96,520 - - 140,147

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคาร

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

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

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

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

  รายการระหวางธนาคารและ

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

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

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคาร

   และตลาดเงิน* 289,817 37,496 5,561 691 - 23,455 - 357,020

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,290 19,330 25,585 204,736 28,762 - - 290,703

  เงินใหสินเช่ือ 1,146,136 260,220 164,156 65,435 24,168 8,742 37,263 1,706,120

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 972,702 375,277 401,185 42,305 - 79,592 - 1,871,061

  รายการระหวางธนาคารและ

   ตลาดเงิน 42,282 41,718 3,044 8,227 - 19,146 - 114,417

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,804 - - - - - - 10,804

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 274 449 159 42,745 97,108 - - 140,735

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
ได้ทันที
ถึงภายใน
1 เดือน

1 - 3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5
ปี

เกินกว่า
5 ปี

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

สินเชื่อที่
หยุด

รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

  รายการระหวางธนาคาร

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

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

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

หน้ีสินทางการเงิน

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

  รายการระหวางธนาคารและ

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

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

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 5,937 1,378 779 12,419 88,337 - - 108,850
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   ขอมูลเบ้ืองตนของอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวของเงินใหสินเช่ือเฉพาะในประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556      

และ 2555 มีดังน้ี
                                     

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 477,567 446,578 477,567 446,578

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 1,015,286 927,242 1,014,205 926,355

  รวม 1,492,853 1,373,820 1,491,772 1,372,933

   รายการสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจายดอกเบ้ีย สาํหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555  มีดังน้ี
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉล่ียต่อปี

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 384,198 8,529 2.22 330,832 7,840 2.37

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 311,135 9,766 3.14 285,666 9,141 3.20

  เงินใหสินเช่ือ 1,650,637 82,108 4.97 1,532,813 78,278 5.11

    รวม 2,345,970 100,403 2,149,311 95,259

หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย

  เงินรับฝาก 1,861,068 29,597 1.59 1,700,515 25,908 1.52

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 122,071 1,584 1.30 126,365 2,367 1.87

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 110,137 5,459 4.96 100,052 4,721 4.72

    รวม 2,093,276 36,640 1,926,932 32,996
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2555

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉลี่ยต่อปี

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ีย

อัตราร้อยละ
เฉล่ียต่อปี

สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 338,720 6,769 2.00 288,331 5,982 2.07

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 299,581 9,419 3.14 279,219 8,934 3.20

  เงินใหสินเช่ือ 1,610,684 80,028 4.97 1,493,719 76,290 5.11

    รวม 2,248,985 96,216 2,061,269 91,206

หน้ีสินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย

  เงินรับฝาก 1,802,107 27,702 1.54 1,645,139 24,200 1.47

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 114,189 1,369 1.20 119,017 2,188 1.84

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 110,569 5,476 4.95 100,391 4,735 4.72

    รวม 2,026,865 34,547 1,864,547 31,123

  4.1.3 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
   ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเปนผลจากการท่ีธนาคารมีการทําธุรกรรมทีเ่ก่ียวของกบัเงนิตราตางประเทศ 

ซึง่อาจกอใหเกิดฐานะเกินดลุหรอืขาดดลุในเงนิตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึง่ เมือ่อตัราแลกเปลีย่นเปล่ียนแปลง จงึอาจกระทบ
ตอผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได

 
   ธนาคารบรหิารฐานะเงินตราตางประเทศภายใตขอกาํหนดของทางการและเพดานความเส่ียงภายในท่ีคณะกรรมการบริหารสนิทรพัย

และหน้ีสินและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนด
 
  4.1.4 ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน
   ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุน หรือ 

หุนทุน และมีผลทําใหฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลคาลดลง หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายได
 
   ธนาคารลงทุนในตราสารทุนโดยลงทุนภายใตขอกําหนดของทางการ และนโยบายการลงทุนของธนาคาร  
 
  4.1.5 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
   ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญา 

วัตถุประสงคของการบรหิารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร คอื การมีเงินทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะชาํระภาระผูกพัน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมในภาวะท่ีตลาด         
เอ้ืออํานวยอีกดวย

 
   ธนาคารบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองตามนโยบายและหลักการท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินเปนผูกําหนด       

และสอดคลองกับเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฏเกณฑอื่น ๆ ที่เก่ียวของของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเปน              
หนวยงานหลักทําหนาท่ีบริหารสภาพคลองตามนโยบายดังกลาว และหนวยงานความเส่ียงดานตลาด สายบริหารความเส่ียงเปน
ผูบงชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเส่ียงใหอยูภายใตเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด โดยรายงานตอคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหน้ีสินเปนประจํา

 
   ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัว          

ในแตละประเภทเงินรบัฝากและอายุครบกาํหนด นอกจากน้ี ธนาคารบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศ
ซึ่งรวมถึงตลาดซ้ือขายลวงหนาและตลาดซ้ือคืน (Swap and Repurchase Market) และมีการบริหารสภาพคลองผานตลาดเงิน
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*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ

และตลาดทุนตางประเทศ โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงิน         
ยูโร เปนตน ธนาคารมุงดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยูในระดับท่ี  
ยอมรับได โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลองอยางใกลชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสม          
ในการกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวจากตางประเทศ เพ่ือใชในการอํานวยสินเช่ือสกุลเงินตราตางประเทศแกลูกคาของธนาคาร
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจาก
แหลงเงินทุนท่ีหลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมสีนิทรพัยทีม่สีภาพคลองสงูและพรอมจะเปลีย่นเปนเงินสดไดเมือ่ตองการ เพ่ือท่ีจะ
สามารถรองรับการจายคืนหน้ีสินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนท้ังในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต 

   
   ธนาคารมีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาท่ีครบกําหนด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 405,449 2,044 - - - 407,493

  ตราสารอนุพันธ 9,235 1,947 2,588 - - 13,770

  เงินลงทุน 62,226 212,830 29,281 73,986 - 378,323

  เงินใหสินเช่ือ 868,323 547,521 299,258 - 37,565 1,752,667

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,875,403 59,869 - - - 1,935,272

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    114,432 9,864 - - - 124,296

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,910 - - - - 10,910

  ตราสารอนุพันธ 16,958 2,246 2,507 - - 21,711

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 882 42,745 96,520 - - 140,147

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

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

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

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

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

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

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

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,333 - - - - 9,333

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

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



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 179

*  ไมรวมรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน* 356,329 691 - - - 357,020

  ตราสารอนุพันธ 9,138 1,947 2,588 - - 13,673

  เงินลงทุน 54,853 207,060 28,790 103,996 - 394,699

  เงินใหสินเช่ือ 829,411 542,583 296,863 - 37,263 1,706,120

หน้ีสินทางการเงิน
  เงินรับฝาก 1,828,756 42,305 - - - 1,871,061

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    104,553 9,864 - - - 114,417

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,804 - - - - 10,804

  ตราสารอนุพันธ 16,563 2,246 2,507 - - 21,316

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 882 42,745 97,108 - - 140,735

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อที่หยุด
รับรู้รายได้

รวม

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

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

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

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

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

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

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 9,295 - - - - 9,295

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

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

  ตารางตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

  เงินสด 53,550 53,550 46,432 46,432

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 407,632 407,632 354,988 354,988

  ตราสารอนุพันธ 13,770 13,770 11,163 11,163

  เงินลงทุนสุทธิ 378,323 407,027 413,197 411,020

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,664,656 1,664,656 1,521,138 1,521,138

    รวม 2,517,931 2,546,635 2,346,918 2,344,741

หน้ีสินทางการเงิน

  เงินรับฝาก 1,935,272 1,935,272 1,834,654 1,834,654

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 124,296 124,296 127,088 127,088

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,910 10,910 9,333 9,333

  ตราสารอนุพันธ 21,711 21,711 7,142 7,142

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 140,147 150,104 108,758 124,692

    รวม 2,232,336 2,242,293 2,086,975 2,102,909

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

  เงินสด 53,300 53,300 46,239 46,239

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 356,833 356,833 305,123 305,123

  ตราสารอนุพันธ 13,673 13,673 11,149 11,149

  เงินลงทุนสุทธิ 394,699 430,190 431,553 430,945

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,620,085 1,620,085 1,484,831 1,484,831

    รวม 2,438,590 2,474,081 2,278,895 2,278,287

หน้ีสินทางการเงิน

  เงินรับฝาก 1,871,061 1,871,061 1,774,371 1,774,371

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 114,417 114,417 117,651 117,651

  หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 10,804 10,804 9,295 9,295

  ตราสารอนุพันธ 21,316 21,316 6,836 6,836

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 140,735 150,687 108,850 124,785

    รวม 2,158,333 2,168,285 2,017,003 2,032,938
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  วิธีการและขอสมมติฐานท่ีธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ตามที่ไดเปดเผย มีดังน้ี

       

  เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน) เงินรับฝาก หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม แสดงมูลคายุติธรรม                      

โดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามที่เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญขอ 3.4 

  เงินลงทุนเพ่ือคา เงินลงทุนเผือ่ขาย และตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด คาํนวณมูลคายุตธิรรมตามทีเ่ปดเผยในนโยบายการบญัชทีีส่าํคัญ

ขอ 3.6

  เงินลงทุนท่ัวไป แสดงมลูคายุตธิรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมลูคาท่ีใชอยางแพรหลายในตลาด ซึง่อางอิงราคาและ/หรอืตวัแปรจากตลาด 

โดยมีการพิจารณาถึงขอจํากัดในการซ้ือขาย สภาพคลอง และอัตราคิดลดเพ่ือใชในการปรับมูลคายุติธรรมดังกลาว เทคนิคการประเมิน         

มูลคารวมถึง การใชรายการซ้ือขายในตลาดลาสุดของผูซื้อขายท่ีมีความรอบรูเต็มใจ และมีความเปนอิสระตอกัน การอางอิงมูลคายุติธรรม

ในปจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน การใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับตามจํานวนเงิน                               

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี เน่ืองจากสินเช่ือสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว

  ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซ้ือ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจําหนาย

 4.3 การดํารงเงินกองทุน

  ธนาคารมนีโยบายในการดาํรงฐานะของเงนิกองทนุใหอยูในระดบัเพียงพอทีจ่ะสนบัสนนุยุทธศาสตรการขยายธุรกิจภายใตกรอบความเสีย่ง

ที่ยอมรับได และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด โดยธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของ               

เงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประกอบการวางแผน การดําเนินการดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม

  ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2556 เปนตนไป โดยปรับปรุงองคประกอบเงินกองทุนแบงออกเปน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1)          

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) โดยกําหนดการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ํา       

เปนอัตราสวนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร ดังน้ี

อัตรารอยละ
อัตราสวนเงินกองทุน Basel III Basel II

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 4.50 -

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00 4.25

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 8.50 8.50
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไดดาํรงเงินกองทุนตามหลักการกํากับดแูลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III แลว โดยธนาคารมีเงินกองทุน

ตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามแนวทาง Basel III ดังน้ี

                                                                                           หนวย : ลานบาท                         

2556

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 272,156

 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ 272,156

  ทุนชําระแลว 19,088

  สวนเกินมูลคาหุน 56,346

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 18,000

  เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ 76,500

  กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร 64,979

  องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 37,243

 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน -

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 47,591

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย 319,747

อัตรารอยละ
2556

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียง 14.40

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 14.40

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียง 16.92
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุนตอสนิทรัพยเส่ียงตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

กําหนดตามแนวทาง Basel II ดังน้ี

                                                                                           หนวย : ลานบาท                         

2555

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 203,928

  ทุนชําระแลว 19,088

  สวนเกินมูลคาหุน 56,346

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 17,000

  เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ 71,500

  กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร 39,994

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 74,956

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย 278,884

อัตรารอยละ
2555

เงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเส่ียง 16.21

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 11.86

   การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง                     

การเปดเผยขอมลูการดํารงเงินกองทนุสาํหรบัธนาคารพาณิชย และเรือ่ง การเปดเผยขอมลูการดาํรงเงนิกองทนุสําหรบักลุมธรุกิจทางการเงิน

  ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล   www.bangkokbank.com

  วันท่ีเปดเผยขอมูล       31 ตุลาคม 2556

  ขอมูล ณ วันท่ี            30 มิถุนายน 2556



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน184

5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 5.1 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย

  ธนาคารประเมินการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้นและพิจารณาวาเงินลงทุนมีการดอยคาเมื่อมูลคายุติธรรมของ              

เงินลงทุนดังกลาวลดลงต่ํากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญและอยางตอเน่ือง การพิจารณาความมีสาระสําคัญและระยะเวลาความ                 

ตอเน่ืองน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใชดุลยพินิจดังกลาว ธนาคารไดประเมินถึงความผันผวนของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

และปจจัยอ่ืน ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ ความเส่ือมถอยในสถานะทางการเงินของผูออกหลักทรัพย และ           

ภาวะแวดลอมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผูออกหลักทรัพย  

 5.2 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  ธนาคารกันเงินสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการซ่ึงรวมถึงการพิจารณา              

ขอบงชี้ที่สงผลทางลบตอความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเช่ือของลูกหน้ี ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี  

ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม ตลอดจนสภาพการณทาง       

เศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งน้ี ธนาคารมีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 5.3 ประมาณการหน้ีสิน

  ธนาคารตองใชดุลยพินิจและขอสมมติฐานหลายประการในการรับรูประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจาก           

ลักษณะของรายการและสถานการณที่ทําใหเกิดประมาณการหนี้สิน ความเปนไปไดของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจาย           

ชําระหน้ีสินดังกลาว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจายในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาไดทําข้ึนจากประสบการณและ           

ขอมูลท่ีมีอยูขณะท่ีจัดทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวนท่ีประมาณไวอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวน        

ที่ประมาณไว

  สําหรับการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน  มีการประมาณการโดย       

นักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งตองใชขอสมมติทางการเงิน เชน อัตราคิดลด ระดับเงินเดือน       

และผลประโยชนในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ เปนตน และขอสมมติดานประชากรศาสตร เชน อัตรามรณะ 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เปนตน 

 5.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

  มูลคายุติธรรม คือ จํานวนเงินท่ีใชแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินระหวางบุคคลท่ีมีความรอบรูและเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการ      

ตอรองที่เปนอิสระและไมมีสวนเก่ียวของกัน  ธนาคารใชวิธีการตาง ๆ ในการกําหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งวิธีการท่ีใชขึ้นอยูกับลักษณะของ     

เคร่ืองมือทางการเงินและตลาดการเงินท่ีดําเนินการอยู

  ธนาคารใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีเง่ือนไข ระยะเวลาท่ีเปนมาตรฐานและซื้อขายในตลาดที่มี            

สภาพคลอง สําหรับเครื่องมือทางการเงินลักษณะอื่น ธนาคารกําหนดมูลคายุติธรรม โดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีใชอยางแพรหลาย  

ในตลาด รวมถึงการอางอิงกับราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน การวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลด และ        

แบบจําลองการคํานวณราคา

  ธนาคารไดใชดุลยพินิจที่ดีท่ีสุดในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน อยางไรก็ตามวิธีประมาณการและสมมติฐานท่ีใช      

ในการประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังน้ัน การใชวิธีการประมาณ และ/หรือ สมมติฐานในสภาวะการณที่แตกตางกัน

ออกไปอาจจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณไว
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม

 6.1 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 

  6.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝากธนาคารและ             

เงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทยอยท่ีมีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีภาระผูกพัน

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

เงินสด 53,551 46,432 53,300 46,239

รายการเทียบเทาเงินสด

  เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 817 182 - -

  เงินฝากประจําและต๋ัวเงินท่ีมีวันครบกําหนด

   ไมเกิน 3 เดือน 2,801 1,300 - -

  รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 57,169 47,914 53,300 46,239

  6.1.2 รายการท่ีไมเก่ียวของกับเงินสดท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

 ในสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (932) 8,953 (871) 8,951

ทรัพยสินรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการรับชําระหน้ี/

 สินทรัพยที่เลิกใชงานแลว 1,023 274 1,023 274

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร

 โอนเขากําไรสะสม 913 906 913 906
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 6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

    หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 9,888 196,500 206,388 12,373 183,000 195,373

ธนาคารพาณิชย 3,778 24,742 28,520 1,078 9,642 10,720

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 40 1,000 1,040 36 - 36

สถาบันการเงินอื่น 1,222 26,019 27,241 1,674 16,891 18,565

  รวม 14,928 248,261 263,189 15,161 209,533 224,694

บวก ดอกเบ้ียคางรับ 5 205 210 - 162 162

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (12) (455) (467) - (210) (210)

  รวมในประเทศ 14,921 248,011 262,932 15,161 209,485 224,646

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 8,412 56,693 65,105 4,035 45,189 49,224

เงินเยน 3,825 1 3,826 5,763 1,424 7,187

เงินยูโร 480 2,377 2,857 552 9,586 10,138

เงินสกุลอื่น 13,529 58,987 72,516 13,487 49,847 63,334

  รวม 26,246 118,058 144,304 23,837 106,046 129,883

บวก ดอกเบ้ียคางรับ 3 546 549 3 541 544

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (5) (148) (153) (12) (73) (85)

  รวมตางประเทศ 26,244 118,456 144,700 23,828 106,514 130,342

  รวมในประเทศและตางประเทศ  41,165 366,467 407,632 38,989 315,999 354,988
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    หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

 และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 9,888 196,500 206,388 12,373 183,000 195,373

ธนาคารพาณิชย 8 22,324 22,332 111 9,420 9,531

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 40 1,000 1,040 36 - 36

สถาบันการเงินอื่น 1,222 26,019 27,241 1,673 16,891 18,564

        รวม 11,158 245,843 257,001 14,193 209,311 223,504

บวก ดอกเบ้ียคางรับ - 203 203 - 161 161

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (11) (455) (466) - (210) (210)

        รวมในประเทศ 11,147 245,591 256,738 14,193 209,262 223,455

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 7,768 58,051 65,819 3,361 40,232 43,593

เงินเยน 3,825 2 3,827 5,763 1,424 7,187

เงินยูโร 461 485 946 541 7,909 8,450

เงินสกุลอื่น 4,752 24,675 29,427 5,390 17,012 22,402

  รวม 16,806 83,213 100,019 15,055 66,577 81,632

บวก ดอกเบ้ียคางรับ - 90 90 - 54 54

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (5) (9) (14) (11) (7) (18)

  รวมตางประเทศ 16,801 83,294 100,095 15,044 66,624 81,668

  รวมในประเทศและตางประเทศ 27,948 328,885 356,833 29,237 275,886 305,123
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 6.3 ตราสารอนุพันธ

  มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
  

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

 ประเภทความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปล่ียน 11,892 19,333 843,130 10,894 6,576 622,579

อัตราดอกเบ้ีย 1,878 2,114 202,363 269 278 138,553

อื่น ๆ - 264 1,672 - 288 1,722

  รวม 13,770 21,711 1,047,165 11,163 7,142 762,854

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

 ประเภทความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน
ตามสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปล่ียน 11,795 19,202 825,293 10,880 6,558 619,913

อัตราดอกเบ้ีย 1,878 2,114 202,363 269 278 138,553

  รวม 13,673 21,316 1,027,656 11,149 6,836 758,466

  สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญา โดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556           

และ 2555 ประกอบดวย

                                                                                                               อัตรารอยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

สถาบันการเงิน 72.79 74.46 72.72 74.70

บริษัทในกลุม - - 0.02 -

บุคคลภายนอก 27.21 25.54 27.26 25.30

  รวม 100.00 100.00 100.00 100.00
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  ตราสารอนุพันธ คือ ตราสารทางการเงินท่ีมูลคาผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อางอิงในสัญญา เชน อัตราดอกเบ้ีย                  

อัตราแลกเปล่ียน ดัชนีราคา ดัชนีอัตรา หรือมูลคาของสินทรัพยอางอิง เปนตน จํานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธแสดงใหเห็นถึง              

ระดับของความผูกพันของธนาคารในตราสารอนุพันธแตละประเภท แตมิไดสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงดานตลาดและดานเครดิต            

ตราสารอนุพันธที่สําคัญของธนาคารมีดังน้ี 

  ตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปล่ียน

  - สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ สัญญาท่ีกําหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในอนาคต โดยในสัญญาจะระบุ

ใหมีการสงมอบเงินสดระหวางคูสัญญาดวยอัตราแลกเปล่ียนท่ีระบุไวในสัญญา ณ วันท่ีกําหนดไวในอนาคต 

  - สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน คือ สัญญาท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนเงินตนและดอกเบ้ียระหวางสองสกุลเงินกับ           

คูสัญญาตามระยะเวลาท่ีตกลง

 

  ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย 

  สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย คอื สญัญาท่ีเก่ียวของกบัการแลกเปล่ียนดอกเบ้ียกับคูสญัญาตามระยะเวลาท่ีตกลงกันในสกุลเงินเดียวกับ

เงินตน โดยจะไมมีการแลกเปล่ียนเงินตน

 6.4 เงินลงทุนสุทธิ

  6.4.1 เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพ่ือคา

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,167 30,600 7,167 30,600

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6 11 6 11

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 98 500 - -

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 656 1,282 - -

  รวม 7,927 32,393 7,173 30,611

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 215,569 229,652 215,569 229,652

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7,434 8,679 7,434 8,679

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 27,110 22,055 19,647 17,775

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 45,873 43,451 45,797 43,375

 ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ 3,333 4,818 3,333 4,818

 อื่น ๆ 4,298 4,198 4,188 4,098

  รวม 303,617 312,853 295,968 308,397
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                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 40,090 46,951 35,072 43,290

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 700 700 700 700

 ตราสารหน้ีตางประเทศ 4,064 1,513 3,665 1,060

 เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา - 160 - 160

        รวม 44,854 49,324 39,437 45,210

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนท่ัวไป

 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 6,810 7,174 6,801 7,165

 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดตางประเทศ 16,667 12,970 16,659 12,961

  รวม 23,477 20,144 23,460 20,126

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2,462) (2,296) (2,462) (2,296)

  รวม 21,015 17,848 20,998 17,830

  รวมเงินลงทุนสุทธิ 377,413 412,418 363,576 402,048

   เงินลงทุนจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในหมายเหตุขอ 6.12

   ธนาคารใชวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา ในการบันทึกเงินลงทุนในบางบริษัทท่ีธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป             

ที่ไดรับมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไป  ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดแก         

เงินลงทุนในบริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เน่ืองจากบริษัทหยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยูของกิจการหรือบริษัทอ่ืนท่ีมิใช

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตมีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงิน เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียน           

ที่เขาขายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 32 บริษัท และ 33 บริษัท โดยมีมูลคาเงินลงทุนในราคาทุน  

432 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาไวแลว 432 ลานบาท และ 430 ลานบาท และบริษัทเหลาน้ีมีมูลคาตามบัญชี

สุทธิ 0 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ
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   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเขาขาย           

ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 5 บริษัท และ 7 บริษัท โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี 96 ลานบาท 

และ 80 ลานบาท และมูลคายุติธรรม 44 ลานบาท และ 25 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาไวแลว 52 ลานบาท 

และ 55 ลานบาท ตามลําดับ

   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

จํานวน 737 ลานบาท และ 64 ลานบาท ตามลําดับ

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเปนหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไดรวม                 

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีโอนเปลี่ยนมือไมไดจาก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 82 ลานบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 ธนาคารไดรับชําระเงินลงทุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน (หมายเหตุขอ 6.6.7)

   เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท่ีไดรับจากการปรับโครงสรางหน้ีบางสวน ใหแก 

บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารตามราคาปดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี               

28 ธันวาคม 2547 จํานวน 3,323 ลานบาท ธนาคารบันทึกเงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกลาวเปนหน้ีสินอ่ืน และบันทึก          

เงินลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่โอนใหบริษัทยอยภายใตหลักทรัพยเผื่อขาย ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและ        

การรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

   ในป 2549 บรษิทัยอยไดจาํหนายหลักทรัพยดงักลาวบางสวน และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 1,335 ลานบาท ธนาคาร

บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 1,732 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1,341 ลานบาท

   ในป 2552 บรษิทัยอยไดจาํหนายหลกัทรัพยดงักลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 133 ลานบาท ธนาคาร

บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 186 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 173 ลานบาท

   ในป 2553 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จํานวน 3 ลานบาท ธนาคาร

บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 5 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 4 ลานบาท

   ในป 2555 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 150 ลานบาท ธนาคาร

บันทึกรายการดังกลาวโดยลดหน้ีสินอื่น จํานวน 267 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 209 ลานบาท

  6.4.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุน                

ที่ชําระแลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยจําแนกเปนกลุม ดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 11 81 11 81

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 187 187 187 187

การสาธารณูปโภคและบริการ 21 21 21 21

อื่น ๆ 1,322 2,196 1,322 2,196

  รวม 1,541 2,485 1,541 2,485
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*  เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะน้ีอยูระหวางการชําระบัญชี
** จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

 6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ ดังตอไปนี้

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43 484

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15 244

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

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.80 10 182

  รวม 68 910

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2) -

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 66 910

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43 410

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15 218

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

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11 151

  รวม 69 779

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2) -

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 67 779
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*  เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ขณะน้ีอยูระหวางการชําระบัญชี
** จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2556

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

   บริษัทยอย                

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 100.00 2

บางกอกแบงค เบอรฮาด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 4,113

บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด บริหารสินทรัพย หุนสามัญ 100.00 2,500

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 19,585

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 75.00 183

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย หุนสามัญ 99.89 4,769

   บริษัทรวม

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15

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

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.80 10

  รวม 31,220

หัก คาเผ่ือการดอยคา (97)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 31,123
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
   2555

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

   บริษัทยอย                

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 100.00 2

บางกอกแบงค เบอรฮาด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 4,113

บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด บริหารสินทรัพย หุนสามัญ 100.00 2,500

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ธนาคาร หุนสามัญ 100.00 19,585

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด    ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 75.00 183

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

   บริษัทรวม

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ 35.88 43

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด บริการ หุนสามัญ 30.00 15

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 24.90 -*

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.01 11

  รวม 29,602

หัก คาเผ่ือการดอยคา (97)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 29,505

  ในระหวางป 2556 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมหุนสามัญ 

270,000,000 หุน หรอื 540,000,000 บาท เปนหุนสามญั 1,079,993,828 หุน หรอื 2,159,987,656 บาท และมกีารเพ่ิมทนุท่ีออกและชาํระแลว

จากหุนสามัญ 269,998,457 หุน หรือ 539,996,914 บาท เปนหุนสามัญ 1,079,990,920  หุน หรือ 2,159,981,840 บาท ซึ่งธนาคารไดมีการ

ซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิของธนาคารและจากผูถือหุนรายอ่ืน เปนจํานวน 809,430,814 หุน เปนจํานวนเงิน 1,619 ลานบาท ทําใหสัดสวน        

การถือหุนเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 99.75 เปนรอยละ 99.89 ของทุนท่ีออกและชําระแลว

* จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท
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  ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

ชื่อบริษัท สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม ยอดสะสม
ของส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

   บริษัทรวม                

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 8,123 6,775 - 6,698 5,555 -

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 1,262 348 - 1,026 200 -

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

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 1,135 215 - 880 196 -

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

ชื่อบริษัท รายได้ กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

รายได้ กําไร
(ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุน
ที่ไม่รับรู้

   บริษัทรวม                 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 941 201 - 805 117 -

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 445 170 - 337 86 -

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

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 547 244 - 491 186 -

* จํานวนเงินไมถึง 1 ลานบาท



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน196

 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ

  6.6.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชี 111,276 108,955 109,897 108,059

เงินใหกูยืม 1,159,078 1,042,208 1,121,533 1,009,490

ตั๋วเงิน 481,807 453,023 474,111 448,598

อื่น ๆ 1,183 1,118 1,183 1,118

หัก รายไดรอตัดบัญชี (677) (913) (604) (845)

       รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,752,667 1,604,391 1,706,120 1,566,420

บวก ดอกเบ้ียคางรับ 4,572 4,335 4,473 4,257

  รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายได

   รอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียคางรับ 1,757,239 1,608,726 1,710,593 1,570,677

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑธปท.

  - รายสินเช่ือ (29,303) (29,600) (28,440) (28,686)

  - รายกลุม (3,788) (3,390) (3,788) (3,390)

  เงินสํารองสวนเกิน (56,606) (51,593) (55,394) (50,765)

    รวม (89,697) (84,583) (87,622) (82,841)

 หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (2,886) (3,005) (2,886) (3,005)

  รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ                                 1,664,656 1,521,138 1,620,085 1,484,831
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  6.6.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามหลักเกณฑของธนาคาร                      

แหงประเทศไทย ซึ่งหมายถึงเงินใหสินเช่ือที่จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงินแตไมรวมดอกเบ้ียคางรับ ดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 43,228 42,325 42,653 41,566

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือรวม 2.16 2.33 2.18 2.34

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 12,485 10,478 12,458 10,220

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเช่ือสุทธิ 0.63 0.59 0.65 0.59

  6.6.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของลูกหน้ี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,326,705 20,356 1,347,061 1,235,992 14,436 1,250,428

เงินดอลลารสหรัฐฯ 112,763 173,948 286,711 98,477 148,967 247,444

เงินสกุลอื่น 5,754 113,141 118,895 4,807 101,712 106,519

  รวม 1,445,222 307,445 1,752,667 1,339,276 265,115 1,604,391

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,331,715 20,356 1,352,071 1,242,005 14,436 1,256,441

เงินดอลลารสหรัฐฯ 112,763 158,849 271,612 98,477 135,951 234,428

เงินสกุลอื่น 5,754 76,683 82,437 4,807 70,744 75,551

  รวม               1,450,232 255,888 1,706,120 1,345,289 221,131 1,566,420
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  6.6.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

  การเกษตรและเหมืองแร 32,470 932 20 102 391 33,915

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 796,416 19,013 3,683 3,695 20,486 843,293

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 143,631 2,714 304 411 6,357 153,417

การสาธารณูปโภคและบริการ 278,574 8,109 1,568 559 1,234 290,044

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 165,453 1,312 344 664 2,483 170,256

อื่น ๆ 257,449 3,366 103 506 318 261,742

  รวม                      1,673,993 35,446 6,022 5,937 31,269 1,752,667

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 50,380 653 194 91 270 51,588

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

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

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

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

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

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 29,949 747 20 102 391 31,209

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 761,077 17,637 3,683 3,695 20,072 806,164

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 140,647 2,663 304 411 6,357 150,382

การสาธารณูปโภคและบริการ 276,805 8,092 1,568 559 1,234 288,258

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 165,450 1,310 344 664 2,481 170,249

อื่น ๆ 255,727 3,363 97 410 261 259,858

  รวม                      1,629,655 33,812 6,016 5,841 30,796 1,706,120

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 47,584 653 194 91 270 48,792

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

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

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

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

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

  รวม                      1,497,767 27,087 3,625 6,305 31,636 1,566,420
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  6.6.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเช่ือจัดชั้นและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑที่ธนาคาร        

แหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี
                       

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,678,314 1,050,945   1 12,384

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 35,661 19,793   2 492

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,058 1,038 100 965

  จัดชั้นสงสัย 5,937 2,215 100 2,219

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,269 16,298 100 17,031

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 56,606

    รวม 1,757,239 1,090,289 89,697

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

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

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,232 11,103   2 481

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,810 647 100 786

  จัดชั้นสงสัย 6,401 1,883 100 2,147

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,131 16,815 100 18,161

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 51,592

    รวม 1,608,726 1,001,934 84,583
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

  จัดชั้นปกติ 1,633,882 1,020,861 1 12,093

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 34,022 18,569 2 467

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,052 1,036 100 964

  จัดชั้นสงสัย 5,841 2,119 100 2,124

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 30,796 15,846 100 16,580

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 55,394

    รวม 1,710,593 1,058,431 87,622

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้

เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

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

  จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 27,326 9,343 2 281

  จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,642 647 100 786

  จัดชั้นสงสัย 6,305 1,788 100 2,051

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,636 16,437 100 17,757

เงินสํารองสวนท่ีเกินเกณฑ ธปท. 50,764

    รวม 1,570,677 977,518 82,841

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน               

3,788 ลานบาท และ 3,390 ลานบาท ตามลําดับ ที่ไดมาจากการกันสํารองแบบกลุมลูกหน้ี (Collective Approach) สําหรับ          

เงินใหสินเช่ือที่จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ 
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  6.6.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับแกบริษัทท่ีมีปญหาเก่ียวกับ        

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ตามที่กลาวไวในหนังสือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล          

เก่ียวกับคุณภาพสินทรัพยและรายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2541 โดยธนาคารและบริษัทยอยไดกันเงินไว 

สําหรับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ 
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ - - - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 2 378 373 373 373

  รวม 2 378 373 373 373

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ 
ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 5 1,258 869 485 485

  รวม 6 1,260 869 485 485
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ 
ธปท.

ค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ - - - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน  

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 2 378 373 373 373

  รวม 2 378 373 373 373

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

จํานวนราย มูลหนี้ มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน/
มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสด
ตามเกณฑ์ ธปท.

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ 
ธปท.

ค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคาร
ได้ตั้งไว้

สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 1 2 - - -

บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน  

 จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 5 1,258 869 485 485

  รวม 6 1,260 869 485 485

  6.6.7 การโอนสินทรัพยใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)

   เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารไดทําสัญญาโอนสินทรัพย (สัญญา) ใหแก บสท. เพ่ือโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร 

รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันการชําระหน้ี ในราคาเทากับมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน แตไมเกิน

มูลคาทางบัญชีหักดวยเงินสํารองท่ีตองตั้งไว ณ วันโอน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดย บสท. ชําระคาตอบแทนเปน

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีโอนเปลี่ยนมือไมได ซึ่งอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหแกธนาคารภายใต

สัญญา ทั้งน้ี ตั้งแตวันท่ีธนาคารไดทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปยัง 

บสท. ดวยมลูหนีห้ลงัหกัสาํรอง จาํนวน 25,484 ลานบาท ซึง่เปนจาํนวนรวมสนิทรพัยดอยคณุภาพสวนท่ี บสท. มกีารปรบัลดราคา

รบัโอนสาํหรับมลูหนีท้ีม่หีลกัประกันเปนทรพัยสนิท่ี บสท. พิจารณาวาไมเขาขายเปนหลักประกันจาํนวน 2,761 ลานบาท ซึง่ธนาคาร

ยังคงคัดคานการปรับลดราคารับโอนดังกลาวและขณะน้ีอยูในระหวางข้ันตอนดําเนินการทางศาล

   ธนาคารและ บสท. ไดตกลงใหมีการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เมื่อสิ้นปที่ 5 และ

สิ้นปที่ 10 นับแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณจากมูลคาของสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสมตามเกณฑเงินสดจนถึงวันท่ี

คํานวณผลกําไรขาดทุน หักดวย ตนทุนในการรับโอนและคาใชจายท้ังสิ้นในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งคาใชจายดอกเบ้ีย

ทั้งหมดที่ บสท. ตองจายใหแกธนาคารดวย
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   ในกรณีที่มีผลกําไร ใหจัดสรรผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนไป                 

โดยแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท. และธนาคาร สําหรับผลกําไรสวนท่ีสอง ธนาคารจะรับไปดวยจํานวนท่ีเม่ือรวมกับ         

ผลกําไรในสวนท่ีหน่ึงแลว ตองไมเกินสวนตางระหวางราคามูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของธนาคารและราคาของ

สินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนไป และกําไรสวนท่ีเหลือในสวนท่ีสองให บสท. รับไปทั้งหมด สําหรับในกรณีที่มีผลขาดทุน

ใหธนาคารรับผลขาดทุนในสวนแรก จาํนวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รบัโอนไป สาํหรับผลขาดทุน

ในสวนท่ีสอง จาํนวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รบัโอนไป ใหแบงฝายละรอยละ 50 ระหวาง บสท. 

และธนาคาร สําหรับผลขาดทุนสวนท่ีเหลือจากสวนท่ีสอง ให บสท. รับไปทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีประมาณ

การหน้ีสินสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดโอนให บสท. จํานวน 2,578 ลานบาท และไดกลับ

รายการประมาณการหน้ีสนิสาํหรับผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลาวท้ังจาํนวนในไตรมาสที ่2 ป 2556 เน่ืองจาก บสท. ไดประกาศ

ยุบเลิกองคกรเปนการถาวร ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และไดแจงผลการจัดสรรสวนแบงกําไร

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหธนาคารทราบเปนผลกําไร   

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดซ่ึงเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีโอนเปลี่ยนมือไมได 

เพ่ือชาํระเปนคาตอบแทนการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก บสท. คงเหลือ จาํนวน  82 ลานบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ธนาคารไดรับชําระเงินลงทุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน (หมายเหตุขอ 6.4.1)

  6.6.8 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา

   รายละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสรางหน้ีแลวของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามวิธีการ           

ปรับโครงสรางหน้ี  มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวนราย จํานวนหน้ีตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม

รับโอนสินทรัพย 85 1,077 ที่ดิน  สิ่งปลูกสราง หองชุด  1,077

รับโอนสวนไดเสียในสวนของ

 เจาของของลูกหน้ี 1 1 หุนทุน 1

การปรับโครงสรางหน้ีหลายลักษณะ 7,583 31,334

  รวม 7,669 32,412

   การปรับโครงสรางหน้ีขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉล่ีย 4 ป และมีจํานวนหน้ีตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหน้ี ณ วันทําสัญญา            

ปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 32,412 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวนราย จํานวนหน้ีตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม

รับโอนสินทรัพย 80 505 ที่ดิน  สิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักร 505

หองชุด

การปรับโครงสรางหน้ีหลายลักษณะ 8,790 37,676

  รวม 8,870 38,181

   การปรับโครงสรางหน้ีขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉล่ีย 4 ป และมีจํานวนหน้ีตามบัญชีหลังปรับโครงสรางหน้ี ณ วันทําสัญญา            

ปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 38,136 ลานบาท

   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีดอกเบ้ียรับจากหน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ีแลว จํานวน 4,393 ลานบาท 

และ 5,001 ลานบาท ตามลําดับ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมียอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีที่ไดปรับโครงสรางหน้ีแลว จํานวน          

71,344 ลานบาท และ 78,111 ลานบาท ตามลําดับ

   ธนาคารมิไดแสดงขอมูลการปรับโครงสรางหน้ี สําหรับงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555           

เน่ืองจากขอมูลดังกลาวไมแตกตางจากขอมูลสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคารอยางมีนัยสําคัญ

 6.7 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

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

หน้ีสงสัยจะสูญ 968 11 179 72 1,601 4,841 7,672

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 912 - 912

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (3,643) - (3,643)

อื่น ๆ - - - - - 173 173

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

งบการเงินรวม
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

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

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

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,053 - 1,053

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

อื่น ๆ - - - - - (2,552) (2,552)

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

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

หน้ีสงสัยจะสูญ 891 186 178 73 1,576 4,481 7,385

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 890 - 890

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (3,643) - (3,643)

อื่น ๆ - - - - - 149 149

ยอดปลายป         12,093 467 964 2,124 16,580 55,394 87,622

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ํากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่เกินเกณฑ์
ของ ธปท.

รวม

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

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

หน้ีสูญไดรับคืน - - - - 1,049 - 1,049

หน้ีสูญตัดบัญชี - - - - (575) - (575)

อื่น ๆ - - - - - (2,451) (2,451)

ยอดปลายป         11,202 281 786 2,051 17,757 50,764 82,841
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร      

จํานวน 89,697 ลานบาท และ 87,622 ลานบาท ตามลําดับ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีปรากฏอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร      

จํานวน 84,583 ลานบาท และ 82,841 ลานบาท ตามลําดับ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษทัยอยไดตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสูงกวาจาํนวนท่ีประมาณไวตามแนวทางท่ีกําหนด

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 คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี

  คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี
         

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ยอดตนป 3,005 4,744 3,005 4,744

เพ่ิมขึ้นระหวางป 840 488 840 488

ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป (959) (2,227) (959) (2,227)

ยอดปลายป                                2,886 3,005 2,886 3,005

 6.9 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

  ทรัพยสินรอการขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
    

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 29,602 1,036 (3,771) 26,867

  สังหาริมทรัพย 488 - (88) 400

    รวม 30,090 1,036 (3,859) 27,267

อื่น ๆ 52 13 - 65

รวมทรัพยสินรอการขาย 30,142 1,049 (3,859) 27,332

หัก คาเผ่ือการดอยคา (8,880) (14) 463 (8,431)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               21,262 1,035 (3,396) 18,901
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                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

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

  สังหาริมทรัพย 400 90 (2) 488

    รวม 34,882 1,530 (6,322) 30,090

อื่น ๆ 52 - - 52

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

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

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

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 26,867 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย

อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 19,121 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 7,746        

ลานบาท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 29,602 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย

อสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 19,740 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 9,862        

ลานบาท 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

  อสังหาริมทรัพย 20,489 1,036 (3,322) 18,203

  สังหาริมทรัพย 487 - (88) 399

    รวม 20,976 1,036 (3,410) 18,602

อื่น ๆ 52 13 - 65

รวมทรัพยสินรอการขาย 21,028 1,049 (3,410) 18,667

หัก คาเผ่ือการดอยคา (6,871) 82 409 (6,380)

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ               14,157 1,131 (3,001) 12,287
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                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จําหน่าย ยอดปลายปี

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี

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

  สังหาริมทรัพย 399 90 (2) 487

    รวม 24,894 618 (4,536) 20,976

อื่น ๆ 52 - - 52

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

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

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

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 18,203 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพย               

ที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 11,761 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 6,442 ลานบาท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี จํานวน 20,489 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพย               

ที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 12,246 ลานบาท และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 8,243 ลานบาท 

  ทรพัยสนิรอการขายจัดชัน้ตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในหมายเหตุขอ 6.12

  ธนาคารไดเปดเผยรายการท่ีเกิดขึ้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง ขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน        

หมวดการบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการดังกลาว ดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555

ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการรับรู้รายได้ กําไรจากการ
ขายทรัพย์สินรอ

การขาย
รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขายใหบุคคลทั่วไป ตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 26 8 - 28 52 -

ขายใหบุคคลทั่วไป รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน - 2,310 (15) - 2,023 (18)



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน210

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555

ประเภทของการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการรับรู้รายได้ กําไรจากการ
ขายทรัพย์สินรอ

การขาย
รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

รอการตัดบัญชี

กําไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขาดทุนจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย

ขายใหบุคคลทั่วไป ตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 26 8 - 28 52 -

ขายใหบุคคลทั่วไป รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน - 1,812 (13) - 1,805 (12)

 6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,518 71 (1) (101) 7,487 - - - - - 7,487

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

   (พ.ศ. 2553) 12,862 - (12) - 12,850 - - - - - 12,850

 สวนท่ีตีราคาลดลง

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

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,510 63 - (37) 9,536 7,269 277 - (3) 7,543 1,993

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

   (พ.ศ. 2553) 26,026 - (2) - 26,024 18,338 1,130 (2) - 19,466 6,558

 สวนท่ีตีราคาลดลง

   (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (140) (14) - - (154) (197)

อุปกรณ 20,524 1,628 (967) 33 21,218 16,921 1,558 (963) 33 17,549 3,669

อ่ืน ๆ 889 821 (786) 4 928 - - - - - 928

  รวม 75,965 2,583 (1,768) (101) 76,679 42,388 2,951 (965) 30 44,404 32,275



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 211

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

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

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

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

 สวนท่ีตีราคาลดลง

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

อาคาร

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

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

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

 สวนท่ีตีราคาลดลง

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

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

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

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

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยู       

ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 13,682 ลานบาท และ 12,986 ลานบาท ตามลําดับ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน212

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

  ราคาทุนเดิม 7,510 71 (1) (100) 7,480 - - - - - 7,480

  สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

    (พ.ศ. 2553) 12,862 - (12) - 12,850 - - - - - 12,850

  สวนท่ีตีราคาลดลง

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

อาคาร

  ราคาทุนเดิม 9,326 62 - (36) 9,352 7,188 270 - (3) 7,455 1,897

  สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

    (พ.ศ. 2553) 26,026 - (2) - 26,024 18,338 1,130 (2) - 19,466 6,558

  สวนท่ีตีราคาลดลง

    (พ.ศ. 2553) (351) - - - (351) (140) (14) - - (154) (197)

อุปกรณ 19,826 1,528 (953) 15 20,416 16,452 1,469 (949) 19 16,991 3,425

อ่ืน ๆ 337 696 (756) 4 281 - - - - - 281

   รวม 74,523 2,357 (1,724) (117) 75,039 41,838 2,855 (951) 16 43,758 31,281



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 213

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม
ราคา

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด
ปลายปี

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม 7,658 23 - (171) 7,510 - - - - - 7,510

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

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

 สวนท่ีตีราคาลดลง

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

อาคาร

 ราคาทุนเดิม 9,314 91 - (79) 9,326 6,922 286 - (20) 7,188 2,138

 สวนท่ีตีราคาเพ่ิม

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

 สวนท่ีตีราคาลดลง

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

อุปกรณ 19,497 1,206 (845) (32) 19,826 15,869 1,444 (840) (21) 16,452 3,374

อ่ืน ๆ 185 652 (499) (1) 337 - - - - - 337

  รวม 74,178 1,972 (1,344) (283) 74,523 39,869 2,850 (840) (41) 41,838 32,685

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอุปกรณที่คิดคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 13,321 

ลานบาท และ 12,678 ลานบาท ตามลําดับ



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน214

 6.11 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ

  สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

      หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

 ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ยอดต้นปี  เพิ่มขึ้น/  
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,630 156 (98) 9 1,697 1,370 129 (95) 6 1,410 287

อื่น ๆ 40 312 (33) - 319 - - - - - 319

  รวม 1,670 468 (131) 9 2,016 1,370 129 (95) 6 1,410 606

 

      หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

 ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ยอดต้นปี  เพิ่มขึ้น/  
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,568 80 (15) (3) 1,630 1,252 130 (11) (1) 1,370 260

อื่น ๆ 14 29 (3) - 40 - - - - - 40

  รวม 1,582 109 (18) (3) 1,670 1,252 130 (11) (1) 1,370 300

 



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 215

      หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

 ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ยอดต้นปี  เพิ่มขึ้น/  
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,434 129 (95) - 1,468 1,254 98 (95) - 1,257 211

อื่น ๆ 40   312 (33) - 319 - - - - - 319

  รวม 1,474 441 (128) - 1,787 1,254 98 (95) - 1,257 530

 

      หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

 ราคาทุน ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ยอดต้นปี  เพิ่มขึ้น/  
รับโอน

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี

ยอดต้นปี ค่าตัด
จําหน่าย

จําหน่าย/
โอนออก

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นสุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,393 52 (10) (1) 1,434 1,166 100 (11) (1) 1,254 180

อื่น ๆ         14 29 (3) - 40 - - - - - 40   

  รวม 1,407 81 (13) (1) 1,474 1,166 100 (11) (1) 1,254 220



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน216

 6.12 สินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

   หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,678,314 - - - 1,678,314

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 35,661 - - - 35,661

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,058 - - - 6,058

จัดชั้นสงสัย 5,937 - - - 5,937

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,269 5,561 2,240 1,372 40,442

  รวม 1,757,239 5,561 2,240 1,372 1,766,412

   หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,537,152 - - - 1,537,152

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,232 - - - 29,232

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,810 - - - 3,810

จัดชั้นสงสัย 6,401 - - - 6,401

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,131 4,417 2,629 1,206 40,383

  รวม 1,608,726 4,417 2,629 1,206 1,616,978



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 217

   หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,633,882 - - - 1,633,882

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 34,022 - - - 34,022

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,052 - - - 6,052

จัดชั้นสงสัย 5,841 - - - 5,841

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 30,796 5,539 1,106 1,367 38,808

  รวม 1,710,593 5,539 1,106 1,367 1,718,605

   หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียค้างรับ

เงินลงทุน ทรัพย์สิน
รอการขาย

สินทรัพย์อื่น รวม

จัดชั้นปกติ 1,501,768 - - - 1,501,768

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 27,326 - - - 27,326

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3,642 - - - 3,642

จัดชั้นสงสัย 6,305 - - - 6,305

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,636 4,502 1,537 1,201 38,876

  รวม 1,570,677 4,502 1,537 1,201 1,577,917



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน218

 6.13 เงินรับฝาก

  6.13.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

จายคืนเม่ือทวงถาม 81,257 76,528 79,592 74,728

ออมทรัพย 733,848 712,243 728,350 706,583

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 1,118,078 1,043,737 1,062,027 991,715

บัตรเงินฝาก 2,089 2,146 1,092 1,345

  รวม 1,935,272 1,834,654 1,871,061 1,774,371

  6.13.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,665,088 87,231 1,752,319 1,584,124 76,777 1,660,901

เงินดอลลารสหรัฐฯ 21,595 41,829 63,424 24,240 41,548 65,788

เงินสกุลอื่น 11,037 108,492 119,529 8,445 99,520 107,965

  รวม                 1,697,720 237,552 1,935,272 1,616,809 217,845 1,834,654

 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,665,106 87,211 1,752,317 1,584,148 76,753 1,660,901

เงินดอลลารสหรัฐฯ 21,434 36,541 57,975 23,006 35,152 58,158

เงินสกุลอื่น 8,189 52,580 60,769 6,993 48,319 55,312

  รวม                 1,694,729 176,332 1,871,061 1,614,147 160,224 1,774,371



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 219

 6.14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

    และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 28 7,794 7,822 33 7,887 7,920

ธนาคารพาณิชย 1,037 45,300 46,337 1,137 27,200 28,337

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,998 1,821 5,819 3,962 2,898 6,860

สถาบันการเงินอื่น 8,182 1,093 9,275 8,329 559 8,888

  รวมในประเทศ 13,245 56,008 69,253 13,461 38,544 52,005

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 3,458 18,001 21,459 2,011 39,473 41,484

เงินเยน 472 5,416 5,888 533 5,336 5,869

เงินยูโร 6,916 - 6,916 3,867 636 4,503

เงินสกุลอื่น 5,425 15,355 20,780 6,458 16,769 23,227

  รวมตางประเทศ 16,271 38,772 55,043 12,869 62,214 75,083

  รวมในประเทศและตางประเทศ 29,516 94,780 124,296 26,330 100,758 127,088

 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

    และกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 28 7,794 7,822 33 7,887 7,920

ธนาคารพาณิชย 1,037 45,300 46,337 1,137 27,200 28,337

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,998 1,821 5,819 3,962 2,898 6,860

สถาบันการเงินอื่น 8,274 1,092 9,366 8,430 559 8,989

  รวมในประเทศ 13,337 56,007 69,344 13,562 38,544 52,106

ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐฯ 3,495 17,260 20,755 2,065 38,445 40,510

เงินเยน 484 5,415 5,899 555 5,336 5,891

เงินยูโร 6,922 - 6,922 3,877 636 4,513

เงินสกุลอื่น 5,526 5,971 11,497 6,533 8,098 14,631

  รวมตางประเทศ 16,427 28,646 45,073 13,030 52,515 65,545

  รวมในประเทศและตางประเทศ 29,764 84,653 114,417 26,592 91,059 117,651
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 6.15 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม

  6.15.1 จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุนกูไมดอยสิทธิและ

 ไมมีหลักประกัน - 111,034 111,034 - 73,471 73,471

หุนกูดอยสิทธิประเภท

 ไมมีหลักประกัน 20,000 14,759 34,759 20,000 13,777 33,777

ตั๋วแลกเงิน 882 - 882 8,053 - 8,053

อื่น ๆ 138 - 138 222 - 222

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม - (6,666) (6,666) - (6,765) (6,765)

  รวม                         21,020 119,127 140,147 28,275 80,483 108,758

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

หุนกูไมดอยสิทธิและ

 ไมมีหลักประกัน - 111,624 111,624 - 73,563 73,563

หุนกูดอยสิทธิประเภท

 ไมมีหลักประกัน 20,000 14,759 34,759 20,000 13,777 33,777

ตั๋วแลกเงิน 882 - 882 8,053 - 8,053

อื่น ๆ 138 - 138 222 - 222

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม - (6,668) (6,668) - (6,765) (6,765)

  รวม                         21,020 119,715 140,735 28,275 80,575 108,850
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  6.15.2 จําแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบกําหนดไถถอน และอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ประเภท สกุลเงิน ครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน

2556 2555

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ดอลลารสหรัฐฯ 2558 - 2566 2.75% - 5.00% 111,034 73,471

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   ดอลลารสหรัฐฯ 2572 9.025% 14,759 13,777

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   บาท 2565 4.375% 20,000 20,000

ตั๋วแลกเงิน บาท 2556 1.50% - 3.00% 882 8,053

อื่น ๆ บาท 2556 - 2562 0.50% 138 222

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม (6,666) (6,765)

  รวม 140,147 108,758

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท สกุลเงิน ครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน

2556 2555

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ดอลลารสหรัฐฯ 2558 - 2566 2.75% - 5.00% 111,624 73,563

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   ดอลลารสหรัฐฯ 2572 9.025% 14,759 13,777

หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน   บาท 2565 4.375% 20,000 20,000

ตั๋วแลกเงิน บาท 2556 1.50% - 3.00% 882 8,053

อื่น ๆ บาท 2556 - 2562 0.50% 138 222

หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม (6,668) (6,765)

  รวม 140,735 108,850
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 6.16 หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน

  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2542 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2572 ตอผูลงทุน         

ในตางประเทศ จํานวน 450 ลานดอลลารสหรัฐฯ อายุ 30 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.025 ตอป เพ่ือทดแทนหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมี            

หลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2559 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอป จํานวน 150 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูดอยสิทธิประเภท            

ไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2570 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.375 ตอป จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ  ตามที่ธนาคารไดไถถอน

กอนครบกําหนดและไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว และเน่ืองจากเปนการไถถอนหุนกูเดิมในราคาตลาดซ่ึงต่ํากวาราคา        

ที่ตราไว ธนาคารไดบันทึกบัญชีสําหรับหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2572 เทากับ 259 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

(9,535 ลานบาท) และจะตัดจําหนายสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาท่ีไถถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกําหนดไถถอนของหุนกู       

ดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน 

  เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน ครบกําหนดไถถอนป 2565 ซึ่งผูออก                

หุนกูมีสิทธิไถถอนไดกอนกําหนดตอผูลงทุนท่ัวไป ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนสถาบัน ตามท่ีไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2550 จํานวน 20,000 ลานบาท  อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.375 ตอป 

 6.17 หุนกู

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2547 ซึ่งอนุมัติเก่ียวกับการออกและ           

เสนอขายหุนกูของธนาคาร และมีมติอนุมัติใหธนาคารออกหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูที่ไถถอนเม่ือธนาคาร

เลิกกิจการท้ังประเภทดอยสิทธิและไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปน

หุนสามัญได (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 3,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาท่ีเทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอผูลงทุน                

ในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตาม            

ความหมายท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุนกู           

หลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไปก็ได ทั้งนี้ ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่            

ไถถอนเม่ือธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และใหหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกู  

แปลงสภาพเปนหุนสามัญได มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 30 ป และมีวงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาท่ีเทียบเทา                     

ในเงินสกุลอื่น โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไข และ             

รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และผูถือหุนไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 500 ลานหุน เพ่ือรองรับ               

การแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได (หมายเหตุขอ 6.21)

  เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายหุนกู

ระยะส้ันไดภายในวงเงิน 30,000 ลานบาท โดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง ทั้งน้ี ธนาคารไดออกหุนกูระยะส้ันดังกลาวแลว จํานวน 5 ชุด มูลคา       

รวม 7,863 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดทยอยไถถอนหุนกูดังกลาวจนหมดท้ังจํานวน ณ เดือนกันยายน 2550 

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูไมวาดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ และ/หรือ มีประกัน         

หรือไมมีประกัน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะหุนกูระยะส้ัน หุนกูอนุพันธ และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบ้ียจาย         

และไมจายดอกเบ้ียในปที่ไมมีกําไร (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 150,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอ   

ผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ        

ตามความหมายท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยในแตละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขาย

หุนกูไดภายในวงเงินดังกลาวหักดวยจํานวนหุนกูที่ไดออกตามวงเงินดังกลาวแตยังไมไดรับการไถถอน ณ ขณะน้ัน ทั้งน้ี 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 เปนผูพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนกู
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  เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ       

อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและ

ไมมีหลักประกันอายุ  5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 ตอป จํานวน 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน       

อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป จํานวน 800 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งน้ีธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและ

ไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,196 ลานดอลลารสหรัฐฯ

  เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2555 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ

อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิและ

ไมมีหลักประกันอายุ 5.5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป จํานวน 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน

อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.875 ตอป จํานวน 800 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งน้ีธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิ         

และไมมีหลักประกันเปนจํานวน 1,194 ลานดอลลารสหรัฐฯ

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูไมวาดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ และ/หรือ มีประกัน         

หรือไมมีประกันซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะหุนกูระยะส้ัน หุนกูอนุพันธ หุนกูที่ไถถอนเม่ือธนาคารเลิกกิจการและหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ

คลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบี้ยจายและไมจายดอกเบ้ียในปที่ไมมีกําไร (รวมเรียกวา “หุนกู”) วงเงินไมเกิน 150,000 ลานบาท หรือมูลคา            

เทียบเทาในเงินสกุลอื่น เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุน         

ประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                

โดยในแตละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุนกูไดภายในวงเงินดังกลาว หักดวยจํานวนหุนกูที่ไดออกตามวงเงินดังกลาวแตยังไมไดรับ 

การไถถอน ณ ขณะน้ัน ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุนกูหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออก 

และเสนอขายหุนกูเปนคราว ๆ ไป และ/หรือ เปนโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับ

หรือพรอมกับหลักทรัพยอื่นได ทั้งน้ี ใหหุนกูที่ไมใชหุนกูที่ไถถอนเม่ือธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถถอนไมเกิน 100 ป และการออกและ

เสนอขายหุนกูดังกลาวอาจมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดก็ได และ/หรือ อาจมีการใหสิทธิผูถือหุนกูในการ

เรียกใหธนาคารไถถอนกอนครบกําหนดก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบอํานาจ            

ใหคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ       

การเสนอขายหุนกู

  เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2556 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหกับผูลงทุนในตางประเทศ ตามที่ไดรับ            

อนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 14  เม่ือวันท่ี  12 เมษายน 2550 โดยแบงเปน 2 ชุด ประกอบดวยหุนกูไมดอยสิทธิ       

และไมมีหลักประกันอายุ 5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.30 ตอป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ และหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน

อายุ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.00 ตอป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งน้ีธนาคารไดรับเงินสุทธิจากการขายหุนกูไมดอยสิทธิและ

ไมมีหลักประกันเปนจํานวน 999 ลานดอลลารสหรัฐฯ

 6.18 การออกหุนกูภายใต Medium Term Note Program
  เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2540 ผูถือหุนมีมติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกู ทั้งที่เปนหุนกูประเภทดอยสิทธิและหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ        

ภายใต Medium Term Note Program วงเงินไมเกิน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคา ที่เทียบเทาในเงินสกุลอื่น ระยะเวลาไถถอน

ไมเกิน 30 ป โดยใหเสนอขายในตลาดตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งน้ี อาจจะมีการใหสิทธิแกธนาคารในการไถถอนหุนกูคืน               

กอนครบกําหนด และ/หรือ อาจจะมีการใหสิทธิแกผูถือหุนกู ในการเรียกใหธนาคารไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน                          

โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ ณ วันท่ี 31        

ธันวาคม 2556 ธนาคารยังไมไดมีการออกหุนกูตามมติดังกลาว
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 6.19 ประมาณการหน้ีสิน

  ประมาณการหน้ีสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ยอดตนป 10,208 9,670 10,145 9,619

เพ่ิมขึ้นระหวางป 1,800 1,379 1,781 1,362

ตัดจําหนาย/ลดลงระหวางป (3,751) (841) (3,751) (836)

ยอดปลายป 8,257 10,208 8,175 10,145

 6.20 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

  6.20.1 โครงการสมทบเงิน

   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยในประเทศมีโครงการผลประโยชนที่ไมไดจัดตั้งเปนกองทุนแยก       

ตางหาก สวนสาขาในตางประเทศบางแหงมีการจัดตั้งเปนกองทุนแยกตางหาก ทั้งนี้ไดแสดงตารางกระทบยอดภาระผูกพัน              

ผลประโยชนของพนักงานท่ีจัดต้ังเปนกองทุนและไมไดจัดต้ังเปนกองทุน ตลอดจนสินทรัพยโครงการและจํานวนท่ีรับรู ใน                  

งบการเงิน ดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน

    ของพนักงานท่ีตั้งเปนกองทุน 798 703 798 703

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (428) (351) (428) (351)

370 352 370 352

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน

    ของพนักงานท่ีไมไดตั้งเปนกองทุน 5,513 4,925 5,430 4,862

ตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู (1) (1) (1) (1)

  หน้ีสินสุทธิ 5,882 5,276 5,799 5,213
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   ตารางตอไปนี้แสดงการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับโครงการ          

ผลประโยชนทั้งท่ีจัดต้ังเปนกองทุนและไมไดจัดตั้งเปนกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ยอดตนป 5,628 5,504 5,565 5,457

ตนทุนบริการปจจุบัน 316 307 302 295

ตนทุนดอกเบ้ีย 196 176 193 174

ผลประโยชนที่จายระหวางป (265) (283) (265) (283)

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพัน 410 (65) 407 (67)

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียน

    ที่ยังไมเกิดขึ้น 26 (11) 26 (11)

ยอดปลายป 6,311 5,628 6,228 5,565

   ตารางตอไปนี้ แสดงการกระทบยอดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนที่จัดตั้งเปนกองทุน                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

ยอดตนป 351 337 351 337

ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ 33 3 33 3

เงินจายสมทบ 25 14 25 14

ผลประโยชนที่จายระหวางป (11) (5) (11) (5)

กําไรจากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตรประกันภัยจากสินทรัพยโครงการ 12 3 12 3

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน

    ที่ยังไมเกิดขึ้น 18 (1) 18 (1)

ยอดปลายป 428 351 428 351
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   สมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ซึ่งใชในการคํานวณหาภาระผูกพันผลประโยชนของ

พนักงานและสินทรัพยโครงการโดยเฉล่ียแตละโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

                                                                                                               อัตรารอยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

อัตราคิดลด 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80 1.70 - 12.80

อัตราผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ 2.50 -   6.00 2.50 -   5.00 2.50 -   6.00 2.50 -   5.00

อัตราการข้ึนเงินเดือนถัวเฉล่ีย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00

อัตราการลาออกถัวเฉล่ีย 1.17 -  12.00 1.20 - 13.38 1.17 -  8.10 1.20 -   8.10

   ผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ประกอบดวยรายการ ดังน้ี

                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

ตนทุนบริการปจจุบัน 316 307 302 295

ตนทุนดอกเบ้ีย 196 176 193 174

ผลตอบแทนที่คาดไวจากสินทรัพยโครงการ (33) (3) (33) (3)

  รวม 479 480 462 466

 6.21 ทุนเรือนหุน                           

  ทุนเรือนหุนของธนาคาร ประกอบดวย

  - หุนสามัญ

  - หุนบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิตามที่กําหนดในขอบังคับของธนาคาร ขอ 3

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิรวม           

4,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ประเภท จํานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2556 2555

หุนสามัญ 3,998,345,000 3,998,345,000

หุนบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000

หุนบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000

  รวม 4,000,000,000 4,000,000,000
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีหุนสามัญท่ีออกแลว จํานวน 1,908,842,894 หุน และมีหุนสามัญท่ียังไมไดออก                  

จํานวน 2,039,502,106 หุน และหุนบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไมไดออก จํานวน 655,000 หุน และหุนบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไมไดออก 

จํานวน 1,000,000 หุน ทั้งน้ี การจัดสรรหุนในสวนท่ียังไมออกของธนาคารจะเปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 12 เมื่อ           

วันท่ี 12 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังน้ี

   

  1. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 1,339,502,106 หุน ดังน้ี 

   1.1) หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 459,502,106 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิม               

ตลอดจนเจาของผูรับประโยชนในหุนสามัญซึ่งถือโดยผูรับฝากหลักทรัพยหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน

   1.2) หุนสามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 440,000,000 หุน จดัสรรเพ่ือเสนอขายแกผูลงทนุประเภทสถาบันหรือทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ตามความหมาย

ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

   1.3) หุนสามัญเพ่ิมทนุจาํนวน 440,000,000 หุน จดัสรรเพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนสามัญเดิมตลอดจนเจาของผูรบัประโยชนในหุนสามัญ 

ตามสัดสวนการถือหุน

  2. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได                 

ซึ่งธนาคารไดออกและเสนอขายเม่ือป 2542 โดยเปนสวนหน่ึงของหลักทรัพยทุนทวี (CAPS)  

  3. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 500,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได            

และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอไปในอนาคต  

  4. จัดสรรหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งธนาคารอาจจะ          

ออกและเสนอขายตอไปในอนาคต  

  5. จัดสรรหุนบุริมสิทธิประเภท ก. จํานวน 655,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะ                

เสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ  

  6. จัดสรรหุนบุริมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะ          

เสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได และ/หรือ             

หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได  

 

  ทั้งน้ี การเสนอขายหลักทรัพยของธนาคารตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 6.22 การจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพ่ือออก Capital Securities

  เมือ่วนัท่ี 21 เมษายน 2541 ผูถือหุนมมีตใิหธนาคารจัดตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพ่ือออกตราสารคลายทุน (Capital Securities) 

วงเงินไมเกิน 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมลูคาเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนเสนอขายตอผูลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภท

สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ โดยสามารถออกและเสนอขายตราสารคลายทุน       

ทัง้หมดในคราวเดยีวกัน หรอืทยอยออกและเสนอขายเปนคราว ๆ ไปและมอบอาํนาจใหคณะกรรมการเปนผูดาํเนินการเก่ียวกับการจดัต้ัง SPV

  

  ตราสารคลายทุนดังกลาวอาจเปนตราสารชนิดไมมีอายุไถถอน ไมสะสมเงินปนผล อาจใหสิทธิแก SPV ในการขอไถถอนคืน หรืออาจ              

คํ้าประกันโดยธนาคารก็ได ทั้งน้ี เง่ือนไขของการออกตราสารคลายทุนดังกลาวอาจระบุวาหากมีเหตุการณบางประการเกิดขึ้น ธนาคาร          

จะตองหรืออาจจะตองออกตราสารอื่นเพ่ือแลกเปลี่ยนกับตราสารคลายทุนดังกลาว

  ในการออกตราสารคลายทุนโดย SPV ดังกลาว ธนาคารอาจตองออกตราสารท่ีมีลักษณะดอยสิทธิ หรือมีหลักประกัน หรือสามารถแปลง

สภาพเปนหุน หรือตราสารอ่ืนของธนาคารได หรือมีลักษณะอ่ืน ใหแก SPV วงเงินไมเกิน 1,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาเทียบเทา     

ในเงินสกุลอื่นและมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการออกตราสารคลายทุนที่ออกโดย SPV และตราสารที่ธนาคาร

อาจตองออกใหแก SPV ทั้งนี้ เง่ือนไขของตราสารคลายทุนท่ีออกโดย SPV อาจรวมถึงการจายเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดตามที่       

คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเงินปนผลและผลประโยชนอื่นท่ีจะจายดังกลาว อาจจะมีความสัมพันธกับการจายเงินปนผลของธนาคาร          

หรือการจายผลประโยชนของหลักทรัพยอื่นของธนาคาร
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  เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2542 ผูถือหุนอนุมัติใหธนาคารสามารถจัดตั้ง หรือถือหุนในบริษัทยอย หรือ SPV เพ่ือประโยชนในการระดมทุนของ

ธนาคารโดยการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกูใหกับบริษัทยอย หรือ SPV หรือใหธนาคารเสนอขายหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกู         

ใหกับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือลงทุนในหุนบุริมสิทธิ และ/หรือ หุนกูของธนาคารเปนหลัก รวมทั้งการเขาทําสัญญา           

Trust Agreement หรือสัญญาหลักในการลงทุนระหวางธนาคารกับบริษัทยอย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 ธนาคารยังไมไดจัดต้ัง SPV เน่ืองจากยังไมไดมีการออกตราสารเพ่ือการระดมทุนผาน SPV ตามมติดังกลาว

 6.23  สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น

  6.23.1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสทุธิประจาํปหกัดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองจะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

แตขอบังคับของธนาคารกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และ

ทุนสํารองน้ีจะนํามาจายปนผลไมได

  6.23.2 ธนาคารไดจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดสวนหน่ึงไวเปนสํารองอื่น โดยถือเปนสํารองท่ัวไป ไมไดระบุ เพ่ือการใดการหน่ึงโดยเฉพาะ 

 6.24 การจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล   

  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 19 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554 ดังน้ี 

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวดมกราคม -

มถุินายน 2554 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 500 ลานบาท และสาํรองทัว่ไป จาํนวน 5,000 ลานบาท (ซึง่ไดมกีารดําเนินการแลว

ในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554) และสําหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

500 ลานบาท 

   

  - จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 6.00 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 11,453 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล

ไปแลว ในอตัราหุนละ 2.00 บาท เปนจาํนวน 3,818 ลานบาท เมือ่วนัท่ี 23 กันยายน 2554 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอตัรา

หุนละ 4.00 บาท เปนจํานวน 7,635 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 7,635 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 แลว

  เมือ่วนัท่ี 23 สงิหาคม 2555 ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 9/2555 ไดมมีตอินมุตักิารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ดังน้ี

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2555 จํานวน 500 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท       

ตามลําดับ

  - จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 21 กันยายน 2555

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 21 กันยายน 2555 แลว 
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  เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2556 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 20 ไดมีมติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังน้ี

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป จํานวน 1,000 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวดมกราคม - 

มถุินายน 2555 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 500 ลานบาท และสาํรองทัว่ไป จาํนวน 5,000 ลานบาท (ซึง่ไดมกีารดําเนินการแลว

ในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555) และสําหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

500 ลานบาท 

   

  - จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 6.50 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12,407 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจายเงินปนผลระหวางกาล

ไปแลว ในอตัราหุนละ 2.00 บาท เปนจาํนวน 3,818 ลานบาท เมือ่วนัท่ี 21 กันยายน 2555 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายอีก ในอตัรา

หุนละ 4.50 บาท เปนจํานวน 8,589 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556

  ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 8,589 ลานบาท ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556  แลว 

  เมือ่วนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 8/2556 ไดมมีตอินมุตักิารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ดังน้ี

  - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองท่ัวไป สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2556 จํานวน 500 ลานบาท และ 5,000 ลานบาท       

ตามลําดับ

  - จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 2.00 บาท เปนจํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 20 กันยายน 2556

 ธนาคารไดจายเงินปนผลตามรายละเอียดของมติดังกลาว จํานวน 3,818 ลานบาท ในวันท่ี 20 กันยายน 2556  แลว 

 6.25 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด

  ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่มีภาระผูกพันในการทําธุรกรรมสัญญาซ้ือคืนและมีภาระผูกพันกับ          

สวนราชการ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 44,008 ลานบาท และ 25,938 

ลานบาท ตามลําดับ

  ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีขอกําหนดใหสิทธิการซ้ือเงินลงทุนดังกลาวแกผูมีสิทธิตามท่ีไดตกลงกันหรือมีขอจํากัดในการขาย

สาํหรบัชวงระยะเวลาหน่ึง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทนุดงักลาว มมีลูคาตามบญัชสีทุธิจากคาเผ่ือการดอยคา จาํนวน 

1 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ

  บริษัทยอยของธนาคารแหงหน่ึงมีทรัพยสินรอการขาย ซึ่งมีขอจํากัดไมใหมีการขาย โอน จํานํา และ/หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา จํานวน 515 ลานบาท
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 6.26 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา ดังน้ี

                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

การรับอาวัลตั๋วเงิน 6,666           4,157 6,666           4,157

การค้ําประกันการกูยืม 10,413      10,297             6,693            6,440

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขา 

 ที่ยังไมครบกําหนด 16,428          16,750             15,434          15,747

เล็ตเตอรออฟเครดิต 37,675          36,656 36,486          36,098

ภาระผูกพันอื่น

 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา

  ยังไมไดถอน 173,554        163,635 171,973        162,329

การค้ําประกันอ่ืน 211,221        187,646 209,672         186,387

อื่น ๆ 10,750 11,887 10,923         11,507

  รวม 466,707       431,028 457,847        422,665

 6.27 คดีฟองรอง

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงหลายคดี อันเปนไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติ           

ของธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งธนาคารและบริษัทยอยเช่ือวา เมื่อคดีถึงท่ีสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงินและ     

ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย

 6.28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับธนาคาร ประกอบดวย บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหารสําคัญ          

ซึ่งหมายถึง กรรมการ และพนักงานช้ันบริหารต้ังแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปหรือเทียบเทา ผูที่เก่ียวของกับผูบริหารสําคัญ หรือ         

กิจการท่ีผูบริหารสําคัญและผูที่เก่ียวของมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ 
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  ธนาคารมีรายการสินทรัพย หน้ีสิน และภาระผูกพันกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี

                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

เงินฝาก                                                                                                        

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 2,461 1

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 8,471 729

    รวม - - 10,932 730

เงินใหสินเชื่อ

  บริษัทยอย

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 6,090 6,901

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 805 200 805 200

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 128 115 128 115

    รวม 933 315 7,023 7,216

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

  บริษัทยอย

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 73 83

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 10 2 10 2

    รวม 10 2 83 85

สินทรัพยอ่ืน

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 1 -

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 2 17

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 1 1

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 4 -

  บริษัทรวม

      บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 1 1 1 1

      บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 57 31 57 31

      รวม 58 32 66 50
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                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

เงินรับฝาก

  บริษัทยอย

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 167 599

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 65 64

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 18 24

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 57 34

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 35 67

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 94 97

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 58 41 58 41

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 25 32 25 32

    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 14 24 14 24

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 5,926 4,550 5,926 4,550

    รวม 6,023 4,647 6,459 5,532

เงินกูยืม

  บริษัทยอย

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 588 91

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 541 541

    รวม - - 1,129 632

หน้ีสินอ่ืน

  บริษัทยอย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 6 1

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 1,133 1,133

  บริษัทรวม

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 1 1 1 1

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 19 9 19 9

    รวม 20 10 1,159 1,144

ภาระผูกพัน

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - - 3

    บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 117 -

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 179 -

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 5 9 5 9

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 11 4 11 4

    รวม 16 13 312 16
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  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารคิดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาวขางตนในอัตรา                

รอยละ 2.35 ถึง 12.75 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเช่ือกับบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด                    

ในอัตรารอยละ 2.35 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารคิดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาวขางตนในอัตรา                 

รอยละ 2.75 ถึง 12.75 ขึ้นอยูกับประเภทของสินเช่ือและหลักประกัน และสําหรับเงินใหสินเช่ือกับบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด                       

ในอัตรารอยละ 2.80 ถึง 2.85

  ธนาคารไดปฏิบัติตามแนวทางการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยในการประมาณจํานวนข้ันตํ่า           

ของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน เชนเดียวกับลูกหน้ีทั่วไป

  รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555             

แสดงอยูในหมายเหตุขอ 6.5

  รายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน มีการกําหนดราคาซื้อขาย             

ระหวางกัน การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียมระหวางกันและเง่ือนไขตาง ๆ เปนไปตามปกติธุรกิจและเปนเง่ือนไขการคาทั่วไป            

สําหรับรายการทางบัญชีที่สําคัญระหวางธนาคารและลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางบางรายน้ัน เกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขพิเศษท่ีเหมาะสมกับการ       

ปรับโครงสรางหน้ี

  ธนาคารมีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

ดอกเบี้ยและสวนลดรับ

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 4 1

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 176 236

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 2 1

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 26 65

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 20 12 20 12

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 2 19 2 19

    รวม 22 31 230 334
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                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

คาธรรมเนียมและบริการรับ

  บริษัทยอย

    บางกอกแบงค เบอรฮาด - - 1 -

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - - 5

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 855 603

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 16 7

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 1 - 1 -

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 8 5 8 5

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน - 1 - 1

    รวม 9 6 881 621

เงินปนผลรับ

  บริษัทยอย

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 247 143

  บริษัทรวม

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด 2 2 2 2

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 14 9 14 9

    รวม 16 11 263 154

รายไดอ่ืน

  บริษัทยอย

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 2 -

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 2 2

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 41 41

  บริษัทรวม

    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 4 4 4 4

    รวม 4 4 49 47

ดอกเบี้ยจาย

  บริษัทยอย

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด - - 19 13

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - - 2

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด - - 1 1

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - 1 5

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 2 3

  บริษัทรวม

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 1 - 1 -

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 67 73 67 73

    รวม 68 73 91 97
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                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

คาธรรมเนียมจาย

  บริษัทยอย

    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) - - - 4

คาใชจายอ่ืน

  บริษัทยอย

    บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด - - 1 18

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด - - 6 6

  บริษัทรวม

    บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 19 14 19 14

    บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด 84 35 84 35

  บุคคลและกิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 55 44 55 44

    รวม 158 93 165 117

  คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 1,194 1,029 862 770

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 44 38 36 33

  รวม 1,238 1,067 898 803

 6.29 ผลประโยชนอื่นท่ีจายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ

  ธนาคารไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใด ทั้งท่ีเปนตัวเงิน และ/หรือ ไมเปนตัวเงินท่ีจายใหกรรมการและพนักงานช้ันบริหารของ     

ธนาคาร ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ
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 6.30 การเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย

  ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ระบุใหธนาคารตองเปดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารใน       

หมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารดวย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด มีดังน้ี
   

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

                                                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 281 (262)

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  กําไรสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุน (3) (154)

  กําไรจากการจําหนายอุปกรณ - (1)

  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 96 328

  คาใชจายดอกเบ้ียสุทธิ 176 235

  รายไดเงินปนผล (122) (82)

  เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - 2

  เงินสดรับจากเงินปนผล 122 82

  เงินสดจายดอกเบ้ีย (176) (236)

  เงินสดจายภาษีเงินได (23) (32)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 351 (120)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

  หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 100

  ทรัพยสินรอการขาย 395 307

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       

  คาใชจายคางจาย 2 (1)

  เงินมัดจํารับ 75 35

  เงินรับลวงหนาคาทรัพยสินรอการขาย 3 28

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 826 349

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (769) (964)

  เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย 762 1,369

  เงินสดจายในการซ้ืออุปกรณ - (1)

  เงินสดรับในการจําหนายอุปกรณ - 1

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (7) 405

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทใหญ - 600

  เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ (810) (1,361)

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (810) (761)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 9 (7)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 8 15

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 17 8
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 6.31 สัญญาเชาระยะยาว

  สัญญาเชาระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

จํานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

       ประเภท ระยะเวลา

ที่ดินและ/หรืออาคาร 1 ป 164 160 164 160

ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 1 ป - 5 ป 269 255 269 255

ที่ดินและ/หรืออาคาร เกิน 5 ป 306 295 306 295

  รวม            739 710 739 710

 6.32 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคารไดนํานโยบายการบัญชีใหมเก่ียวกับภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี                

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

  ธนาคารไดทําการปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะ      

การเงินรวมและเฉพาะธนาคารยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 ที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เสมือนวาธนาคารไดใชนโยบาย              

การบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ จึงเปนงบการเงิน      

ที่จัดทําข้ึนตามนโยบายการบัญชีใหม ผลของการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร ดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน 

  สินทรัพย

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 1,901 2,130 867 1,170

  หน้ีสิน

   หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 3,419 158 3,231 -

  สวนของเจาของ

    องคประกอบอื่นของสวนของเจาของลดลง (10,826) (8,750) (10,817) (8,752)

   กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึ้น 9,307 10,721 8,453 9,922

   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมขึ้น 1 1 - -
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ

   คาภาษีอากรลดลง (714) (714)

  ภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 1,888 1,943

  กําไรสุทธิลดลง (1,174) (1,229)

  กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

   ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศเพ่ิมขึ้น 68 57

   ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นเพ่ิมขึ้น 2,248 2,248

        

  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานลดลง (บาท) (0.62) (0.64)

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

  สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินตนงวดลดลง (2,572) (2,572)

  สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารตนงวดลดลง (1,764) (1,764)

  สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนตนงวดลดลง (4,414) (4,415)

  กําไรสะสมตนงวดยังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึ้น 10,721 9,922

  สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตนงวดเพ่ิมขึ้น 1 -

  6.32.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ2555 ประกอบดวย 

                                                                                                                  หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556 2555 2556 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,007 1,901 904 867

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,107 3,419 2,802 3,231

  สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ (1,100) (1,518) (1,898) (2,364)
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   รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556

ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

อื่น ๆ ยอดปลายปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 2,503 134 83 - 2,720

 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 2,401 318 - 33 2,752

 ทรัพยสินรอการขาย 1,776 (90) - - 1,686

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 262 9 - 2 273

 ประมาณการหน้ีสิน 2,112 (493) 91 3 1,713

 อื่น ๆ 1,106 599 - 3 1,708

   รวม 10,160 477 174 41 10,852

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 7,097 4 (104) - 6,997

 ทรัพยสินรอการขาย - - - 2 2

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,121 (224) - (3) 3,894

 อื่น ๆ 460 599 - - 1,059

   รวม 11,678 379 (104) (1) 11,952

           สุทธิ (1,518) 98 278 42 (1,100)
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2555

ยอดต้นปี รายการท่ีรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน

รายการท่ีรับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

อื่น ๆ ยอดปลายปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 2,628 (38) (87) - 2,503

 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 3,695 (1,227) - (67) 2,401

 ทรัพยสินรอการขาย 1,896 (120) - - 1,776

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 269 (6) - (1) 262

 ประมาณการหน้ีสิน 2,017 107 (12) - 2,112

 อื่น ๆ 1,237 (132) - 1 1,106

   รวม 11,742 (1,416) (99) (67) 10,160

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 4,886 62 2,149 - 7,097

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,348 (227) - - 4,121

 อื่น ๆ 537 (77) - - 460

   รวม 9,771 (242) 2,149 - 11,678

   สุทธิ 1,971 (1,174) (2,248) (67) (1,518)
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

อื่น ๆ ยอดปลายปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 2,494 134 64 - 2,692

 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 1,937 262 - - 2,199

 ทรัพยสินรอการขาย 1,374 (98) - - 1,276

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 262 9 - 2 273

 ประมาณการหน้ีสิน 2,100 (497) 90 3 1,696

 อื่น ๆ 937 644 - - 1,581

   รวม 9,104 454 154 5 9,717

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 6,904 (3) (105) - 6,796

 ทรัพยสินรอการขาย - - - 2 2

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,111 (227) - (2) 3,882

 อื่น ๆ 453 482 - - 935

   รวม 11,468 252 (105) - 11,615

   สุทธิ (2,364) 202 259 5 (1,898)
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

ยอดต้นปี รายการท่ีรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน

รายการท่ีรับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

อื่น ๆ ยอดปลายปี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 2,620 (38) (88) - 2,494

 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 3,235 (1,240) - (58) 1,937

 ทรัพยสินรอการขาย 1,446 (72) - - 1,374

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 269 (6) - (1) 262

 ประมาณการหน้ีสิน 2,008 105 (13) - 2,100

 อื่น ๆ 1,186 (250) - 1 937

   รวม 10,764 (1,501) (101) (58) 9,104

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 เงินลงทุน 4,753 5 2,146 - 6,904

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,338 (227) - - 4,111

 อื่น ๆ 503 (50) - - 453

   รวม 9,594 (272) 2,146 - 11,468

   สุทธิ 1,170 (1,229) (2,247) (58) (2,364)

  6.32.2 ภาษีเงินได

   ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน 8,980 7,926 8,477 7,334

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (98) 1,174 (202) 1,229

  รวมภาษีเงินได 8,882 9,100 8,275 8,563



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 243

  6.32.3 ภาษีที่เก่ียวของกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ภาษีที่เก่ียวของกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุน

 จากการตีราคาสินทรัพย (1) - (1) - - -

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา

 เงินลงทุนเผ่ือขาย    (1,119) 187 (932) 11,143 (2,235) 8,908

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน

 จากการดําเนินงานในตางประเทศ 1,649 - 1,649 (1,405) - (1,405)

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

 หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

 โครงการผลประโยชนของพนักงาน (398) 91 (307) 67 (13) 54

  รวม 131 278 409 9,805 (2,248) 7,557

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวน
ก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุน

 จากการตีราคาสินทรัพย (1) - (1) - - -

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา

 เงินลงทุนเผ่ือขาย    (1,040) 169 (871) 11,186 (2,235) 8,951

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงิน

 จากการดําเนินงานในตางประเทศ (458) - (458) (911) - (911)

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

 หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

 โครงการผลประโยชนของพนักงาน (395) 90 (305) 69 (13) 56

  รวม (1,894) 259 (1,635) 10,344 (2,248) 8,096
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  6.32.4    การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง

   การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จํานวน อัตราร้อยละ จํานวน อัตราร้อยละ

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 44,917 41,016

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 8,983 20.00 9,434 23.00

ภาษีเงินไดตางประเทศ 749 735

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย

 ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี (470) (304)

อื่น ๆ (380) (765)

  รวมภาษีเงินได 8,882 19.77 9,100 22.19

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จํานวน อัตราร้อยละ จํานวน อัตราร้อยละ

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 42,149 38,875

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 8,430 20.00 8,941 23.00

ภาษีเงินไดตางประเทศ 726 714

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย

 ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี (450) (285)

อื่น ๆ (431) (807)

  รวมภาษีเงินได 8,275 19.63 8,563 22.03

 6.33 สวนงานดําเนินงาน 

  6.33.1 สวนงานดําเนินงาน

   การรายงานสวนงานดําเนินงานจัดทําข้ึนตามเกณฑที่ใชในการจัดทํารายงานภายใน โดยจํานวนท่ีแสดงในแตละสวนงาน              

ดําเนินงานเปนจํานวนหลังจากการปนสวนตนทุนสวนกลางท่ีระบุได รวมถึงราคาโอนระหวางกัน (Transfer pricing) แลว

   รายการระหวางสวนงานดําเนินงานบันทึกเสมือนเปนรายการคาตามปกติที่ทํากับบุคคลภายนอก และถูกตัดออกในการจัดทํา             

งบการเงินรวม
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   ธนาคารกําหนดสวนงานดําเนินงานตามผลิตภัณฑและบริการ ดังน้ี

   กิจการธนาคารในประเทศ 

   กิจการธนาคารในประเทศใหบรกิารทางการเงินท่ีดาํเนินการภายในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑและบริการท่ีสาํคัญ ไดแก 

การใหสนิเช่ือ บรกิารรับฝากเงิน บรกิารธุรกิจการคาตางประเทศ บรกิารโอนชําระและแลกเปล่ียนเงิน บรกิารธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

บริการบัตรเครดิต บริการบัตรเดบิต และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

   กิจการธนาคารตางประเทศ 

   กิจการธนาคารตางประเทศใหบรกิารทางการเงินผานทางสาขาและบรษิทัยอยในตางประเทศ โดยมปีระเภทผลติภัณฑและบรกิาร

ทีส่าํคัญ ไดแก การใหสนิเช่ือ บรกิารรับฝากเงิน บรกิารแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บรกิารโอนเงินและชําระเงินระหวางประเทศ 

และบริการเก่ียวกับการสงออกและนําเขา 

   กิจการการเงินธนกิจ 

   กิจการการเงินธนกิจ ดําเนินการเก่ียวกับบริการธุรกิจโครงการ บริการทุนธนกิจ บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการรับฝาก          

ทรัพยสิน ดําเนินกลยุทธทางการคาโดยการซ้ือขายผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ รวมถึงการบริหารสภาพคลองของธนาคาร

   อื่น ๆ

   กิจการที่นอกเหนือจากกิจการธนาคารและการเงินธนกิจ ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

บริหารจัดการกองทุน และอื่น ๆ โดยสวนน้ีไดรวมคาใชจายในการดําเนินงานท่ียังมิไดมีการปนสวนใหกับสวนงาน

   ผลการดําเนินงานตามสวนงานดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กิจการธนาคาร
ในประเทศ

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการดําเนินงานรวม 57,678 7,769 14,262 11,749 (1) 91,457

คาใชจายจากการดําเนินงานรวม

 กอนขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต (22,890) (3,304) (1,080) (10,674) 1 (37,947)

กําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุน

 จากการดอยคาดานเครดิตและภาษีเงินได 34,788 4,465 13,182 1,075 - 53,510
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กิจการธนาคาร
ในประเทศ

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี

รวม

รายไดจากการดําเนินงานรวม 56,514 7,762 11,271 9,865 (1) 85,411

คาใชจายจากการดําเนินงานรวม

 กอนขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต (23,773) (3,301) (514) (9,559) 1 (37,146)

กําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุน

 จากการดอยคาดานเครดิตและภาษีเงินได 32,741 4,461 10,757 306 - 48,265

   ฐานะการเงินตามสวนงานดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

กิจการธนาคาร
ในประเทศ

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ

กิจการการเงิน
ธนกิจ

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี

รวม

สินทรัพยรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,562,534 589,549 692,488 138,988 (387,052) 2,596,507

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 1,478,807 490,228 601,011 129,132 (278,438) 2,420,740

  6.33.2 สวนงานตามภูมิศาสตร

   ผลการดําเนินงานตามภูมิศาสตร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รายไดจากการดําเนินงานรวม 82,553 8,904 91,457 76,071 9,340 85,411

คาใชจายจากการดําเนินงานรวม* (41,256) (5,284) (46,540) (39,791) (4,604) (44,395)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 41,297 3,620 44,917 36,280 4,736 41,016

*  รวมขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต
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   ฐานะการเงินตามภูมิศาสตร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2556 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

สินทรัพยไมหมุนเวียน* 29,115 3,767 32,882 29,980 3,897 33,877

สินทรัพยรวม 2,168,009 428,498 2,596,507 2,042,853 377,887 2,420,740

 6.34 รายไดดอกเบ้ีย

  รายไดดอกเบ้ีย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,529 7,840 6,769 5,982

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 485 592 482 589

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 9,281 8,549 8,937 8,345

เงินใหสินเช่ือ 82,108 78,278 80,028 76,290

อื่น ๆ 2 1 5 2

  รวมรายไดดอกเบี้ย 100,405 95,260 96,221 91,208

 6.35 คาใชจายดอกเบ้ีย

  คาใชจายดอกเบ้ีย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

เงินรับฝาก 29,597 25,909 27,702 24,200

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,584 2,367 1,368 2,188

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 7,882 7,308 7,882 7,308

ตราสารหน้ีที่ออก

  หุนกูและหุนกูดอยสิทธิ 5,426 3,335 5,445 3,347

  อื่น ๆ 31 1,313 31 1,313

เงินกูยืม 1 73 1 75

อื่น ๆ 5 3 5 3

  รวมคาใชจายดอกเบี้ย 44,526 40,308 42,434 38,434

*  ประกอบดวยท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ
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 6.36 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

  การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกันการกูยืม 184 149 172 133

  อื่น ๆ 28,209 25,476 24,910 23,091

     รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 28,393 25,625 25,082 23,224

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 7,154 6,501 7,081 6,451

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,239 19,124 18,001 16,773

 6.37 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต

 เงินตราตางประเทศ

  เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

   ดานอัตราแลกเปล่ียน 5,453 4,475 5,690 4,426

  ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย (228) (68) (228) (68)

  ตราสารหน้ี (144) 122 (150) 116

  ตราสารทุน (835) 471 - -

  อื่น ๆ 1,550 - - -

  รวม 5,796 5,000 5,312 4,474



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 249

 6.38 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 2,099 1,197 2,077 1,019

  ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 1 - -

  เงินลงทุนท่ัวไป 626 7 626 7

  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - - 14 -

  รวม 2,726 1,204 2,717 1,026

ขาดทุนจากการดอยคา

  เงินลงทุนท่ัวไป (237) (64) (237) (64)

  รวม (237) (64) (237) (64)

    รวมท้ังสิ้น 2,489 1,140 2,480 962

 6.39 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

  หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2555 2556 2555

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 7,672 7,218 7,385 6,977

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 421 30 421 30

ตราสารหน้ีเผ่ือขาย 500 - 500 -

 6.40 การอนุมัติงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ี เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย :  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000374 
 เว็บไซต  http://www.bangkokbank.com
 โทรศัพท 0-2231-4333 
 โทรสาร  0-2231-4890

หลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน   40,000,000,000 บาท แบงเปน 
  หุนสามัญ  จํานวน 3,998,345,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
  หุนบุริมสิทธิ จํานวน 1,655,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
 ทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร จํานวน 19,088,428,940 บาท โดยเปน
  หุนสามัญ จํานวน 1,908,842,894 หุน 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 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน

3.300%
5.000%

3 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2566

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 ผูชวยผูจัดการใหญ
 นางชลิกา  แสงอุดมเลิศ VP นักลงทุนสัมพันธ
 E-mail: ir@bbl.co.th

    หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซตของบริษัท

ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป
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2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผูถือหุน
 สัดสวนการถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด ณ วันที่  6 กันยายน  2556

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 573,403,931 30.04

2 State Street Bank and Trust Company 81,534,655 4.27

3 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 68,399,127 3.58

4 State Street Bank Europe Limited 60,497,484 3.17

5 BNY Mellon Nominees Limited 47,763,876 2.50

6 Morgan Stanley & Co. International Plc. 45,059,235 2.36

7 HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd. 36,588,677 1.92

8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 34,097,030 1.79

9 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 33,132,750 1.74

10 GIC Private Limited - C 32,574,000 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      
ครั้งคราว เมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น  และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว จะรายงานใหทีป่ระชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป

 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ที่กําหนดหามธนาคารจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร 
และขอ 45 ทีก่ําหนดใหธนาคารจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปสวนหนึ่งเปนทุนสาํรองตามกฎหมาย ในจาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของกาํไรสทุธิ
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 ตําแหน่ง 2013 2012

1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร 9,900,000 9,150,000

2. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร 5,520,000 5,100,000

3. นายเดชา ตุลานันท รองประธานกรรมการบริหาร 5,520,000 5,100,000

4. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6,600,000 6,100,000

5. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการอิสระ

6,120,000 5,700,000

6. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                  

และกรรมการบริหาร

6,120,000 5,700,000

7. นายคนึง ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6,120,000 5,700,000

8. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6,120,000 5,700,000

9. นางเกศินี  วิฑูรชาติ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6,120,000 5,700,000

10. นายพรเทพ*  พรประภา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการอิสระ

6,320,000 5,100,000

11. นายปติ สิทธิอํานวย กรรมการธนาคาร 5,520,000 5,100,000

12. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,120,000 5,700,000

13. นายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

6,120,000 5,700,000

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร 5,520,000 5,100,000

15. นายสุวรรณ                   แทนสถิตย กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,520,000 5,100,000

16. นายชาญศักดิ์                   เฟองฟู กรรมการธนาคาร 5,520,000 5,100,000

17. นายทวีลาภ                   ฤทธาภิรมย กรรมการธนาคาร 5,520,000 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



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

ข้อมูลทั่วไป 253

4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2556 กับ ณ วันสิ้นปี 2555

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันสิ้นปี 2556 ณ วันสิ้นปี 2555 ผลต่าง

1 นายชาตรี โสภณพนิช  16,678,478 16,678,478  - 

2 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  -  -  - 

3 นายเดชา ตุลานันท  96,650  96,650  - 

4 พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช  -  -  - 

5 นายโกวิทย โปษยานนท  -  -  - 

6 นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์  -  -  - 

7 นายคนึง ฦๅไชย  -  -  - 

8 หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล  24,860  24,860  - 

9 นางเกศินี วิฑูรชาติ  -  -  - 

10 นายพรเทพ พรประภา  -  -  - 

11 นายปติ สิทธิอํานวย  149,941  149,941  - 

12 นายชาญ โสภณพนิช  312,152  312,152  - 

13 นายอมร จันทรสมบูรณ  10,800  10,800  - 

14 นายชาติศิริ โสภณพนิช  6,078,200  6,078,200  - 

15 นายสุวรรณ แทนสถิตย  8,860  8,860  - 

16 นายชาญศักดิ์ เฟองฟู  -  -  - 

17 นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย  -  -  - 

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และในป 2556 ธนาคารและบริษัทในเครือ 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

 ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึง่ไดแก การตรวจสอบเพื่อจดัทํารายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

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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6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2556

ประเภทของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดไถ่ถอน จํานวนเงินคงเหลือ
Credit Rating

(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 3.250%  18 ตุลาคม 2558  400 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 2.750%  27 มีนาคม 2561  400 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 3.300%  3 ตุลาคม 2561  500 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 4.800%  18 ตุลาคม 2563  800 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 3.875%  27 กันยายน 2565  800 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูดอยสิทธิ 4.375%  7 ธันวาคม 2565  20,000 ลานบาท -/-/AA- (tha)

หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 5.000%  3 ตุลาคม 2566  500 ลานUS$ A3/BBB+/BBB+

หุนกูดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 9.025%   15 มีนาคม 2572  449.825 ลานUS$ Baa1/BBB/-

 นอกจากนี้ ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การใหบริการดานกฎหมายและภาษี ที่จายใหแกบริษัทในเครือของ 

ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ จํานวน 925,247.93 บาท และจะตองจายในอนาคตเมื่อการใหบริการตามที่ตกลงกันไดดําเนินการ    

แลวเสร็จ จํานวน 346,235.18 บาท
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7. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

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

ธนาคาร สามัญ 400,000,000 100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
C/O Maples and Calder, P.O.Box 309 GT, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066  โทรสาร 1(345) 949-8080

Investment 
Company

สามัญ 100,000 100.00 

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด *
No. 7, Zhongshan Road (East-1), 
Huangpu District, Shanghai 200002,
The People’s Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100  โทรสาร (86-21) 2329-0101
*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไมไดระบุประเภทหุนและจํานวนหุน

ธนาคาร - - 100.00 

4 บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย สามัญ  24,999,996 100.00 

5 บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777 
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

ธุรกิจหลักทรัพย สามัญ  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 บรษิัท 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 
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ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

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

ผูใหบริการสวิตชชิ่ง
ในการชําระเงิน
หลายระบบและ

การใหบริการหักบัญชี

สามัญ 99,000 19.80 

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 
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ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

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

ใหบริการที่ปรึกษา
ดานการลงทุน

สามัญ 2,000 10.00 

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

ลงทุนในธุรกิจ
ใหการรักษาพยาบาล   

โดยรวมลงทุนกับผูรวมทุน
ในประเทศนั้นๆ พรอมกับ
ใหการบริการเปนที่ปรึกษา

และบริหารจัดการ

สามัญ  4,593 10.00 

25 บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนดเซอรวิส จํากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670

บรกิาร สามัญ 200,000 
 

10.00 

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

ประกันภัย สามัญ 350,000 10.00 

27 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
199 หมู 2 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร  0-2702-9470

ผลิตและจําหนายหลอด
ไฟฟา

สามัญ 700,000  10.00 

28 บริษัท แอสแพค จํากัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1396

สงออกเคมีภัณฑ สามัญ 26,000 10.00 

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

ผลิตและจําหนายเหล็ก สามัญ  14,500,000 10.00 

30 บริษัท วงศไพฑูรยกรุป จํากัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ผลิตและสงออก
รองเทากีฬา

สามัญ 86,826,816 10.00 

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

ใหบริการเกี่ยวกับเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส

สามัญ 400,000 10.00 

32 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555  โทรสาร (65) 6576-5599

Alternative Investment 
Management Company

Class B
Shares

400,000 10.00 

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

ใหบริการที่ปรึกษา
ดานการลงทุน

สามัญ 200 10.00 
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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

Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager - Hong Kong 
Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift : BKKB HK HH

KOWLOON SUB-BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel. (85-2) 2300-1888 Fax. (85-2) 2780-5896

INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

Chalit Tayjasanant
SVP & General Manager - Jakarta Branch
Tel. (62-21) 231-1008

Fax. (62-21) 385-3881, 231-0070
Swift : BKKB ID JA

SURABAYA SUB-BRANCH
Jl.Raya Darmo No.73 
Surabaya 60265

Zainal Karnadi
Branch Manager - Surabaya Sub-Branch
Tel. (62-31) 566-2333

Fax. (62-31) 568-3338

MEDAN SUB-BRANCH
B & G Tower Ground Floor
Jalan Putri Hijau No.10
Medan 20111

Hartono
Branch Manager - Medan Sub-Branch
Tel. (62-61) 8001-0700

Fax. (62-61) 8001-0703

JAPAN
TOKYO BRANCH 
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi-Shimbashi
2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003

Thawee Phuangketkeow
SVP & General Manager - Japan 
Tel. (81-3) 3503-3333

Fax. (81-3) 3502-6420
Swift : BKKB JP JT

OSAKA BRANCH 
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-chome
Chuo-ku, Osaka 541-0056

Varot Samakoses
VP & Branch Manager - Osaka Branch
Tel. (81-6) 6263-7100

Fax. (81-6) 6263-6286
Swift : BKKB JP JT OSA

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
140 Unit 08 Hadsadee Road, Vientiane
(P.O. Box 5400, Vientiane, Laos)

Phisit Charoenphan
SVP & Branch Manager - Vientiane Branch
Tel. (856-21) 213-560, 213-562

Fax. (856-21) 213-561
Swift : BKKB LA LA

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON REPRESENTATIVE OFFICE
Lobby Floor, Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
40 Natmauk Road, Tamwe Township

Tossatis Rodprasert
AVP & Chief Representative - Yangon 
Representative Offi ce
Tel. (95-1) 549-922

Fax. (95-1) 549-977

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City Metro, Manila 1200

Dutsadee Khemapunmanut 
VP & Branch Manager - Manila Branch
Tel. (63-2) 752-0333

Fax. (63-2) 752-0877-8
Swift : BKKB PH MM

REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road, Singapore 901841)

Charoenlarp Thammanichanond
VP & General Manager - Singapore Branch
Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
Swift : BKKB SG SG

TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Chokechai Puapattanakajorn
SVP & General Manager - Taiwan
Gary Hsiao
SVP & Branch Manager - Taipei Branch
Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625
Swift : BKKB TW TP

ท ํา เ นี ย บ ส า ข า
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KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacifi c Commercial Building
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Chin-Chi Charles Leu
SVP & Branch Manager - Kaohsiung Sub-Branch 
Tel. (886-7) 271-0000

Fax. (886-7) 271-3730, 271-3731
Swift : BKKB TW TP

TAICHUNG SUB-BRANCH 
1st Floor, No.201
Sec.1 Taichung Kang Road
Taichung City

Ming Chung David Tu
SVP & Branch Manager - Taichung Sub-Branch
Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-4) 2323-3685
Swift : BKKB TW TP

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH 
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY

Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager - London Branch
Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
Swift : BKKB GB 2L

UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006

Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager - New York Branch
Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
Swift :  BKKB US 33

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH 
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City

Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam  and
Branch Manager - Ho Chi Minh City Branch
Tel. (84-8) 3821-4396-8

Fax. (84-8) 3821-3772
Swift : BKKB VN VX

HANOI BRANCH 
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi 

Nattika Kanpawong (Miss)
VP & Branch Manager - Hanoi Branch
Tel. (84-4) 3936-5903-8

Fax. (84-4) 3826-7397, 3936-5913 
Swift : BKKB VN VX HAN

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
HEAD OFFICE
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road
Shanghai 200002

Suwatchai Songwanich
Chief Executive Offi cer
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0168
Swift : BKKB CN SH

SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road
Shanghai 200002

Mei-Huei Ruth Yeh 
Branch Manager - Shanghai Branch
Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
Swift : BKKB CN SH SHA

BEIJING BRANCH
New China Insurance Tower (NCI Tower)
1st Floor, No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Chiravit Supatanakul
Branch Manager - Beijing Branch
Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift : BKKB CN SH PEK

XIAMEN BRANCH
1-2/F, Xiamen Top Plaza
No.2, Zhenhai Road
Siming District, Xiamen 361001
Fujian

Shu Ming Simon Yan
Branch Manager - Xiamen Branch
Tel. (86-592) 297-9889

Fax. (86-592) 297-9890
Swift : BKKB CN SH SMN

SHENZHEN BRANCH
Hua Rong Building, 1st Floor, Unit 12
178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen Municipality
Guangdong Province 518048

Watcharapong Pornchaichanakit 
Branch Manager - Shenzhen Branch
Tel. (86-755) 3396-5800
 

Fax. (86-755) 3396-5840
Swift : BKKB CN SH SZN

MALAYSIA
BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH
105 Jalan Tun H.S.Lee
50000 Kuala Lumpur
(P.O. Box 10734, 50923 Kuala Lumpur, Malaysia)

Robert Loke Tan Cheng 
Chief Executive Offi cer
Simon Koh Fong Lim
Branch Manager - Kuala Lumpur Main Branch
Tel. (60-3) 2173-7200

Fax. (60-3) 2173-7300
Swift : BKKB MY KL
Fax. (60-3) 2031-9733

สาขาต่างประเทศ
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สาขาต่างประเทศ

JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar
Johor

John Ng Tuan Peng 
Branch Manager - Jalan Bakri Branch
Tel. (60-6) 953-1001

Fax. (60-6) 953-2229

PENANG AUTO-CITY BRANCH 
1815-A, Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang

Hanson Lim Ek
Branch Manager - Penang Auto-City Branch
Tel. (60-4) 501-2388

Fax. (60-4) 508-8106

TAMAN MOLEK BRANCH 
No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek 
81100 Johor Bahru
Johor

Ng Teck Lee
Branch Manager - Taman Molek Branch 
Tel. (60-7) 353-3001

Fax. (60-7) 356-2001

BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1, Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan

Theam Yuen Wai
Branch Manager - Bandar Botanic Klang Branch
Tel. (60-3) 3325-2178

Fax. (60-3) 3325-2248

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 0-2193-8071-4 0-2193-8075

เซ็นทรัล บางนา 0-2361-7946-7 0-2361-7948

เซ็นทรัล บางนา 2 0-2399-1519-21 0-2399-1523

เซ็นทรัล ปนเกลา 0-2884-7502-4 0-2884-7501

เซ็นทรัล ปนเกลา 2 0-2884-7471-3, 0-2884-7605 0-2884-7604

เซ็นทรัล พระราม 2 0-2872-4001-2 0-2872-4003

เซ็นทรัล พระราม 3 (2) 0-2164-0020-3 0-2164-0024

เซ็นทรัล พระราม 9 0-2160-3829-31 0-2160-3833

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร 0-2526-6720-1, 0-2526-7385 0-2526-6744

เซ็นทรัล รามอินทรา 0-2970-6530-3 0-2970-6534

เซ็นทรัล ลาดพราว 0-2541-1539-41 0-2541-1538

เซ็นทรัล ลาดพราว 2 0-2541-1691-3 0-2541-1695

เซ็นทรัล เวิลด 0-2646-1575-8 0-2646-1579

ไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร 0-2168-3070-3 0-2168-3074

เดอะคริสตัล 0-2515-0790-3 0-2515-0794

เดอะซีน ทาวน อิน ทาวน 0-2108-5800- 2 0-2108-5804

เดอะเซอรเคิล ราชพฤกษ 0-2863-8500-2 0-2863-8504

เดอะมอลล 3 รามคําแหง 0-2369-3604-5, 0-2369-3607 0-2396-3606

เดอะมอลล งามวงศวาน 0-2550-0995 0-2550-0994

เดอะมอลล งามวงศวาน 2 0-2550-1271-3, 0-2550-1275 0-2550-1274

เดอะมอลล ทาพระ 0-2468-2789, 0-2468-8792, 
0-2468-9692

0-2468-2768

เดอะมอลล บางกะป 0-2734-1646 0-2734-1649

เดอะมอลล บางแค 0-2454-9372-4 0-2454-9368

เดอะวอลค เกษตร –นวมินทร 0-2578-0106-8 0-2578-0109

ตรอกจันทร 0-2674-7585, 0-2213-2749 0-2212-5871

ตลาดไท 0-2908-4918-20 0-2908-4921

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 0-2458-4122-4 0-2458-4125

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กลวยนํ้าไท 0-2391-1058, 0-2392-2581, 
0-2392-2824

0-2391-1963

เขตปลอดอากร 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1790-3 0-2134-1794

เขื่อนขันธ-พระประแดง 0-2462-7865-6 0-2462-7864

คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

0-2354-3720-2 0-2354-3724

คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 0-2102-2490-2 0-2102-2494

คลองจั่น 0-2377-6611, 0-2377-4667 0-2375-8898

คลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2314-3740 0-2314-4383

คลองเตย 0-2258-2835, 0-2258-2829 0-2258-2831

คลองถม 0-2221-8394-6 0-2221-8398

คลองสาน 0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8 0-2438-7290

คลองหลวง ปทุมธานี 0-2516-2840-3 0-2516-2844

แคราย 0-2580-0151, 0-2589-3254, 
0-2951-0940-3

0-2589-3255

จรัญสนิทวงศ ซอย 13 0-2410-2022, 0-2410-2024-5, 
0-2410-2027

0-2410-2028

จามจุรี สแควร 0-2160-5091-4 0-2160-5095

จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร สีลม 0-2630-0569, 0-2630-0576-7 0-2630-0579

เจ.เจ.มอลล 0-2265-9529-32 0-2265-9533

เจริญผล 0-2214-1431, 0-2214-3281 0-2214-4417

เจริญพาศน 0-2465-5042, 0-2465-0695 0-2465-5044

แฉลมนิมิตร 0-2688-5146-50 0-2688-5167

โชคชัย 4 ลาดพราว 0-2530-5340-4, 0-2931-4712 0-2530-5344

ซอยอารี 0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3 0-2271-4583

ซิตี้ รีสอรท (สุขุมวิท 39) 0-2259-0197-8 0-2259-0199

ซี.พี. ทาวเวอร   0-2236-8595-8 0-2236-8599

ซีคอน บางแค 0-2458-2966-8 0-2458-2970

ซีคอนสแควร 0-2721-8642-50 0-2721-8651

สาขานครหลวง
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ตลาดนอย 0-2234-9049, 0-2267-0275, 
0-2234-9654, 0-2234-9046-7

0-2234-9048

ตลาดนานาเจริญ 0-2592-4082-4 0-2592-4010

ตลาดพลู 0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9, 
0-2465-6613

0-2466-8480

ตลาดยิ่งเจริญ 0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5 0-2552-7386

ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 0-2536-8003, 0-2536-8086, 
0-2536-8104, 0-2536-8107

0-2536-7906

ตลิ่งชัน 0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10 0-2435-3110

ถนนกิ่งแกว 0-2738-9600-2 0-2738-9604

ถนนขาวสาร 0-2281-2480-1 0-2281-2482

ถนนงามวงศวาน 0-2580-9414, 0-2580-9468, 
0-2580-9567, 0-2580-7371

0-2580-8378

ถนนจันทน สะพาน 5 0-2678-3150-5, 0-2678-3882 0-2287-4650

ถนนแจงวัฒนะ 0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8, 
0-2583-6010

0-2962-2516

ถนนดินแดง 0-2245-3521-3, 0-2245-3858 0-2245-2800

ถนนตะนาว 0-2225-6546, 0-2221-6309, 
0-2221-8126-9, 0-2224-1317

0-2221-7876

ถนนตากสิน 0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2 0-2466-3316

ถนนทองหลอ 0-2381-2339-42 0-2381-7071

ถนนเทพารักษ กม.22 0-2706-9615-8 0-2750-4815

ถนนเทพารักษ สมุทรปราการ 0-2312-3127-9, 0-2312-3110, 
0-2312-3139

0-2312-3130

ถนนนาคนิวาส 0-2538-5087, 0-2538-5307, 
0-2538-5732, 0-2538-5015

0-2538-5629

ถนนบางขันธ-คลองหลวง 0-2524-0059, 0-2524-0065, 
0-2524-0087 

0-2524-0378

ถนนประชาชื่น 0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7 0-2589-5995

ถนนประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ 0-2428-4001-2, 0-2872-6956 0-2428-2891

ถนนประดิพัทธ 0-2279-8060-7, 0-2279-0741 0-2271-4690

ถนนปูเจาสมิงพราย 0-2394-4863-4, 0-2394-5990, 
0-2384-1663

0-2384-1662

ถนนพระราม 2 กม.7 0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6 0-2416-5574

ถนนพระราม 9 0-2247-9883-5, 0-2641-4044, 
0-2247-9881, 0-2248-4937

0-2248-4935

ถนนพัฒนาการ 0-2321-7000-3, 0-2722-7221 0-2321-5872

ถนนเพชรบุรีตัดใหม 0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5, 
0-2314-4390

0-2319-3366

ถนนเพลินจิต 0-2253-6735, 0-2255-2413 0-2251-1649

ถนนแพรกษา 0-2382-7285-7 0-2382-7288

ถนนรัชดา-ลาดพราว 0-2512-1867-9, 0-2513-9724 0-2521-1870

ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 0-2284-2893-4, 0-2294-2916, 
0-2294-1252

0-2294-8762, 
0-2294-2926

ถนนรัชดา-หวยขวาง 0-2692-6900-4, 0-2276-0995 0-2276-0996

ถนนรัตนาธิเบศร 0-2969-9152-4 0-2969-9158

ถนนรามคําแหง ซอย 28 0-2377-0222, 0-2377-0228, 
0-2377-0235

0-2377-0334

ถนนรามคําแหง-เทพลีลา 0-2319-1710-3 0-2319-1714

ถนนรามอินทรา กม.10 0-2918-0270-3 0-2918-0274

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนลาดปลาเคา 0-2940-3744-5 0-2940-3489

ถนนลาดพราว ซอย 44 0-2512-1882-3 0-2512-1884

ถนนลาดพราว ซอย 99 0-2514-2772, 0-2539-7518, 
0-2514-1434, 0-2514-0773

0-2538-6250

ถนนลําลูกกา คลอง 2 0-2995-8145-9 0-2995-8150

ถนนวิทยุ  (ออลซีซั่นส เพลส) 0-2252-5371-4 0-2252-5370

ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2277-6396, 0-2275-6045 0-2277-6122

ถนนศรีนครินทร 0-2385-7152, 0-2385-7158, 
0-2758-9515

0-2385-7151

ถนนสรงประภา ดอนเมือง 0-2929-9719-24 0-2929-9725

ถนนสามัคคี ประชานิเวศน 0-2574-6443, 0-2574-6076 0-2980-1039

ถนนสายลวด สมุทรปราการ 0-2387-0133-5, 0-2387-1699, 
0-2701-6793-4

0-2701-6795

ถนนสี่พระยา 0-2236-8715-6, 0-2236-2706-7, 
0-2236-2589

0-2236-2591

ถนนสุขสวัสดิ์ 0-2468-1504, 0-2460-1813, 
0-2468-2724, 0-2877-1102-3

0-2460-1814

ถนนสุขาภิบาล 1 รามอินทรา 
กม.8

0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2 0-2948-5585

ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุม 0-2728-0740-6 0-2372-0328 

ถนนอโศกมนตรี 0-2260-0545-8 0-2260-0549

ทาเตียน 0-2221-7141, 0-2221-7821 0-2222-4647

ทาพระ 0-2457-0040-4, 0-2457-3194 0-2457-2176

ทาอากาศยานกรุงเทพ 0-2535-3657-8, 0-2532-1436 0-2504-2691

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2134-1840-3 0-2134-1844

ทาอิฐ (นนทบุรี) 0-2595-8113-5 0-2595-8146

ทีโอที แจงวัฒนะ 0-2575-3283-6 0-2575-3287

เทสโก โลตัส บางกะป 0-2377-3095, 0-2377-3098-9 0-2377-3183

ธนบุรี 0-2437-0220-3, 0-2473-8468, 
0-2437-8471

0-2439-1220

นนทบุรี 0-2525-0258, 0-2525-2727-9, 
0-2526-5571

0-2525-0259

นวนคร 0-2909-2031, 0-2909-2148 0-2909-2160

นานาเหนือ 0-2253-4492, 0-2253-4498 0-2253-4494

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 0-2529-0045, 0-2529-0067, 
0-2529-0187

0-2529-0166

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 0-2324-0517-20 0-2324-0533

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 0-2315-2944-7 0-2315-2948

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0-2326-1261-4 0-2326-1265

บางกรวย 0-2447-0591-3, 0-2447-0595 0-2447-0594

บางกอกนอย 0-2411-0101-4 0-2412-2282

บางกะป 0-2653-1011-23, 0-2251-5148 0-2251-5149

บางขุนเทียน 0-2468-6660-3, 0-2875-5503 0-2468-4879

บางขุนนนท 0-2423-0471, 0-2435-8776, 
0-2424-2203

0-2423-0470

บางเขน 0-2579-1146-8 0-2579-1149

บางครุ-พระประแดง 0-2463-7051-2 0-2463-7053

บางแค 0-2413-1701-5 0-2454-2389

สาขานครหลวง
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บางจาก 0-2311-3851-2, 0-2311-7804, 
0-2331-9684

0-2311-7501

บางโฉลง 0-2312-7025-7 0-2312-7029

บางซื่อ 0-2585-5301, 0-2585-7450-2 0-2585-5250

บางนา 0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8 0-2361-8453-4

บางบอน 0-2416-2010, 0-2415-3081 0-2416-2009

บางพลัด 0-2423-0820-1, 0-2435-8777 0-2423-0822

บางพลี 0-2750-8600-7 0-2312-5332

บางโพ 0-2585-7357-8, 0-2585-7746 0-2587-4923

บางยี่ขัน 0-2424-7921-3, 0-2424-6243 0-2433-2698

บางรัก 0-2630-9273-5, 0-2630-9277 0-2630-9276

บางลําพู 0-2281-4118, 0-2282-5682, 
0-2281-4134

0-2280-1839

บางใหญ นนทบุรี 0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5 0-2595-0447

บิ๊กซี ธัญบุรี 0-2577-4886-9 0-2577-4627

บุคคโล 0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3, 
0-2468-3485

0-2468-6670

บุญถาวร เกษตร-นวมินทร 0-2943-9101-3, 0-2943-9109 0-2943-9110

เบ็ล แกรนด พระราม 9  0-2168-1216-9 0-2168-1220

ปตท.ถนนรามอินทรา 0-2362-4935-8 0-2362-4939

ประตูนํ้า 0-2253-7823, 0-2253-9086, 
0-2252-5183-5, 0-2254-7950 

0-2253-9009

ปากคลองตลาด 0-2226-4601-4, 0-2226-3884 0-2226-4600

พระโขนง 0-2392-1984, 0-2391-2877 0-2381-2407

พระประแดง 0-2462-5907-8, 0-2462-7570, 
0-2463-4625, 0-2462-6824

0-2463-3449

พันธุทิพย พลาซา 0-2656-6146-8, 0-2656-6173 0-2656-6145

พาราไดซ พารค 0-2787-2027-30 0-2787-2031

พาหุรัด 0-2222-2843, 0-2222-5868 0-2225-6843

เพชรเกษม ซอย 63/2 0-2421-3782, 0-2421-3785-6, 
0-2421-3795

0-2421-3796

แพลทินั่ม ประตูนํ้า 0-2121-9578-80, 0-2121-9582 0-2121-9581

ฟอรจูน ทาวน 0-2642-0138-40 0-2642-0142

ฟอรจูน ทาวน 2  0-2642-0070-1 0-2642-0072

ฟวเจอรพารค รังสิต 0-2958-5865-6, 0-2958-5868 0-2958-5867

แฟชั่น ไอสแลนด 0-2947-5245-7 0-2947-5248

ภาษีเจริญ 0-2454-1679, 0-2454-1773, 
0-2454-1371

0-2454-2742

มทร.พระนคร (ศูนยเทเวศร) 0-2280-0080-2 0-2280-0084

มหานาค 0-2281-9964, 0-2281-9941, 
0-2628-0839-41

0-2281-9963

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0-2579-9782, 0-2579-9851-3 0-2579-9785

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

0-2427-8675-7, 0-2427-2948 0-2427-8678

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

0-2587-4392-3 0-2587-4394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

0-2286-8210-1 0-2286-8212

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0-2241-8314-5 0-2241-8316

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0-2241-8289-90 0-2241-8291

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 0-2319-4007-9 0-2319-3991

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 0-2397-7216-9 0-2397-7220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร)

0-2261-6321-4 0-2261-6325

มาบุญครอง 0-2611-8052-3 0-2611-8051

มาบุญครอง 2 0-2611-4952-5 0-2611-4951

มีนบุรี 0-2517-0117-9, 0-2517-0360 0-2517-0361

เมกา บางนา  0-2105-1264-6  0-2105-1268 

เมืองทองธานี 0-2583-6472-3, 0-2583-6449 0-2583-6450

ยานนาวา 0-2289-2561, 0-2289-0143, 
0-2289-0114

0-2289-2563

เยาวราช 0-2225-4683-5, 0-2225-4675 0-2225-4676

รังสิต 0-2531-3226, 0-2531-0669, 
0-2531-3239-40, 0-2531-8224

0-2531-0668

รัชโยธิน 0-2939-5682-3, 0-2939-5685-6 0-2939-5687

ราชเทวี 0-2216-1550-8, 0-2216-1574-6 0-2216-1572

ราชวงศ 0-2224-5489, 0-2224-5494, 
0-2224-6400

0-2221-3172

ราชวัตร 0-2241-1550-5, 0-2241-1079, 
0-2241-1648

0-2241-0717

ราชวิถี 0-2241-0815, 0-2243-0775-8, 
0-2243-4000

0-2243-4001

รามอินทรา 0-2521-2649-50, 0-2521-0349, 
0-2552-5445

0-2521-2651

ราษฎรบูรณะ 0-2427-0130-2 0-2427-3769

โรงพยาบาลกรุงเทพ 0-2718-1551-2 0-2718-1553

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 0-2251-9761-3 0-2251-9765

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 0-2211-1381-2, 0-2211-1384, 
0-2211-1378

0-2211-1379

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 0-2254-6505-6, 0-2667-1219 0-2254-6507

โรงพยาบาลศิริราช 
ปยมหาราชการุณย

0-2411-4988-90 0-2411-3662

ลาดกระบัง 0-2326-9950-3 0-2326-9954

ลาดพราว 0-2511-4051-5, 0-2513-1405, 
0-2511-1304

0-2511-3138

ลาดพราว 101 0-2187-0046-7 0-2187-0048

ลุมพินี 0-2252-9365-6, 0-2252-8105 0-2254-7833

วงเวียน 22 กรกฎา 0-2223-2596, 0-2222-2848 0-2223-2597

วงศสวาง 0-2585-0350, 0-2585-5717, 
0-2585-8858

0-2585-5717

วรจักร 0-2221-7410, 0-2221-7887-9 0-2225-1688

ศรียาน 0-2241-3191-4, 0-2241-2888, 
0-2241-0125

0-2243-0999

ศูนยการคา เซียรรังสิต 0-2992-5582-4 0-2992-5585

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร A

0-2143-8975-8 0-2143-8979

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร B

0-2143-9610-4 0-2143-9615

สาขานครหลวง
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

0-2378-4201-3, 0-2378-0747 0-2378-0748

สมุทรปราการ 0-2702-6235-8, 0-2702-6218 0-2702-6219, 
0-2702-7498

สยามพารากอน 0-2129-4318-22 0-2129-4323-5

สยามสแควร 0-2252-1330-9, 0-2252-0519, 
0-2251-8546

0-2254-7834, 
0-2252-3204

สวนจตุจักร 0-2272-4420, 0-2272-4422 0-2272-4421

สวนพลู 0-2287-1561-5 0-2287-1567

สวนสยาม 0-2517-1364-6, 0-2517-8496 0-2517-1367

สะพานขาว 0-2281-3820, 0-2282-9627, 
0-2281-3811, 0-2628-2410-1

0-2281-0265

สะพานผานฟา 0-2281-5926, 0-2282-0010, 
0-2281-0944, 0-2281-5362

0-2280-1849, 
0-2281-5359

สะพานพระปนเกลา 0-2434-0140-4 0-2423-0104

สะพานเหลือง 0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6 0-2266-7288

สะพานใหมดอนเมือง 0-2521-0335, 0-2521-1593, 
0-2521-2077, 0-2521-4371

0-2552-1779

สาทร 0-2287-1141, 0-2285-5242-3, 
0-2285-5240

0-2285-5265

สาธุประดิษฐ 0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4, 
0-2211-8227

0-2211-9165

สามยอด 0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90, 
0-2225-9273

0-2225-6845

สามแยกไฟฉาย 0-2411-1145, 0-2411-0444, 
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1

0-2411-3143

สํานักงาน ก.พ. 0-2281-5744, 0-2280-4040 0-2281-5965

สํานักงานใหญสีลม 0-2230-1036, 0-2230-1649, 
0-2230-1098, 0-2230-1940

0-2230-2722

สํานักสาขาพลับพลาไชย 0-2221-4681, 0-2221-5265, 
0-2222-0321

0-2222-2649

สําเพ็ง 0-2222-2141, 0-2224-2336,
0-2622-4776

0-2225-6842

สําโรง 0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8, 
0-2754-1082-3

0-2754-1083

สี่แยกบางนา 0-2396-1196-7, 0-2396-0742 0-2396-1195

สีลม 0-2233-6080, 0-2635-8451, 
0-2635-6614-6

0-2233-4953

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 0-2393-0126-9 0-2393-0130

สุขุมวิท 43 0-2662-4778-9, 0-2258-8847 0-2258-4727

สุขุมวิท 77 (ประเวศ) 0-2328-6690-3 0-2328-6694

สุขุมวิท ซอย 11 0-2255-3680-3 0-2255-3684

สุนทรโกษา 0-2240-4071-3, 0-2240-4080, 
0-2240-4085

0-2240-4074

สุรวงศ 0-2233-9760-9, 0-2234-4816 0-2234-5182

เสนานิคม 0-2513-9142-6 0-2513-2774

หนองแขม 0-2431-2156-8 0-2431-1729

หนองจอก 0-2543-1187, 0-2543-2488 0-2543-1188

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

หมูบาน ดี.เค. (บางบอน) 0-2417-7145-8 0-2417-7149

หลักสี่ 0-2521-3145-6, 0-2521-2761, 
0-2521-3148, 0-2521-5282

0-2521-3148

หลักสี่พลาซา 0-2576-1286-9 0-2576-1290

หวยขวาง 0-2277-4651-2 0-2277-6348

หัวลําโพง 0-2216-3074-7, 0-2216-6933, 
0-2216-6935-9

0-2216-3139

หัวหมาก 0-2314-1736-8, 0-2314-5777 0-2314-0788

หาแยกปากเกร็ด 0-2583-7987-9, 0-2584-2046 0-2583-1648

เหมงจาย 0-2274-3551-2, 0-2274-3123 0-2274-3791

อโศก-ดินแดง 0-2246-1610-3, 0-2247-9232 0-2246-0104

ออนนุช ซอย 16 0-2331-3812, 0-2331-3819, 
0-2331-3899

0-2331-3796

ออลซีซั่นส เพลส 0-2685-3851-2 0-2685-3853

อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร 0-2308-0071-3 0-2308-0075

อาคารเกษมกิจ สีลม  0-2236-3983–5 0-2236-3987

อาคารซิลลิค เฮาส 0-2235-7090-3 0-2235-7094

อาคารมาลีนนท 0-2661-2295-7 0-2661-2298

อาคารยาคูลท สนามเปา 0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3 0-2279-7441

อาคารวานิช 0-2254-2789, 0-2254-2773, 
0-2253-4601, 0-2254-2620

0-2254-2826

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน-
รพ.รามาธิบดี 

0-2354-5338-40 0-2354-5342

อาคารอับดุลราฮิม 0-2636-0578-80 0-2636-0582

อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม 0-2224-0533-6 0-2224-0537

อินทรา สแควร 0-2251-5651-3 0-2251-5655

อินทรารักษ 0-2519-5306-8, 0-2519-3435 0-2519-5309

อินทามระ 0-2277-2551-2, 0-2277-0353 0-2277-0788

อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 0-2380-0160-3 0-2380-0164

อุรุพงษ 0-2215-0640-2, 0-2215-9628 0-2251-9631

เอ็กเชน ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 0-2260-4471-4 0-2260-4475

เอกมัย 0-2714-3100-18, 0-2714-3098, 
0-2391-9276 

0-2714-3096

เอ็น มารค พลาซา บางกะป 0-2377-5466-9 0-2377-5404

เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 0-2537-0358-61 0-2537-0362

เอ็มพารค รังสิต คลอง 3 0-2533-1911, 0-2533-1913, 
0-2533-1959

0-2533-1958

เอ็มโพเรี่ยม 0-2664-9291-3 0-2664-9294

เอ็มไพร ทาวเวอร 0-2670-2544-6 0-2670-2548

เอสพละนาด 0-2354-2075-7 0-2354-2079

โอเรียนเต็ล 0-2236-5651, 0-2630-6780-2, 
0-2266-8616

0-2233-6394

โอเรียนเต็ล 2 0-2233-9872-4 0-2233-9875

ฮอไรซอน เอกมัย 0-2381-4740-3 0-2381-4744

สาขานครหลวง



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

ทําเนียบสาขา264

สํานักธุรกิจรายกลางนครหลวง

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจคลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2719-8389 0-2719-8696

สํานักธุรกิจซอยอารี 0-2279-2090, 0-2271-4580 0-2279-6528

สํานักธุรกิจตรอกจันทร 0-2674-7582, 0-2673-0324 0-2673-3004

สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง 
รังสิต

0-2992-3520, 0-2536-8107 0-2992-3532

สํานักธุรกิจถนนกิ่งแกว 0-2738-9460-4, 0-2738-9469 0-2738-9472

สํานักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505, 0-2890-6501 0-2890-6512

สํานักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 0-2417-2802, 0-2417-2800 0-2840-1005

สํานักธุรกิจถนนพระราม 9 0-2645-5600 ตอ 2801 0-2645-5601-2

สํานักธุรกิจถนนรัชดา-ลาดพราว 0-2938-2141-2, 0-2938-9801 0-2938-9227-8

สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร  0-2969-9152-5, 0-2527-8940 0-2527-8949

สํานักธุรกิจถนนลาดพราว 
ซอย 99

0-2935-0607, 0-2932-3078 0-2935-0624

สํานักธุรกิจบางกะป 0-2653-2970, 0-2252-4979 0-2254-7830

สํานักธุรกิจบางแค 0-2804-6039-40, 0-2804-6037 0-2804-6034-5

สํานักธุรกิจบางนา 0-2361-8444, 0-2361-8441 0-2744-3170

สํานักธุรกิจบางลําพู 0-2281-7411, 0-2282-3728 0-2281-4120

สํานักธุรกิจบุคคโล 0-2877-7128, 0-2878-2101 0-2878-2103

สํานักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2727, 0-2623-2722-3 0-2623-2734, 
0-2221-4418

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจราชเทวี 0-2612-1760 0-2612-1765

สํานักธุรกิจราชวงศ 0-2622-5101-4, 0-2224-6404 0-2221-3143

สํานักธุรกิจรามอินทรา 0-2521-8925, 0-2521-8927 0-2986-3500

สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ 0-2873-1194-5, 0-2873-1610 0-2873-7042

สํานักธุรกิจลาดพราว 0-2930-9301-8, 0-2513-3131 0-2939-2620-1

สํานักธุรกิจวงศสวาง 0-2913-9155-7, 0-2913-9150 0-2913-9159

สํานักธุรกิจวรจักร 0-2621-2414-5, 0-2621-1745 0-2225-1688

สํานักธุรกิจสยามสแควร 0-2658-4514, 0-2658-4505 0-2658-4507

สํานักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8357-8, 0-2906-8350 0-2906-8359-60

สํานักธุรกิจสะพานพระปนเกลา 0-2886-0642-3, 0-2886-0640 0-2886-0646-7

สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ 0-2674-2911, 0-2674-1439 0-2674-4960

สํานักธุรกิจสํานักงานใหญสีลม 0-2230-1281-4, 0-2626-4101-3 0-2231-4570, 
0-2626-4124

สํานักธุรกิจสําเพ็ง 0-2622-9955, 0-2688-9245 0-2622-9956

สํานักธุรกิจสําโรง  0-2754-1086 0-2394-3432

สํานักธุรกิจสีลม 0-2635-6611-20, 0-2233-7400 0-2635-6897-8

สํานักธุรกิจหัวลําโพง 02-216-6935-9, 0-2216-9056 0-2216-7652

สํานักธุรกิจเอกมัย 0-2714-2824, 0-2714-4392 0-2714-2822

สํานักธุรกิจรายปลีกนครหลวง

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจคลองตัน 0-2719-8390, 0-2719-9125-9 0-2719-8696

สํานักธุรกิจซอยอารี 0-2279-9978, 0-2278-2157 0-2271-4582

สํานักธุรกิจตรอกจันทร 0-2673-0323, 0-2674-7582 0-2673-3004

สํานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง 
รังสิต 

0-2992-3521, 0-2992-3523 0-2536-8003

สํานักธุรกิจถนนกิ่งแกว 0-2738-9468, 0-2738-9460-4 0-2738-9472

สํานักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505, 0-2890-6501 0-2890-6512-3

สํานักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 0-2417-2801, 0-2417-2805-9 0-2840-1005

สํานักธุรกิจถนนพระราม 9 0-2645-5600 0-2645-5601-2

สํานักธุรกิจถนนรัชดา-ลาดพราว 0-2938-9802, 0-2938-2141-2 0-2938-9227-8

สํานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร 0-2527-8941, 0-2969-9152-3 0-2527-8948-9

สํานักธุรกิจถนนลาดพราว 
ซอย 99 

0-2932-3892, 0-2935-0607 0-2935-0624

สํานักธุรกิจบางกะป 0-2252-8459, 0-2653-2970 0-2254-7830

สํานักธุรกิจบางแค 0-2804-6038, 0-2803-9010-5 0-2804-6034

สํานักธุรกิจบางนา 0-2361-8442, 0-2361-8444-8 0-2744-3170-1

สํานักธุรกิจบางลําพู 0-2281-3752, 0-2282-9623-4 0-2281-4120

สํานักธุรกิจบุคคโล 0-2878-2100, 0-2877-9020 0-2878-2103

สํานักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2720-1, 0-2623-2727-8 0-2623-2723-4

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจราชเทวี 0-2216-1570, 0-2216-1550-8 0-2612-1765

สํานักธุรกิจราชวงศ 0-2224-6404, 0-2622-5101-4 0-2221-3143

สํานักธุรกิจรามอินทรา 0-2521-8926, 0-2521-2649 0-2986-3500

สํานักธุรกิจราษฎรบูรณะ 0-2873-1611, 0-2873-1194-5 0-2873-7042

สํานักธุรกิจลาดพราว 0-2939-2707, 0-2930-9301-8 0-2939-2620

สํานักธุรกิจวงศสวาง 0-2913-9151, 0-2913-9154-7 0-2913-9158-9

สํานักธุรกิจวรจักร 0-2621-1746, 0-2621-2416-9 0-2225-1688

สํานักธุรกิจสยามสแควร 0-2658-4504, 0-2658-4509-17 0-2658-4507

สํานักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8351, 0-2906-8357-8 0-2906-8359-60

สํานักธุรกิจสะพานพระปนเกลา 0-2886-0641, 0-2886-0203-5 0-2886-0646

สํานักธุรกิจสาธุประดิษฐ 0-2674-2905, 0-2674-2911 0-2674-4960

สํานักธุรกิจสํานักงานใหญสีลม 0-2626-4089, 0-2230-1060, 
0-2230-2452

0-2626-4080, 
0-2626-4124

สํานักธุรกิจสําเพ็ง 0-2662-9951, 0-2224-1362 0-2622-9956

สํานักธุรกิจสําโรง 0-2754-1084, 0-2710-4134 0-2394-3432

สํานักธุรกิจสีลม 0-2233-7401, 0-2635-8451 0-2635-6897-8

สํานักธุรกิจหัวลําโพง 0-2215-6197, 0-2216-6935-9 0-2216-7652

สํานักธุรกิจเอกมัย 0-2714-4391, 0-2714-2824 0-2714-2822
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รายงานประจําปี 2556
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดกระบี่

กระบี่ 075-631657-8 075-611785

เหนือคลอง 075-636455-6 075-636458

อาวนาง กระบี่ 075-695745-7 075-695748

อาวลึก 075-610829, 681131 075-654562, 
681132

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 034-512710-1    034-511111

ทามวง กาญจนบุรี 034-611722, 627027 034-611311, 
611411

ทาเรือ กาญจนบุรี 034-561997-8, 562232-4 034-561031

จังหวัดกาฬสินธุ

กาฬสินธุ 043-812655-6 043-811275, 
812001

เขาวง 043-859537 043-859124

สมเด็จ 043-861308 043-861419

จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 055-713345, 713511-3 055-711014

ขาณุวรลักษบุรี 055-779065, 725243-4 055-779153

ทามะเขือ 055-724490-2 055-724493

นครชุม 055-799417, 799464 055-799497

สลกบาตร 055-771432-3 055-771488

จังหวัดขอนแกน

กระนวน 043-251719-21 043-251720

ขอนแกน 043-225142-6 043-221923

เขาสวนกวาง 043-449224-5 043-449223

ชุมแพ 043-311332 043-311490

ถนนประชาสโมสร 043-237945, 238091, 237689 043-237699

ถนนหนาเมือง 043-225416, 413543-6 043-225319

บานไผ 043-272887, 272889 043-272888

ประตูนํ้า ขอนแกน 043-472550-3 043-472554

มัญจาคีรี 043-289020-1, 381255 043-289019

เมืองพล 043-414170 043-414223

หนาพิพิธภัณฑขอนแกน 043-246516-8 043-246610

จังหวัดจันทบุรี

ขลุง 039-441513, 366065 039-441514

จันทบุรี 039-311162, 346428-9 039-313225

ถนนทาแฉลบ 039-321780, 321768-9 039-321779

ทาใหม 039-431989 039-431431

นายายอาม 039-371231 039-371234

มะขาม 039-389004-5 039-389003

สอยดาว 039-381515, 381512-4 039-381516

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 038-514982-7 038-514981

โตโยตา ฉะเชิงเทรา 038-130128-30 038-130131

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 038-840731, 571822, 571833 038-571866

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บางคลา 038-541500, 541700 038-541879

บางนํ้าเปรี้ยว 038-581271-2, 581278 038-581273-4

บางปะกง 038-531289, 531292 038-531291

บานโพธิ์ 038-587255, 587251-3 038-587254

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 038-514992-3 038-514991

พนมสารคาม 038-551530, 551001 038-551602

สุวินทวงศ 038-593011-3 038-593014

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 038-278400 038-278446

ชายหาดพัทยา 038-489104-6 038-489107

ซอยเนินพลับหวาน 038-041184-6 038-041182

ซอยบัวขาว พัทยา 038-410394-7 038-410398

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 038-043161-4 038-043160

ดอนหัวฬอ ชลบุรี 038-453201-3 038-453205

ถนนพระตําหนัก 038-710562-3, 411586-7 038-710564

ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 038-467380-1 038-467382

ถนนราษฎรประสงค 038-794837 038-794834

ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง 038-428459, 428475, 428577 038-428285

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา 038-339450-2 038-339453

ทาเรือ แหลมฉบัง 038-401875-7, 401789 038-401790

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 038-337656-8 038-337659

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 038-214615-7, 214528 038-214613-4

เนินเต็ง 038-271036-9 038-271035

บอทอง ชลบุรี 038-211225-6, 211255 038-211256

บางปลาสรอย 038-285837 038-285842

บางพระ ศรีราชา 038-358246-7 038-358248

บางละมุง 038-222370-7 038-222376

บางแสน 038-386445-8 038-386449

บานบึง 038-443691-2, 444021-2 038-443712

บุญถาวร พัทยา 038-429931, 429941, 429951, 
429961

038-429971

บุญสัมพันธ พัทยา 038-426793-4, 426750-1 038-426745

พนัสนิคม 038-473342 038-461969

พัทยาเหนือ 038-489067-70 038-489484

พานทอง 038-740072, 451185 038-451783

เมืองพัทยา 038-427962, 410425-7 038-361609

วอลคกิ้ง สตรีท พัทยา 038-415368-70, 415724 038-415725

ศรีราชา 038-322767-8 038-311917

สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 038-408914, 481526-8 038-480913

สัตหีบ 038-437672, 437129 038-437480

สี่แยกปากรวม ชลบุรี 038-337106-7 038-337110

หนองมน 038-391121-3 038-391124

หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา 038-232736-7, 232745, 232750 038-232751

อาวอุดม 038-352150, 352145-7 038-352149

สาขาต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 056-411769, 411758-9 056-412504

โพนางดํา 056-413543-4, 413546 056-413545

หันคา 056-451113, 451115 056-451114

จังหวัดชัยภูมิ

จัตุรัส 044-851123 044-851196

ชัยภูมิ 044-811222, 812058 044-811251

หนองบัวแดง 044-872044-5 044-872829

หาแยกโนนไฮ 044-822205-7, 836022 044-822204

จังหวัดชุมพร

ชุมพร 077-511446, 511854, 511274 077-511464

ทาแซะ 077-599000, 584157, 584213 077-599001

ปากนํ้า ชุมพร 077-521900, 521462 077-521460

มาบอํามฤต 077-578135-7 077-578134

สวี 077-531070-1, 583372 077-531071

สี่แยกปฐมพร 077-534514, 534516 077-534515

หลังสวน 077-541601, 581486, 581495 077-541129

จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 053-711258, 714013 053-711256

เชียงแสน เชียงราย 053-777571-3 053-777525

ตลาดบานดู เชียงราย 053-151795-8 053-151799

พาน 053-721235-6, 721234-6 053-721233

แมขะจาน 053-704411 053-704413

แมจัน 053-711394-5, 771059 053-771058

แมสรวย 053-656422, 786010 053-786012

แมสาย 053-731398, 732701-3 053-731399

หาแยกพอขุนเม็งราย 053-718113-7 053-718116

จังหวัดเชียงใหม

กาดสวนแกว 053-895099-100, 225465-7 053-225464

ขวงสิงห 053-224106, 408820-1 053-224105

คณะเทคนิคการแพทย 
ม.เชียงใหม

053-289326-9 053-289330

จอมทอง 053-826599-601 053-341112

ไชยปราการ เชียงใหม 053-457792-4 053-457795

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม 053-288584-6 053-288587

ดอยสะเก็ด 053-495996-7, 866331 053-495948

เดอะฮารเบอร เชียงใหม 053-223580-2 053-223583

ตลาดมีโชค 053-266526-30 053-266528

ตลาดแมมาลัย 053-471111-4 053-471461

ตลาดแมเหียะ เชียงใหม 053-271834-5, 271837 053-271836

ตลาดสันทราย เชียงใหม 053-380921, 380924 053-380923

ถนนชางคลาน 053-820787-91 053-282528

ถนนนิมมานเหมินทร เชียงใหม 053-289321-3 053-289324

ถนนเมืองสมุทร 053-876217-20, 233111 053-251161

ถนนศรีดอนไชย เชยีงใหม 053-208631-3 053-208635

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนสุเทพ 053-277444, 808390-4 053-277101

ทาแพ 053-282100-2 053-274734

บอสราง 053-338103-4 053-338094

บานถวาย 053-023620-2 053-023619

ประตูชางเผือก 053-214333, 404920-7 053-213996

ประตูเชียงใหม 053-272462, 270124-6 053-272706

ฝาง 053-451431-5 053-451212

พรอมเมนาดา เชียงใหม 053-142605-7 053-142608

แมโจ 053-878261 053-878262

แมริม 053-297162-3 053-297286

แมอาย 053-459156-8 053-459148

ศรีนครพิงค 053-251033-8 053-251040

สะเมิง 053-487126-7 053-487127

สันกําแพง 053-331470-1 053-331472

สันปาขอย 053-262666, 243121, 302520 053-246625

สันปาตอง 053-311200, 311237-9 053-311236

สารภี 053-322992, 321272-4 053-321415

หนองหอย เชียงใหม 053-801661-3 053-801665

หางดง 053-441650-2 053-427085

ฮอด 053-461035-6 053-461037

จังหวัดตรัง

กันตัง 075-251500-1, 251247 075-251248

ตรัง   075-223443-8 075-223449

ถนนพระรามหก ตรัง 075-219346, 210156 075-219347

นาโยง 075-299088, 242247 075-242248

ปะเหลียน 075-289102-3 075-289009

หวยยอด 075-271460-2 075-271462

จังหวัดตราด

เกาะชาง ตราด 039-551154, 551162 039-551163

เขาสมิง 039-599131-4 039-599133

คลองใหญ 039-581157-9 039-581156

ตราด 039-521050-4 039-521049

จังหวัดตาก

ตาก 055-511123, 541707 055-511051

ถนนอินทรคีรี 055-533564-6 055-533567

แมสอด 055-531480, 531639 055-531312

จังหวัดนครนายก

นครนายก 037-312033, 311188 037-311077

บานนา 037-382304-6 037-382307

จังหวัดนครปฐม

กําแพงแสน 034-351368-70 034-351039

ดอนตูม 034-381006-9 034-381773

ถนนทรงพล 034-251092-5, 219647-8 034-251096

นครชัยศรี 034-228383, 333337, 332420 034-228385

นครปฐม 034-251994-6 034-259676

สาขาต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บางเลน 034-391036-8 034-391035

พุทธมณฑล 0-2889-3349-52 0-2889-3353

พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 0-2420-7157-9, 0-2420-7106 0-2420-7105

พุทธมณฑลสาย 5 0-2445-3804-6, 0-2445-3844 0-2445-3856

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0-2415-2058 0-2441-5209

สามพราน 034-325016-7, 311291-2, 
322865-6

034-321822

ออมนอย 0-2420-0432, 0-2420-0540, 
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4

0-2420-0767

ออมใหญ 034-325010-4 034-325015

จังหวัดนครพนม

นครพนม 042-511209, 511134 042-511588

บานแพง 042-591222, 591609, 591018 042-591100

จังหวัดนครราชสีมา

จอมสุรางคยาตร 044-253524, 257711-3 044-257715

จอหอ 044-296105 044-296106

จักราช 044-399112-3 044-399111

ชุมพวง 044-477291-2 044-477279

โชคชัย 044-491201, 491203 044-491448

ดานขุนทด 044-204507-9, 204511 044-204510

เดอะมอลล นครราชสีมา 044-288283-5 044-288281

ตลาดเซฟวัน 044-222811-3 044-222814

ถนนมิตรภาพ 044-244092, 244536, 243597 044-243577

ถนนสุรนารายณ 044-247123-4, 244183-4 044-244285

ถนนอัษฎางค 044-267050-4 044-259430

นครราชสีมา 044-241100, 257344 044-253552

โนนไทย 044-381034 044-381035

บัวใหญ 044-461564, 461248 044-461565

ปกธงชัย 044-441935-6 044-441937-8

ปากชอง 044-311361, 311381 044-312191

พิมาย 044-471299, 471315, 471876 044-471802

สีคิ้ว 044-290996-7, 290571 044-411230

สูงเนิน 044-286412-4 044-419277

หัวทะเล 044-244651 044-255661

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนกะโรม 075-342296, 342890 075-342889

ถนนพัฒนาการ 075-318507-12 075-318509

ทุงสง 075-412805-6, 332725 075-411459

นครศรีธรรมราช 075-312560-1, 312309 075-356393

นาบอน 075-491004, 491092 075-491092

ปากพนัง 075-517702, 517139 075-517138

รอนพิบูลย 075-441095 075-441096

สิชล 075-536222, 536504 075-536031

หัวไทร 075-337733-4 075-389017

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดนครสวรรค

ชุมแสง 056-282236, 282422 056-282097

ตาคลี 056-261191, 261157 056-261875

ถนนมาตุลี 056-229072, 224136 056-228361

ถนนสวรรควิถี 056-222582, 226489 056-222580

ถนนสวรรควิถี 2 056-370591-3 056-370594

นครสวรรค 056-222194-5 056-222702

พยุหะคีรี 056-341501 056-341024

ลาดยาว 056-271281 056-271280

หนองบัว 056-251159, 323200 056-323255

จังหวัดนนทบุรี

ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี 
กม.45

0-2922-3917-20 0-2922-3925

บางบัวทอง 0-2571-3383-5 0-2571-7851

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส 073-513805-6, 511461-3 073-513102

แวง 073-659250 073-659217

สุไหงโก-ลก 073-611505, 611043 073-611709

สุไหงปาดี 073-651143, 651097 073-523116

จังหวัดนาน

นาน 054-710129, 710901 054-710218

ปว นาน 054-791766-8 054-791769

จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ 042-492020-2 042-492023

จังหวัดบุรีรัมย

นางรอง 044-631987, 631000 044-631988

บานกรวด 044-679134-5 044-679133

บุรีรัมย 044-612717 044-611500

ปะคํา 044-646079 044-654225

ลําปลายมาศ 044-661293 044-661494, 
623037

สตึก 044-681315-7 044-681047

จังหวัดปทุมธานี

ตลาดพูนทรัพย 0-2593-3716-7, 0-2593-3719-20 0-2593-3721

นพวงศ-ลาดหลุมแกว 0-2977-6230-3 0-2581-6755

ปทุมธานี 0-2581-3033-4, 0-2978-0700 0-2581-6753

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 0-2501-3500-1, 0-2501-2932, 
0-2501-3234

0-2501-2662

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

คลองวาฬ 032-661492-3 032-661491

ทับสะแก 032-671393-4 032-671795

บางสะพาน 032-548697-9 032-548700

บางสะพานนอย 032-699334-5 032-699142

บุญถาวร หัวหิน 032-520939, 520956-7, 520978 032-520979

ประจวบคีรีขันธ 032-611251, 611420 032-611590

ปราณบุรี 032-621666, 622111 032-622056

สาขาต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ปากนํ้าปราณ 032-570247-50 032-570250

หัวหิน 032-511717, 511818 032-512512

หัวหิน 2 032-521099-102 032-521111

จังหวัดปราจีนบุรี

เขตอุตสาหกรรม กบินทรบุรี 037-455493-5 037-455722

ปราจีนบุรี 037-211555 037-211556

สี่แยกกบินทรบุรี 037-281093, 282137 037-281286

จังหวัดปตตานี

โคกโพธิ์ 073-431266-7 073-315561

ถนนหนองจิก 073-336019, 336196 073-336196

ปตตานี 073-333001, 331037 073-332663

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดเจาพรหม 035-243301-4 035-243305

ถนนโรจนะ อยุธยา 035-213809-12 035-213808

ทาเรือ อยุธยา 035-341022, 341079, 341386 035-341385, 
222089

นครหลวง 035-359131-4 035-359132

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน 035-221886-8, 221890 035-221889

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 035-351401-3 035-351404

ประตูนํ้าพระอินทร 035-361670-1, 361066-8 035-361065

วังนอย 035-271976, 271997 035-271386

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 035-332142-4 035-332145

เสนา 035-201859 035-201959

อยุธยา 035-252381-4 035-252385

จังหวัดพะเยา

เชียงคํา 054-451971, 451551 054-451225

เชียงมวน 054-495041-2 054-495020

ดอกคําใต 054-418936-7, 418939 054-418938

พะเยา 054-411039-42, 411306 054-482201

แมใจ 054-499234, 499037-8 054-499039

หนามหาวิทยาลัยพะเยา 054-870213-5 054-870216

จังหวัดพังงา

เขาหลัก พังงา 076-485741-4 076-485663

โคกกลอย 076-581222, 581112 076-581444

ทายเหมือง 076-571227-30 076-571202

พังงา 076-430500, 411905 076-411904

ยานยาว ตะกั่วปา 076-431286-7, 421531 076-421532

จังหวัดพัทลุง

ควนขนุน 074-681783, 682004 074-681199

พัทลุง 074-613196, 612025 074-613296

จังหวัดพิจิตร

ตะพานหิน 056-621835, 621197, 621036 056-621275

บางมูลนาก 056-631057 056-631058

พิจิตร 056-611053, 611093, 611573 056-611073

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดพิษณุโลก

ถนนนเรศวร 055-242543 055-242547

ถนนสิงหวัฒน 055-245519-21 055-245522

บางกระทุม 055-391115-7 055-391118

พิษณุโลก 055-218666-70 055-242419

วังทอง 055-311774-5 055-311124

หาแยกโคกมะตูม 055-301134-7 055-301138

จังหวัดเพชรบุรี

เขายอย 032-439762-5 032-439889

เขาวัง 032-428066-8 032-428065

ชะอํา 032-434200, 434047-8 032-434046

ทายาง 032-461578-9, 461821-2 032-461577

เพชรบุรี 032-427047-8, 425024 032-425099

จังหวัดเพชรบูรณ

ซับสมอทอด 056-732400, 731027, 561188-90 056-731028

เพชรบูรณ 056-721497, 743501 056-711292

ศรีเทพ 056-799140-2 056-799416

หลมสัก 056-701901, 701413 056-701009

จังหวัดแพร

กาดนํ้าทองแพร 054-533506-8 054-533509

เดนชัย 054-613291, 613276 054-613251

แพร 054-511005, 511966 054-511863

วังชิ้น 054-589163 054-589164

จังหวัดภูเก็ต

กมลา ภูเก็ต 076-386160-3 076-386164

จังซีลอน ภูเก็ต 076-366075-8 076-366079

เชิงทะเล 076-325506-9 076-325510

ถนนเทพกษัตรีย 076-216725, 216728 076-225719

ถลาง 076-311689, 311713, 311275 076-311726

ปาตอง 076-344906-11 076-344912

ปาตอง 2 (ถนนสาย ก.) 076-322861-4 076-322865

ภูเก็ต 076-216256, 211292-5 076-216895

สี่แยก ทาเรือ 076-386867-70 076-386871

หาดกะรน ภูเก็ต 076-398475-8 076-398477

หาแยกฉลอง ภูเก็ต 076-383440-2 076-383524

จังหวัดมหาสารคาม

กันทรวิชัย 043-744127, 789252 043-744128

เชียงยืน 043-781123, 781112, 782192 043-781113

มหาสารคาม 043-723020-3 043-723024

จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 042-611554 042-611120

จังหวัดแมฮองสอน

ปาย 053-699482, 699941 053-699474

แมฮองสอน 053-611546, 611295, 611275 053-611547

สาขาต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดยโสธร

ปาติ้ว 045-795125, 795462 045-795173

ยโสธร 045-711443, 712485 045-711861

จังหวัดยะลา

เบตง   073-230988, 230985 073-230987

ยะลา 073-241440, 241190 073-212118

จังหวัดรอยเอ็ด

เกษตรวิสัย 043-589151, 530294-5 043-589152, 
589025

ถนนราชการดําเนิน 043-524859 043-524860

โพนทอง รอยเอ็ด 043-572473-5 043-572476

รอยเอ็ด 043-514590-1 043-512503

เสลภูมิ รอยเอ็ด 043-550621-23 043-550624

จังหวัดระนอง

กะเปอร 077-897115, 897131-3 077-897091

ระนอง 077-811389, 811325, 811094-5, 
811230

077-822790

สะพานปลา 077-824058, 524060 077-824059

จังหวัดระยอง

แกลง 038-671170, 672503-4 038-671576

นิคมพัฒนา 038-636204, 636250 038-636251

นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน 
ซีบอรด

038-656458-60 038-656461

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 038-687979 038-687982

บานฉาง 038-601586, 602385-7 038-602700

บานเพ 038-651967-8 038-651966

มาบตาพุด 038-608535-6, 608122-3 038-608600

ระยอง 038-613095, 613047-8 038-613046

จังหวัดราชบุรี

จอมบึง 032-261293-4, 261396 032-261299

ดําเนินสะดวก 032-346337, 253336, 254006 032-254440

ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 032-332765-8 032-332769

ถนนศรีสุริยวงศ 032-310556-7 032-310558

บานโปง 032-211242-3, 301039-40 032-211960, 
301116

โพธาราม 032-354074-6, 231060, 391963 032-231163, 
231964

ราชบุรี 032-321282, 322053-6 032-321281

วัดเพลง 032-399081, 363456-7 032-399282

สามแยกวังมะนาว 032-281111, 358570 032-281000

หนองโพ 032-389008-9, 351040 032-351042

จังหวัดลพบุรี

โคกสําโรง 036-441202, 625255-6 036-441003, 
441397

บานหมี่ 036-471046, 471153, 471500 036-471559

ลพบุรี 036-411084, 411023, 413884, 
617529-31

036-412622

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ลํานารายณ 036-461363, 631056, 461563 036-461436, 
631057

สระแกว ลพบุรี 036-412561, 613863-4 036-412301

จังหวัดลําปาง

เกาะคา 054-328500, 281158-9 054-281156

ถนนฉัตรไชย 054-225682, 227931 054-227840

เถิน 054-291898-9 054-291896

เมืองปาน 054-276123, 276000 054-276021

ลําปาง 054-228132-7 054-228139

แลมปเทค ลําปาง 054-265081-2, 265195 054-265144

สบตุย 054-218109, 218397 054-222949

จังหวัดลําพูน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ลําพูน

053-582890-2 053-582893

บานธิ 053-501307 053-501306

ลําพูน 053-511177 053-561579

อุโมงค 053-559210, 559207-8 053-559209

จังหวัดเลย

เลย 042-812226 042-812227

วังสะพุง 042-841426-7 042-841425

จังหวัดศรีสะเกษ

กันทรลักษ 045-628045, 628048, 628051 045-661011

กันทรารมย 045-651030 045-651029

ขุขันธ 045-630031 045-671027

ยางชุมนอย 045-687125, 687127 045-687126

ราษีไศล 045-681091, 682485-7 045-681090, 
681092

ศรีสะเกษ 045-611706, 612202-3 045-611733

จังหวัดสกลนคร

บานมวง 042-794172 042-794176

พังโคน 042-771243, 734982-4 042-771241-2

วาริชภูมิ 042-781205 042-781109

สกลนคร 042-711501, 711706, 732603 042-711142

สวางแดนดิน 042-721096 042-721090

จังหวัดสงขลา

คอหงส 074-238193, 237586-9 074-238172

กาญจนวนิช สงขลา 074-558120-1 074-458100

จะนะ 074-378330-1 074-207127

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ 074-339790-3 074-339794

ดานสะเดา(จังโหลน) 074-523522-3 074-523521

ตลาดพงศเจริญ 074-582501-3 074-582505

ถนนปุณณกัณฑ หาดใหญ 074-500290-2 074-500293

ถนนศรีภูวนารถ 074-231996, 429002 074-231760

นาทวี 074-371321-2 074-371323

ปาดังเบซาร 074-444200-1 074-521995

เมืองใหม 074-235809-10 074-237398

สาขาต่างจังหวัด
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ทําเนียบสาขา270

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ระโนด 074-391350, 391068 074-391026

รัตภูมิ 074-430400, 389123 074-389035

รัถการ (ตลาดสด) 074-225440-3 074-225444

สงขลา 074-323751, 313748 074-323752

สะเดา 074-411374, 411772 074-411372

สะบายอย 074-377220-2 074-377223

หาดใหญ  074-234900, 234902, 235330-7 074-234117

หาดใหญ ยานถนนเพชรเกษม 074-235450-4, 237729 074-232512

หาดใหญใน 074-239945, 257602-7 074-257609

หาแยกสะพานติณสูลานนท 074-333085-6 074-333087

จังหวัดสตูล

ทุงหวา 074-789016-7 074-789016

ละงู 074-781455, 781511 074-781147

สตูล 074-721350, 730424 074-721348

จังหวัดสมุทรปราการ

คลองดาน สมุทรปราการ 0-2330-1117-8 0-2330-1119

จังหวัดสมุทรสงคราม

บางคนที 034-761862-4 034-761863

บิ๊กซี สมุทรสงคราม 034-770800-3 034-770804

สมุทรสงคราม 034-711365, 711457, 723529-30 034-715576, 
711564

อัมพวา 034-751504-5, 751600 034-751506

จังหวัดสมุทรสาคร

กระทุมแบน 034-470908-9, 473326-7, 471909 034-471908, 
470910 

ถนนเศรษฐกิจ 1 034-827252-4 034-827256

ถนนเอกชัย 2 034-421661-4 034-421665

ถนนเอกชัย สมทุรสาคร 034-852630-2 034-852628

ทาฉลอม 034-818504, 808505 034-497234

บานแพว 034-467567-9 034-859365

พุทธสาคร 0-2420-6235-8 0-2420-6239

มหาชัย สมุทรสาคร 034-864438, 864441 034-864442

สมุทรสาคร 034-423577-8, 811323-4 034-810920, 
811325

หลักสาม บานแพว 034-850834, 481159, 850835 034-481060

จังหวัดสระแกว

ตลาดโรงเกลือ 037-230876-8 037-230944

สระแกว 037-242641-2 037-242638

อรัญประเทศ 037-232900, 232315 037-232311

จังหวัดสระบุรี

แกงคอย 036-251541-5 036-251544, 
320179

ถนนสุดบรรทัด 036-315626-8 036-315629

พระพุทธบาท 036-268010-1 036-268012

โรบินสัน สระบุรี 036-351487-9 036-351490

สระบุรี 036-222194-5, 211083, 221428, 
221186

036-221226

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

หนองแค 036-371788, 371643-4 036-371787, 
325062

หนองแซง 036-366242- 4 036-366241

จังหวัดสิงหบุรี

สิงหบุรี 036-511978-9 036-511131

อินทรบุรี 036-581787-9, 581487 036-581788

จังหวัดสุโขทัย

ทุงเสลี่ยม 055-659179, 659226 055-659166

ศรีสัชนาลัย 055-671275-7 055-671274

สวรรคโลก 055-642505 055-642042

สุโขทัย 055-611751-4 055-611122

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศรีประจันต 035-581021-3, 581411 035-581020

สวนแตง 035-599187-90 035-599189

สามชุก 035-571177, 571144 035-571155

สุพรรณบุรี 035-523871-3 035-523874

อูทอง 035-551199, 551122, 551244 035-551212

จังหวัดสุราษฎรธานี

เกาะเตา สุราษฎรธานี 077-456536, 456571, 456684 077-456790

เกาะพะงัน 077-377590-2, 377619, 377681 077-377570

เกาะสมุย 077-420202, 420301, 421105 077-421239

ดอนสัก   077-371456-8, 251046 077-371459

ตลาดมะขามเตี้ย 077-289223-4 077-289225

ถนนชนเกษม 077-281297-8, 287717 077-281299

ทาชนะ 077-262246, 381208 077-381083

บอผุด เกาะสมุย 077-427517-8, 427533 077-427534

บัดดี้ เกาะสมุย 077-458601-2 077-458604

พระแสง 077-250465, 369062 077-369081

พุนพิน 077-311971, 311322, 311397 077-311344

เวียงสระ 077-257564, 258060 077-362009

สุราษฎรธานี 077-282906, 273928-30 077-282806

หาดเฉวง 077-414441-5 077-414446

จังหวัดสุรินทร

กาบเชิง 044-559080 044-559081

ปราสาท 044-551155, 551076-7 044-551147

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร 044-521272-4 044-521275

โรบินสัน สุรินทร 044-042730-3 044-042734

ลําดวน 044-537211 044-537210

ศีขรภูมิ 044-561040 044-561177

สุรินทร 044-512013 044-511213

จังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ หนองคาย 042-413013 042-413014

โพนพิสัย 042-471289-90 042-471288

หนองคาย 042-411594, 412675-6 042-412576

จังหวัดหนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู 042-312034-5 042-312036

สาขาต่างจังหวัด
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สํานักธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจเกาะสมุย 
สุราษฎรธานี (บอผุด)

077-430761-3 077-430764

สํานักธุรกิจขอนแกน 043-389272-5 ตอ 2102 043-389283

สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี 032-419889-90 ตอ 2102 032-428069

สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-814313-4 ตอ 2102 038-814316

สํานักธุรกิจเชียงราย 053-752540-6 ตอ 2102 053-753002

สํานักธุรกิจถนนกะโรม 
นครศรีธรรมราช

075-316502-5 ตอ 2102 075-348155, 
347246

สํานักธุรกิจถนนชนเกษม 
สุราษฏรธานี

077-216551-3 ตอ 2102 077-281392

สํานักธุรกิจถนนทรงพล 034-219659-65 ตอ 2102 034-254238

สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย 
ภูเก็ต

076-233148-52 ตอ 2102 076-233153

สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
นครราชสีมา

044-243472 ตอ 2102 043-243528

สํานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
หนองคาย

042-413124-6 042-413806

สํานักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา 035-229382-91 ตอ 2102 035-229395

สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ 
ราชบุรี

032-310733-7 ตอ 2102 032-310732

สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1 034-827490-4 ตอ 2102  034-827261

สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี 
นครสวรรค

056-228892-4 ตอ 2102 056-222902, 
228894

สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด 
สระบุรี

036-308223-9 ตอ 2102 036-308230-1

สํานักธุรกิจนครราชสีมา 044-241434 ตอ 2102 044-267804

สํานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

038-457656-8 038-457660

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจบางปลาสรอย 038-782145-52 ตอ 2102 038-782153

สํานักธุรกิจบานโปง ราชบุรี 032-210262-6 ตอ 2102 032-211266

สํานักธุรกิจบุรีรัมย 044-620727 ตอ 2102 044-620499

สํานักธุรกิจปทุมธานี 0-2581-8013-7 ตอ 2102 0-2581-8019

สํานักธุรกิจประตูชางเผือก 053-404920-9 ตอ 2102 053-223080

สํานักธุรกิจประตูนํ้าพระอินทร 035-361086-8 ตอ 2102 035-361017

สํานักธุรกิจปาตอง ภูเก็ต 076-346104 ตอ 2401-2 076-345120

สํานักธุรกิจพิษณุโลก 055-218668 ตอ 2102 055-218660

สํานักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร 034-864114-7 ตอ 2102 034-864205

สํานักธุรกิจเมืองพัทยา 038-052360-5 ตอ 2101 038-052368-9

สํานักธุรกิจระยอง 038-861025-7 ตอ 2102 038-861028

สํานักธุรกิจลพบุรี 036-618862-6 ตอ 2102 036-618860

สํานักธุรกิจศรีราชา 038-771544-9 ตอ 2102 038-322768

สํานักธุรกิจสบตุย 054-318600-2 ตอ 2102 054-226572

สํานักธุรกิจสันปาขอย 053-302520-2 ตอ 2103 053-243121

สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-500244-6 ตอ 2102 035-500218

สํานักธุรกิจสุรินทร 044-539499-509 ตอ 2102 044-539510

สํานักธุรกิจหาดใหญ 074-235330-9 ตอ 2102 074-351621, 
235363

สํานักธุรกิจหาดใหญใน 074-257017 ตอ 2102 074-257181

สํานักธุรกิจออมใหญ 034-292201-6 ตอ 2102 034-292210

สํานักธุรกิจอุดรธานี 042-344420-32 ตอ 2102 042-344432-3

สํานักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908-10 ตอ 2102 045-262873

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดอางทอง

วิเศษชัยชาญ 035-631092, 631427, 631502 035-631091

อางทอง 035-611741-2, 611279 035-611278

จังหวัดอํานาจเจริญ

ปทุมราชวงศา 045-465052-3 045-465054

อํานาจเจริญ 045-511850-2 045-511854

จังหวัดอุดรธานี

กุมภวาป 042-331616, 203071-2 042-331617

ตั้งงี่สุน อุดรธานี 042-130536-8 042-130535

ถนนประชารักษา 042-243344 042-243348

ถนนโพธิ์ศรี 042-221222 042-246223

บานดุง อุดรธานี 042-273586-8 042-273585

บานผือ อุดรธานี 042-282820-2 042-281227

หนองหาน 042-261074-5, 209450-2 042-261342

อุดรธานี 042-247700 042-241871

จังหวัดอุตรดิตถ

ถนนเจษฎาบดินทร 055-832396-8 055-832399

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนบรมอาสน 055-440205, 440170 055-440425

ทองแสนขัน 055-418046 055-418047

พิชัย 055-422001-2, 421212 055-421213

อุตรดิตถ 055-411234, 411707, 411804 055-413317

จังหวัดอุทัยธานี

หนองฉาง 056-531254 056-531121

อุทัยธานี 056-511909, 511344, 511354 056-511910

จังหวัดอุบลราชธานี

กิโลศูนย 045-242708 045-243837

เขมราฐ 045-491200, 491203 045-491196

เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี 045-442390-3 045-422394

เดชอุดม 045-361034-5 045-361456

ตระการพืชผล 045-481027, 481029 045-481028

ถนนสรรพสิทธิ์ 045-246072, 244171 045-264399

นํ้ายืน 045-371009-10 045-371011

วารินชําราบ 045-269413 045-321117

อุบลราชธานี 045-254074, 254634, 254685 045-255015

สาขาต่างจังหวัด
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สํานักธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจกบินทรบุรี 037-202983 ตอ 2101 037-281161

สํานักธุรกิจกระบี่ 075-630509-10 ตอ 2101 075-611186

สํานักธุรกิจกาฬสินธุ 043-812591-3, 812311-2 043-812510-1

สํานักธุรกิจกําแพงเพชร 055-721828-30 ตอ 2101 055-721866

สํานักธุรกิจเกาะสมุย 
สุราษฎรธานี (บอผุด)

077-430761-2 077-430764

สํานักธุรกิจขอนแกน 043-389272 ตอ 2101 043-389283

สํานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี 032-419895 ตอ 2101 032-428069

สํานักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-814313 ตอ 2101 038-814316

สํานักธุรกิจชัยนาท 056-420108, 420132, 420088 
ตอ 2101

056-412505

สํานักธุรกิจชุมพร 077-570262, 570309 ตอ 2101 077-511447

สํานักธุรกิจเชียงราย 053-752540-6 ตอ 2101 053-753002

สํานักธุรกิจตรัง 075-223302-7 ตอ 2101 075-223308

สํานักธุรกิจถนนราชการดําเนิน 043-525568 ตอ 2101 043-525573

สํานักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช

075-316502-5 ตอ 2101 075-348155

สํานักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏรธานี

077-216548-9 ตอ 2101 077-281392

สํานักธุรกิจถนนทรงพล 034-219657 ตอ 2101 034-254238

สํานักธุรกิจถนนทาแฉลบ 039-321768-9 ตอ 2101 039-321178

สํานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย
ภูเก็ต

076-233148-54 ตอ 2101 076-232250

สํานักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา 035-229382-91 ตอ 2101 035-229395

สํานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ
ราชบุรี

032-310729 ตอ 2101 032-310732

สํานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1 034-827252-5 ตอ 2101 034-827261

สํานักธุรกิจถนนสวรรควิถี 
นครสวรรค

056-227814, 228892-3  056-222902

สํานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี

036-308223-30 ตอ 2101 036-308230-1

สํานักธุรกิจถนนหนองจิก 073-336017-9 ตอ 2101 073-350262

สํานักธุรกิจทามวง กาญจนบุรี 034-626671-2 ตอ 2101 034-611311

สํานักธุรกิจนครพนม 042-512577, 512671-4 042-511975

สํานักธุรกิจนครราชสีมา 044-241434 ตอ 2101 044-257264

สํานักธุรกิจนราธิวาส 073-522634-8 ตอ 2101 073-513101

สํานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

038-457656-8 038-457660

สํานักธุรกิจบางปลาสรอย 038-782145-50 ตอ 2101 038-782153

สํานักธุรกิจบานโปง 032-210262-6 032-211266-77

สํานักธุรกิจบุรีรัมย 044-620727 ตอ 2101 044-620499

ชื่อสํานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สํานักธุรกิจปทุมธานี 02-581-6751-2 ตอ 2101 02-581-8019

สํานักธุรกิจประจวบคีรีขันธ 032-601878-9, 603203-5 032-601353-4

สํานักธุรกิจประตูชางเผือก 053-404920-9 ตอ 2101 053-223080

สํานักธุรกิจประตูนํ้าพระอินทร 036-361086-8 ตอ 2101 035-361017

สํานักธุรกิจปาตอง 076-341809 ตอ 2101 076-345120

สํานักธุรกิจพะเยา 054-410831-2 ตอ 2101 054-431818

สํานักธุรกิจพัทลุง 074-617346-50 074-617351-4

สํานักธุรกิจพิษณุโลก 055-218668 ตอ 2101 055-218660

สํานักธุรกิจเพชรบูรณ 056-728042-4 ตอ 2101 056-711548

สํานักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร 034-864115-6 034-864205

สํานักธุรกิจมิตรภาพ 
นครราชสีมา

044-243472-5, 243527 044-243528-9

สํานักธุรกิจมิตรภาพ หนองคาย 042-413124-6, 413803-6 042-413014

สํานักธุรกิจเมืองพัทยา 038-052360-5 ตอ 2102 038-052368-9

สํานักธุรกิจแมสอด 055-534063-7 055-534072-3

สํานักธุรกิจระยอง 038-861025 ตอ 2101 038-861028

สํานักธุรกิจลพบุรี 036-618862-6 ตอ 2101 036-618860

สํานักธุรกิจเลย 042-814894-8 042-814892-3

สํานักธุรกิจศรีราชา 038-771542 ตอ 2101 038-322768

สํานักธุรกิจศรีสะเกษ 045-620026 ตอ 2101 045-611980

สํานักธุรกิจสกลนคร 042-736124 ตอ 2101 042-711410

สํานักธุรกิจสบตุย 054-318600-2, 318622-5 
ตอ 2201-4

054-226572

สํานักธุรกิจสันปาขอย 053-262433, 302520-2 ตอ 2101 053-243121

สํานักธุรกิจสุโขทัย 055-621035 ตอ 2101 055-611752

สํานักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-500219-20, 500224-6 
ตอ 2101-2

035-500218

สํานักธุรกิจสุรินทร 044-539500 ตอ 2101 044-539510

สํานักธุรกิจหัวหิน 032-531415-23 ตอ 2101 032-512513

สํานักธุรกิจหาดใหญ 074-234902-5 ตอ 2101 074-238687

สํานักธุรกิจหาดใหญใน 074-239945, 257602 ตอ 2101 074-257182

สํานักธุรกิจหาแยกโนนไฮ 044-836966-7 ตอ 2101 044-836023

สํานักธุรกิจอรัญประเทศ 037-232974-6, 232983-4 037-232993-7

สํานักธุรกิจออมใหญ 034-292208 ตอ 2102 034-292210

สํานักธุรกิจอางทอง 035-626269-72 ตอ 2101 035-626304

สํานักธุรกิจอุดรธานี 042-344420 ตอ 2101 042-344433

สํานักธุรกิจอุตรดิตถ 055-441596, 441640 ตอ 2101 055-413319

สํานักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908-10 ตอ 2101, 2111 045-262873

สาขาไมโครนครหลวง

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เซ็นทรัล ชิดลม 0-2254-9121, 0-2254-9123, 
0-2655-7833

0-2254-9124

เซ็นทรัล พระราม 3  0-2673-6534-5 0-2673-6533

เดอะวอลค ราชพฤกษ 0-2489-6870-2 0-2489-6873

เทสโก โลตัส รามอินทรา 109 0-2175-3445-7 0-2175-3448

เทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ 0-2434-7494-5 0-2434-7491

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส แจงวัฒนะ 0-2990-7528-9 0-2990-7527

เทสโก โลตัส นวนคร 0-2520-4828-9 0-2520-4830

เทสโก โลตัส บางแค 0-2804-4781, 0-2804-4783, 
0-2804-4779

0-2804-4777

เทสโก โลตัส บางนา 0-2740-9687-9 0-2739-9165

เทสโก โลตัส บางปะกอก 0-2872-1558-60 0-2872-1561
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี เพชรเกษม 2 0-2807-5193-4 0-2807-5191

บิ๊กซี รังสิต 2 0-2995-1305-6 0-2995-1303

บิ๊กซี รังสิต คลอง 3 0-2592-2944-6 0-2592-2947

บิ๊กซี รัชดาภิเษก 0-2642-2372-3 0-2642-2370

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร 0-2921-0257-8 0-2921-0133

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร 2 0-2950-5661-2 0-2950-5660

บิ๊กซี ราชดําริ 0-2250-4714-5 0-2250-4716

บิ๊กซี รามคําแหง 0-2735-2175, 0-2735-2178, 
0-2735-2609

0-2735-2626

บิ๊กซี รามอินทรา 0-2971-7881-2 0-2971-7880

บิ๊กซี ลาดพราว 2 0-2938-6434-5 0-2938-6437

บิ๊กซี ลําลูกกา 0-2152-7403-4 0-2152-7405

บิ๊กซี ลําลูกกา 2 0-2563-3195-7 0-2563-3198

บิ๊กซี ศรีนครินทร 0-2710-5052-3 0-2710-5054

บิ๊กซี สมุทรปราการ 0-2395-2082-4 0-2395-2085

บิ๊กซี สะพานควาย 0-2616-7214-5 0-2616-7216

บิ๊กซี สายไหม 0-2536-0972-4 0-2536-0969

บิ๊กซี สําโรง 2 0-2757-9076-7 0-2757-9078

บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 0-2916-3720-1 0-2916-3722

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 0-2153-1627-9 0-2153-1630

บิ๊กซี สุวินทวงศ 0-2906-4651, 0-2906-4657 0-2906-4484

บิ๊กซี ออนนุช       0-2740-3801-2 0-2740-3803

บิ๊กซี อิสรภาพ 0-2466-5817-8 0-2466-5819

บิ๊กซี อุดมสุข 0-2328-2143-5 0-2328-2146

พาตา ปนเกลา 0-2435-0192-4 0-2435-0195

ฟวเจอร มารท พระราม 3 0-2291-7908-10 0-2291-7906

แฟชั่นมอลล 0-2246-1136-8 0-2246-1139

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร

0-2222-2481-2 0-2222-2483

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต

0-2564-2752-4 0-2564-2751

มหาวิทยาลัยรังสิต 0-2564-0911, 0-2564-0830 0-2564-0914

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 0-2692-0811, 0-2692-0833 0-2692-0710

ยู เซ็นเตอร จุฬา 42 0-2216-2094-5 0-2216-2096

โรงพยาบาลเกษมราษฎร 
บางแค

0-2455-0421-3 0-2455-0424

โรงพยาบาลพญาไท 2 0-2278-3013, 0-2278-3963-4 0-2278-3046

สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ 0-2864-6833-4 0-2864-6835

สยามแม็คโคร ลาดพราว   0-2734-3362-4 0-2734-3361

สยามแม็คโคร สาทร 0-2676-4302-3 0-2676-4301

สยามแม็คโคร สามเสน 0-2636-9870-1 0-2636-9872

อมอรินี 0-2540-3401-3 0-2540-3404

อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ. 

0-2679-1752-3 0-2679-1754

อาคารชินวัตร ทาวเวอร 3 0-2949-2606-8 0-2949-2605

อุทยานวิทยาศาสตร 0-2564-8028, 0-2564-8030 0-2564-8029

โฮมโปร บางนา 0-2316-4961-3 0-2316-4964

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส บางปู 0-2710-9059-61 0-2710-9058

เทสโก โลตัส บางพลี 0-2751-2339-40 0-2751-2338

เทสโก โลตัส บางใหญ 0-2443-6796-7 0-2443-6798

เทสโก โลตัส ประชาอุทิศ 0-2426-0140-2 0-2426-0150

เทสโก โลตัส ปากเกร็ด 0-2584-5920-1 0-2584-5912

เทสโก โลตัส พงษเพชร 0-2955-5754-6 0-2955-5757

เทสโก โลตัส พระราม 1 0-2219-1956-7 0-2219-1958

เทสโก โลตัส พระราม 2 0-2415-4810, 0-2415-4673 0-2415-4503

เทสโก โลตัส พระราม 3 0-2294-0621-3 0-2294-0624

เทสโก โลตัส พระราม 4 0-2249-2745-7 0-2249-2758

เทสโก โลตัส พัฒนาการ 0-2320-1531-3 0-2320-1534

เทสโก โลตัส แพรกษา 0-2178-6762-4 0-2178-6765

เทสโก โลตสั มีนบุรี 0-2918-5641-2 0-2918-5646

เทสโก โลตัส เยาวราช 0-2623-0972-3 0-2623-0974

เทสโก โลตัส รังสิต 0-2958-3765-7 0-2958-3768

เทสโก โลตัส รังสิต คลอง 7 0-2577-3097-8 0-2577-3099

เทสโก โลตัส รังสิต นครนายก 
คลอง 3

0-2569-5085-6 0-2569-5087

เทสโก โลตัส รัตนาธิเบศร 0-2591-9725, 0-2591-9532 0-2591-9746

เทสโก โลตัส ลาดพราว 0-2930-9380-2 0-2930-9378

เทสโก โลตัส วังหิน 0-2578-6070-1 0-2578-6072

เทสโก โลตัส วัชรพล 0-2945-6946-7 0-2945-6948

เทสโก โลตัส ศรีนครินทร 0-2175-7534-6 0-2175-7537

เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1 0-2508-2663-4 0-2508-2665

เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 3 0-2916-5236-8 0-2916-5239

เทสโก โลตัส สุทธิสาร 0-2690-8185-6 0-2690-8187

เทสโก โลตัส หนองจอก 0-2548-3741-3 0-2548-3744

เทสโก โลตัส หลักสี่ 0-2521-4642-4 0-2521-4640

เทสโก โลตัส ออนนุช 80 0-2322-3285-7 0-2322-3288

เทสโก โลตัส เอกมัย-รามอินทรา 0-2935-9791-2 0-2935-9790

บิ๊กซี  แจงวัฒนะ 2 0-2962-6241-2 0-2962-6240

บิ๊กซี คูบอน 0-2509-7611-3 0-2509-7614

บิ๊กซี เคหะรมเกลา 0-2329-9602, 0-2329-9700, 
0-2329-9988

0-2329-9276

บิ๊กซี ดาวคะนอง 0-2876-2627-9 0-2876-2630

บิ๊กซี ติวานนท 0-2968-6248-9 0-2968-6247

บิ๊กซี นวนคร 0-2520-3962-4 0-2520-3965

บิ๊กซี บางนา 0-2393-0894-5 0-2393-0878

บิ๊กซี บางบอน 0-2898-2271-3 0-2898-2274

บิ๊กซี บางปะกอก 0-2872-0241-2 0-2872-0243

บิ๊กซี บางพลี 0-2312-2921-3 0-2312-2924

บิ๊กซี บางใหญ 0-2903-1920, 0-2903-1681 0-2903-0006

บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90 0-2463-6827-8, 0-2463-6708 0-2463-6709

บิ๊กซี พระราม 2 0-2453-1824-5 0-2453-1826

บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2 0-2451-4238-9, 0-2451-4260 0-2451-4262

บิ๊กซี พระราม 4 0-2204-1926-7 0-2204-1928

บิ๊กซี เพชรเกษม 0-2421-3589-90 0-2421-3587

สาขาไมโครนครหลวง



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2556

ทําเนียบสาขา274

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กาฬสินธุ พลาซา 043-816195-7 043-816194

เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล 056-338324, 338327 056-338328

คลังพลาซา 044-248943-5 044-248946

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ พัทลุง 074-617440-2 074-617443

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ ยะลา 073-223630-1 073-223629

โคลีเซียม พาราไดส ภูเก็ต 076-214630, 214964-5 076-214629

เซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน 043-288122-3 043-288124

เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี 038-053913-5 038-053916

เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย 053-179770-2 053-179773

เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก 055-338400-2 055-338403

เซ็นทรัล พลาซา ลําปาง 054-811811-3 054-811814

เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎรธานี 077-602723-4 077-602725

เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 042-921364-6 042-921367

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 076-249857-9 076-249860

เซ็นทรัล แอรพอรท เชียงใหม 053-283923-4 053-283925

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กม.28

0-2571-5200-2 0-2571-5203

เทสโก โลตัส กบินทรบุรี 037-283434-6 037-283437

เทสโก โลตัส กระทุมแบน 034-472064-6, 472077 034-472080

เทสโก โลตัส กระบี่ 075-650730-1 075-650732

เทสโก โลตัส กันทรลักษ 045-663484-6 045-663487

เทสโก โลตัส กาญจนบุรี 034-623878-9 034-623881

เทสโก โลตัส กําแพงแสน 034-352752, 351042-3 034-352762

เทสโก โลตัส กุมภวาป 042-334802-4 042-334805

เทสโก โลตัส ขอนแกน 043-365008-10 043-365011

เทสโก โลตัส ขอนแกน 2 043-911713-5 043-911712

เทสโก โลตัส ขุขันธ 045-671130, 671360, 671643 045-671089

เทสโก โลตัส คําเที่ยง 053-872771-3 053-872774

เทสโก โลตัส โคราช 044-342528-9, 342574-5 044-342576

เทสโก โลตัส จันทบุรี 039-303467 039-303469

เทสโก โลตัส เจาฟา 076-216742-3 076-216744

เทสโก โลตัส ชลบุรี 038-276051-3 038-276020

เทสโก โลตัส ชัยนาท 056-426847-9 056-426846

เทสโก โลตัส ชัยภูมิ 044-813410-3 044-813414

เทสโก โลตัส ชุมพร 077-658980-2 077-658983

เทสโก โลตัส ชุมแพ 043-312544, 312547, 312537 043-312601

เทสโก โลตัส เชียงของ 053-791814-6 053-791809

เทสโก โลตัส เชียงคํา พะเยา 054-454234-5 054-454236

เทสโก โลตัส ดานซาย 042-810917-9 042-810920

เทสโก โลตัส เดชอุดม 045-361444, 361226, 361855 045-362727

เทสโก โลตัส ตรัง  075-225326-30 075-225332

เทสโก โลตัส ตราด 039-513701-3 039-513704

เทสโก โลตัส ตาก 055-893356-8 055-893359

เทสโก โลตัส ถลาง 076-311243-4 076-311245

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส ท็อปแลนด 
เพชรบูรณ

056-725609-11 056-725612

เทสโก โลตัส ทาบอ 042-401509-10 042-401506

เทสโก โลตัส ทามวง 034-612895-6 034-612899

เทสโก โลตัส ทามะกา 034-542914-7 034-542682

เทสโก โลตัส ทายาง 032-463280, 463300, 463400, 
463404

032-463480

เทสโก โลตัส ทาศาลา 075-522237, 522247 075-522637

เทสโก โลตัส ทุงสง 075-421732-3, 424324 075-424325

เทสโก โลตัส ธาตุพนม 042-541299, 541456 042-541593

เทสโก โลตัส นครปฐม 034-275310-2 034-275313

เทสโก โลตัส นครพนม 042-514147-8 042-514149

เทสโก โลตัส นครศรีธรรมราช 075-358432-4 075-358435

เทสโก โลตัส นครสวรรค 2 056-370200-2 056-370203

เทสโก โลตัส นาน 054-743165-7 054-743168

เทสโก โลตัส บอวิน ชลบุรี 038-117063-5 038-117068

เทสโก โลตัส บางปะอิน 035-742453-4 035-742455

เทสโก โลตัส บานฉาง 038-695544-5 038-695546

เทสโก โลตัส บานโปง 032-368250, 368254 032-368216

เทสโก โลตัส บึงกาฬ 042-492024-6 042-492028

เทสโก โลตัส ปงสนุก 054-224292-4 054-224295

เทสโก โลตัส ปทุมธานี 0-2978-1263-6 0-2978-1267

เทสโก โลตัส ประจวบคีรีขันธ 032-652250-3 032-652254

เทสโก โลตัส ปราจีนบุรี 037-482250-3 037-482254

เทสโก โลตัส ปราณบุรี 032-825780-2 032-825783

เทสโก โลตัส ปากชอง 044-328710-2 044-328713

เทสโก โลตัส ฝาง 053-383091, 383098 053-383075

เทสโก โลตัส พนมสารคาม 038-553349-50 038-553348

เทสโก โลตัส พล ขอนแกน 043-415369, 414443, 414344 043-415007

เทสโก โลตัส พะเยา 054-484297-9 054-484294

เทสโก โลตัส พัทยาใต 038-427853, 427857, 427937 038-427423

เทสโก โลตัส พัทยาเหนือ 038-370858 038-370228

เทสโก โลตัส พัทลุง 074-606543-4 074-606545

เทสโก โลตัส พิบูลมังสาหาร 045-442032, 442054, 442095 045-442029

เทสโก โลตัส พิษณุโลก 055-221664, 221636-7 055-221665

เทสโก โลตัส พิษณุโลก ทาทอง 055-330323-5 055-330326

เทสโก โลตัส เพชรบุรี 032-402801-3 032-402804

เทสโก โลตัส เพชรบูรณ 056-712206-7 056-712209

เทสโก โลตัส แพร 054-511231, 511014, 511898 054-511733

เทสโก โลตัส โพธาราม 032-231116-7, 231658, 232758 032-232949

เทสโก โลตัส แฟรี่พลาซา 
ขอนแกน

043-271141-2 043-271145

เทสโก โลตัส ภูเก็ต 076-255128-9 076-255130

เทสโก โลตัส มหาชัย 034-827510-2 034-827514

เทสโก โลตัส มุกดาหาร 042-631548-9 042-631551

เทสโก โลตัส เมืองสุโขทัย 055-645823-5 055-645826

สาขาไมโครต่างจังหวัด
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เทสโก โลตัส แมจัน เชียงราย 053-772394-5 053-772385

เทสโก โลตัส แมสอด 055-536708, 536682 055-536712

เทสโก โลตัส แมสอด-ตาก 055-506996-8 055-506999

เทสโก โลตัส แมสาย 053-734561-4 053-734565

เทสโก โลตัส รวมโชค เชียงใหม 053-243596-8 053-243599

เทสโก โลตัส ระนอง 077-813401-3 077-813404

เทสโก โลตัส ระยอง 038-800535-7 038-800538

เทสโก โลตัส ราชบุรี 032-350366-9 032-350365

เทสโก โลตัส ราไวย 076-383945-7 076-388967

เทสโก โลตัส ลพบุรีอินน พลาซา 036-614041-3 036-614045

เทสโก โลตัส ลําปาง 054-317988-9 054-317990

เทสโก โลตัส เลย 042-833595-7 042-833556

เทสโก โลตัส วังนํ้าเย็น 037-251408-9, 251508-9 037-251550

เทสโก โลตัส วัฒนานคร 037-261321-2, 261325-6 037-261315

เทสโก โลตัส วัดลาดปลาดุก 0-2194-5082-5 0-2194-5086

เทสโก โลตัส เวียงสา 054-690847-9 054-690850

เทสโก โลตัส ศรีมหาโพธิ์ 037-274369-71 037-274040

เทสโก โลตัส ศรีสะเกษ 045-644190-2 045-644193

เทสโก โลตัส ศาลายา 0-2482-2069, 0-2482-2071 0-2482-2072

เทสโก โลตัส สกลนคร 042-715310-2 042-715313

เทสโก โลตัส สงขลา 074-307917-9 074-307920

เทสโก โลตัส สมุทรสงคราม 034-715871-2 034-718678

เทสโก โลตัส สมุย 077-245464-5 077-245466

เทสโก โลตัส สระบุรี 036-222078, 222340, 222378 036-222763

เทสโก โลตัส สวางแดนดิน 042-722612-3 042-722614

เทสโก โลตัส สองพี่นอง 035-532544-6 035-532767

เทสโก โลตัส สัตหีบ 038-439446-9 038-439445

เทสโก โลตัส สันทราย 053-350555, 350500, 350516 053-350529

เทสโก โลตัส สามชุก 035-572044-5 035-572046

เทสโก โลตัส สามพราน 034-312150-2 034-312153

เทสโก โลตัส สิงหบุรี 036-522112-3 036-523111

เทสโก โลตัส สุพรรณบุรี 035-526137-8 035-526140

เทสโก โลตัส สุราษฎรธานี 077-221351-2, 221263-4 077-221263

เทสโก โลตัส สุรินทร 044-531966-7 044-531968

เทสโก โลตัส สุรินทร พลาซา 044-539487-9 044-539486

เทสโก โลตัส เสนา อยุธยา 035-202793-4 035-202795

เทสโก โลตัส หนองคาย 042-413470-1 042-413469

เทสโก โลตัส หนองบัวลําภู 042-312914-6 042-312917

เทสโก โลตัส หนองสองหอง 043-491631-3 043-491634

เทสโก โลตัส หนองหาน 042-261260, 261309, 261350 042-261379

เทสโก โลตัส หลังสวน 077-544726-7, 544738 077-544739

เทสโก โลตัส หางฉัตร 054-269712-4 054-269715

เทสโก โลตัส หางดง เชียงใหม 053-807546 053-807547

เทสโก โลตัส หาดใหญ 074-223671-2 074-223670

เทสโก โลตัส อมตะนคร 038-457301-2 038-457300

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก โลตัส อรัญประเทศ 037-541681 037-541684

เทสโก โลตัส อาวลึก 075-610813, 682223-5 075-610815

เทสโก โลตัส อุดรธานี 042-326489-90 042-249241

เทสโก โลตัส อุทุมพรพิสัย 045-692180, 692425, 692464 045-691823

เทสโก โลตัส อุบลราชธานี 045-255825-6 045-255827

บอพลอย นิวกรุงไทย 034-581494-7 034-581498

บางลามอลล ภูเก็ต 076-292540-1 076-292542

บิ๊กซี กระบี่ 075-810507-8 075-810509

บิ๊กซี กาฬสินธุ 043-810471-4 043-810475

บิ๊กซี กําแพงเพชร 055-853826-8 055-853829

บิ๊กซี เกาะสมุย 077-960828-9 077-960830

บิ๊กซี โคราช 044-341326-9 044-341327

บิ๊กซี จันทบุรี 039-436471-4 039-436475

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 038-536031-2 038-536033

บิ๊กซี ชลบุรี 038-192211-3 038-192214

บิ๊กซี ชลบุรี 2 038-387991-4 038-387995

บิ๊กซี ชัยภูมิ 044-051234-5 044-051237

บิ๊กซี เชียงราย 053-711644, 747058-9 053-717766

บิ๊กซี เชียงใหม 053-850789 053-850793

บิ๊กซี เชียงใหม 2 053-850716-7 053-850715

บิ๊กซี นครปฐม 034-275691-3 034-275694

บิ๊กซี นครสวรรค 056-233180-2 056-233179

บิ๊กซี บานโปง 032-368453-5  032-368456

บิ๊กซี บุรีรัมย 044-690268, 690349-50 044-690240

บิ๊กซี พัทยา 2 038-374840-2 038-374843

บิ๊กซี พัทยากลาง 038-488290-2 038-488289

บิ๊กซี พิษณุโลก 055-378045-7 055-258597

บิ๊กซี เพชรบุรี 032-402600-3 032-402604

บิ๊กซี เพชรบูรณ 056-744504-6 056-744507

บิ๊กซี มหาชัย 034-442880-3 034-442884

บิ๊กซี มหาสารคาม 043-995538-40 043-995541

บิ๊กซี มุกดาหาร 042-661950-2 042-661953

บิ๊กซี ยโสธร 045-724513-5 045-724516

บิ๊กซี ระยอง 038-624116-7 038-624118

บิ๊กซี ราชบุรี 032-332701-2 032-332703

บิ๊กซี ลพบุรี 036-784464-6 036-784467

บิ๊กซี ลพบุรี 2 036-780721-3 036-780724

บิ๊กซี ลําปาง 054-352651-3 054-352654

บิ๊กซี ลําพูน 053-575601-3 053-575604

บิ๊กซี เลย 042-845765-7 042-845768

บิ๊กซี วารินชําราบ 045-854051-3 045-854054

บิ๊กซี สกลนคร 042-731370-2 042-731373

บิ๊กซี สตูล 074-741944-6 074-741947

บิ๊กซี สระแกว 037-421771-3 037-421774

บิ๊กซี สุโขทัย 055-616466-8 055-616469

สาขาไมโครต่างจังหวัด
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บิ๊กซี สุพรรณบุรี 035-494890-2 035-494893

บิ๊กซี สุราษฎรธานี 077-600142-3 077-600141

บิ๊กซี สุรินทร 044-535100-2 044-535103

บิ๊กซี หลมสัก 056-704615-7 056-704618

บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม 053-442841-2 053-442843

บิ๊กซี หางดง เชียงใหม 053-447837-8 053-447839

บิ๊กซี หาดใหญ 074-214580-2 074-214583

บิ๊กซี หาดใหญ 2 074-262956-9 074-262960

บิ๊กซี อยุธยา 035-747047-8 035-747049

บิ๊กซี ออมใหญ 0-2420-6283, 0-2420-4657 0-2420-6290

บิ๊กซี อางทอง 035-851284-6 035-851287

บิ๊กซี อํานาจเจริญ 045-270203-5 045-270206

บิ๊กซี อุดรธานี 042-222094, 222314 042-223049

บิ๊กซี อุบลราชธานี 045-355163-5 045-355166

พันธทิพย พลาซา เชียงใหม 053-288026 053-288028

แฟรี่แลนด นครสวรรค 056-372300-3 056-372299

มหาวิทยาลัยขอนแกน 043-202650-1 043-202653

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-224144-6 053-224147

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 055-260123-5 055-260126

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754611-2 043-754613

มหาวิทยาลัยแมโจ 053-499171-2, 499177-8 053-499173

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 053-912209-12 053-912213

มหาวิทยาลัยราชภัฎ กําแพงเพชร 055-716501-4 055-716505

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย 053-776281-4 053-776285

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม 053-231750-1 053-231752

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เทพสตรี 036-425315-6 036-425318

มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย 044-602201-4 044-602200

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลยสงคราม

055-267021-2 055-267024

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ 056-725737-9 056-725111

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต 076-523395-7 076-523398

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 074-218542-4 074-218717

ยูดี ทาวน อุดรธานี 042-932983-4, 932986 042-932996

โรบินสัน กาญจนบุรี 034-603315-8 034-603319

โรบินสัน จันทบุรี 039-328686-90 039-328689

โรบินสัน ตรัง 075-216188-9 075-216197

โรบินสัน สกลนคร 042-971735-8 042-971739

โรบินสัน สุพรรณบุรี 035-454261-4 035-454265

โรบินสัน หาดใหญ 074-225546-8 074-225567

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 055-243352-5 055-246111

ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 043-514754-5, 514768 043-514742

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 036-770179-80 036-770182

ศาลากลางจังหวัดสงขลา 074-323900-2 074-323903

ศูนยการคาอยุธยาพารค 035-346667-8 035-346668

สยามทีวี เชียงใหม 053-275200-2 053-275203

สยามแม็คโคร ชลบุรี 038-288516-8 038-288517

สยามแม็คโคร นครปฐม 034-378399-400 034-378401

สยามแม็คโคร หาดใหญ 074-217742-3 074-217744

สหไทยพลาซา นครศรีธรรมราช 075-342745-8 075-343123

สาระสโมสร รร.จปร.นครนายก 037- 393633 037-393655

สุนียแกรนดซิตี้มอลล 
อุบลราชธานี

045-316754, 316757 045-316758

เสริมไทย พลาซา มหาสารคาม 043-723076-7 043-723193

หาดเฉวง 2 077-414447-8 077-414449

หาดละไม 077-424656-7 077-424540

เอสเค ชอปปง พารค 
อุบลราชธานี

045-474021-3 045-474024

โอเชี่ยนชอปปงมอลล ชุมพร 077-502248-50 077-502321

โฮมโปร ตรัง 075-502167, 502177, 502194 075-502196

โฮมโปร ระยอง 038-610037-8 038-610355

สาขาไมโครต่างจังหวัด








