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วิสัยทัศน

วิสัยทัศน

มุงหมายที่จะเปนธนาคาร
ที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
มีความพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย
คงไวซึ่งความเปนสากล
ตลอดจนการเปนธนาคารชั้นนํา
แหงภูมิภาคเอเชีย
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+2.8%

สินทรัพย

2,835,852

+5.6%

รายไดรวม

157,044

2,759,890

148,774

2,596,507
(ลานบาท)

143,138
(ลานบาท)

2558

2558

2557

2557

2556

+1.6%

2556

เงินรับฝาก

2,090,965

+4.9%

เงินใหสินเชื่อ

1,868,903

2,058,779

1,782,233

1,935,272

1,752,667

(ลานบาท)

(ลานบาท)

2558

2558

2557
2556

2557
2556
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (งบการเงินรวม)
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (งบการเงินรวม)
ฐานะการเงิน (ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย
เงินใหสินเชื่อ 1
เงินใหสินเชื่อ (หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1
เงินรับฝาก
หนี้สิน
สวนของเจาของ 2
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดดอกเบี้ย
รายไดรวม
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 2
เทียบเปนรายหุน (บาท)
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 2
มูลคาหุน
มูลคาหุนตามบัญชี 2
ชวงราคาสูงสุด - ตํ่าสุด
ราคาปด
อัตราสวนทางการเงิน (%)
เงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก 1
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย 2
กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉลี่ย 2
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
คาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงาน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง
หมายเหตุ 1. หักรายไดรอตัดบัญชี
2. สวนที่เปนของธนาคาร

เปลี่ยนแปลงรอยละ
2556 2558/2557 2557/2556

2558

2557

2,835,852
1,868,903
1,764,716
2,090,965
2,473,821
361,832

2,759,890
1,782,233
1,690,307
2,058,779
2,436,247
323,491

2,596,507
1,752,667
1,660,085
1,935,272
2,300,456
295,936

103,814
157,044
57,683
43,030
34,181

103,480
148,774
53,770
45,083
36,332

+ 2.8
+ 4.9
+ 4.4
+ 1.6
+ 1.5
+ 11.9

+
+
+
+
+
+

6.3
1.7
1.8
6.4
5.9
9.3

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

+
+
+
-

0.3
5.6
7.3
4.6
5.9

+
+
+
+
+

3.1
3.9
0.5
0.4
1.2

22.54
23.62
23.53
17.91
19.03
18.81
10.00
10.00
10.00
189.56
169.47
155.03
197.00 - 144.00 216.00 - 165.00 237.00 - 174.00
152.50
194.00
178.00

-

4.6
5.9
+ 11.9

+
+
+

0.4
1.2
9.3

- 21.4

+

9.0

+ 2.81
+ 0.61
- 18.77
- 0.18
- 1.75
- 0.21
- 0.63
+ 0.67
+ 0.46

- 3.99
- 0.02
- 10.10
- 0.06
- 0.96
+ 0.01
+ 2.99
+ 0.85
+ 0.66

89.38
2.75
185.30
1.21
9.91
2.16
43.85
15.78
17.87

86.57
2.14
204.07
1.39
11.66
2.37
44.48
15.11
17.41

90.56
2.16
214.17
1.45
12.62
2.36
41.49
14.26
16.75
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กาวสู ความสําเร็จ

4

ปจจุบันประเทศไทยไดกลายเปนสวนหนึ่งของประชาคมระหวางประเทศ
ทีม่ ขี นาดใหญขนึ้ มาก ภาคธุรกิจจึงจําเปนตองเปลีย่ นวิถกี ารดําเนินธุรกิจ
จากการเนนตลาดในทองถิ่นมาเปนการมุงสูตลาดในภูมิภาคมากขึ้น
ขณะทีป่ ระชาชนทัว่ ไปพึงตระหนักวา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะนํามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ธนาคารกรุงเทพ
พรอมกาวเดินเคียงขางและสนับสนุนลูกคา ตลอดระยะเวลาแหงการปรับตัว
ดวยบริการที่ครบวงจรและตรงกับความตองการของลูกคา

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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Reaching Out

600
ประชากรกวา
ลานคน

หนึ่งภูมิภาค ตลาดเดียวกัน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ไดเริม่ ตนอยางเปนทางการในวันที่
31 ธันวาคม 2558 หมายความวาประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทัง้ 10 ประเทศ จะกาวสูก ารเปนตลาด
และฐานการผลิตเดียวกันในทีส่ ดุ

เขาถึง ทั่วภูมิภาค
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหประเทศไทยกลายเปนสวนหนึ่งของ
กลุมเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญที่สุด และขยายตัวเร็วที่สุดแหงหนึ่งของโลก สมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม จะรวมกันสรางสรรคประชาคมเศรษฐกิจใหกาวหนา และมี
บทบาทสําคัญขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายในการลดอุปสรรคทั้งดานการคาและการลงทุน
ระหว า งกั น ในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง การปรั บ กฎหมายและระเบี ย บภายในประเทศสมาชิ ก
ใหสอดคลองกัน เชน ดานพิธีการศุลกากร ขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มีสวนชวยเชื่อมโยงแตละประเทศเขาดวยกัน เปดโอกาสใหมทางการคา และสนับสนุน
การสรางเครือขายธุรกิจในภูมิภาค
จากทําเลที่ตั้งของไทยที่สามารถเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกสภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบานไดเปนอยางดี กลุมประเทศลุมนํ้าโขงคือ กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม นับเปนเขตเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวสูงที่สุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และธนาคารกรุงเทพพรอมที่จะสงเสริมลูกคาในการดําเนินธุรกิจกับประเทศเหลานี้

เสนทางสายไหมใหมของจีน

จีนกําลังฟนฟูเสนทางสายไหม
ทางทะเล ซึ่งเคยเปนเสนทางการคา
ที่สําคัญในอดีต และเมื่อผนวกกับ
เสนทางสายไหมทางบก จะทําให
เสนทางนี้สามารถเชื่อมเอเชียกับยุโรป
เขาดวยกัน ทั้งทางบกและทางทะเล
ปจจุบันกําลังมีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหมๆ ตลอดแนวเสนทาง ไมวา
จะเปน ถนน ทาเรือ ทางรถไฟ รวมถึง
โครงการดานพลังงาน ประเทศไทย
และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะไดรับประโยชนยิ่ง
จากโครงการพัฒนาเหลานี้
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เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนจากโอกาสใหมในตางประเทศ อาทิ ตลาดที่มีพลวัตและกําลังขยายตัว
เร็วอยางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ธนาคารจึงจัดงานสัมมนาเพื่อใหความรู
จัดเจาหนาทีท่ มี่ คี วามเชีย่ วชาญเพือ่ ใหคาํ แนะนํา และจัดโครงการนําลูกคาสํารวจลูท างการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมผานเครือขายที่กระจายอยูใน
ตางประเทศ เพื่อแนะนําลูกคาใหรูจักกัน อันอาจนําไปสูการเปนพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต

มูงสูภูมิภาค พรอมปรับตัวเพื่อเติบโต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหตลาด
มีขนาดใหญขึ้น ธุรกิจไทยจึงมีโอกาสเขาถึง
ตลาดใหมในภูมิภาคมากขึ้น แตขณะเดียวกัน
ก็จะมีตางชาติเขามาแขงขันในตลาดของ
ประเทศไทยมากขึ้นเชนกัน ปจจัยแหง
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจในภาวะ
แวดลอมที่กําลังเปลี่ยนไปนี้คือ การเขาใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้และวางแผน
ใหสอดคลองกับสถานการณ

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการสนับสนุนลูกคาใหประสบความสําเร็จใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โปรดติดตามใน
AEC Connect ที่เว็บไซต
www.bangkokbank.com/aecconnect

140,000

กิโลเมตร

โครงขายทางหลวงในเอเชีย

โครงขายทางหลวงในเอเชียเมื่อไดรับการพัฒนาจะมีความยาวรวมกัน
140,000 กิโลเมตร ผาน 32 ประเทศ จากเอเชียถึงยุโรป ประเทศไทย
ซึ่งเปนทางผานสูอาเซียน และเปนประตูสูประเทศลุมแมนํ้าโขงที่เศรษฐกิจ
กําลังขยายตัวอยางโดดเดน หมายความวาประเทศไทยจะไดประโยชนยิ่ง
จากการขยายโครงขายทางหลวงในเอเชียดังกลาว แผนการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลไทย ทั้งทางรถไฟ ทางหลวง ทาเรือ
และทาอากาศยาน ที่คาดวาจะเรงดําเนินการในป 2559 จะชวยกระตุน
เศรษฐกิจภายในประเทศ และสนับสนุนการรวมกลุมของภูมิภาค

คุนหมิง
มัณฑะเลย

เชียงใหม

ฮานอย
เวียงจันทน

ยางกุง
กรุงเทพฯ

กัวลาลัมเปอร
สิงคโปร

กรุงโฮจิมินห
พนมเปญ
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แผนที่เครือขายสาขาของธนาคารกรุงเทพ

เมียนมา

1

ไทย

1,138*

ฮองกง

2

จีน

6

ญี่ปุน

2

ไตหวัน

3

สหรัฐอเมริกา

1

ฟลิปปนส

1

หมูเกาะเคยแมน

1

อังกฤษ

1

มาเลเซีย

5

* ไมรวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

เครือขายสาขาตางประเทศ
ของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพมีเครือขายอยูในประเทศสําคัญที่เปนคูคาหลัก
ของไทย เชน จีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน อาเซียน สหรัฐฯ และยุโรป
รวม 32 แหง ใน 15 เขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนถึง 16 แหง ทั้งนี้ ไมนับรวมธนาคาร
ตัวแทนที่มีกวา 1,000 แหง ทั่วโลก
ในฐานะธนาคารแหงภูมิภาค ธนาคารพรอมสนับสนุนลูกคาในการ
ขยายธุรกิจสูตางประเทศ ดวยเครือขายที่กวางขวาง ความสัมพันธ
ที่ยาวนาน และความเชี่ยวชาญตลาดในประเทศนั้น การที่ธนาคาร
วางรากฐานกิจการในตางประเทศไดอยางมั่นคง ทําใหธนาคาร
สามารถมี บ ทบาทในการช ว ยเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ ระหว า ง
นักลงทุน คูคา และผูประกอบการในทองถิ่นได
ธนาคารสนับสนุนลูกคาในทุกระดับของเครือขายธุรกิจ และสงเสริม
กิจการของลูกคาใหเติบโตกาวหนาในทามกลางสิ่งทาทายทั้งหลาย

ลาว

2
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
1 3

เวียดนาม

2
สิงคโปร
1

32 15
เครือขายในตางประเทศ

เขตเศรษฐกิจสําคัญ

แหง

เขตเศรษฐกิจ
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เขาถึง อยางเขาใจ
ดวยความมุงมั่นในการเปน “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” ธนาคารจึงใสใจความตองการของลูกคา
ในแตละชวงวัย เพื่อใหสามารถนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินและบริการไดอยางเหมาะสม
ธนาคารนําเสนอบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา ควบคูกับการสรางความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของขอมูล และความสะดวกสบายในการดําเนินธุรกรรม ผานชองทางบริการ
อัตโนมัติทุกชองทาง ในทุกที่ ทุกเวลา

บริการดวยนํ้าใจ
ใหความสําคัญกับลูกคา
ธนาคารเขาใจความตองการ
ของลูกคาในแตละชวงวัย จึงสามารถ
เพิ่มพูนความรูใหลูกคา และนําเสนอ
บริการที่ตอบสนองความตองการ
ทั้งในชีวิตประจําวัน การดําเนินธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ
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ผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา

ธนาคารใหความรูทางการเงินแกลูกคา ผานโครงการ
“การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” โดยจัดอบรมใหลูกคาแตละกลุม
ถึงสถานประกอบการ มีการใหความรูทั้งดานการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจาย การสรางวินัยการออม การลงทุน และการปองกันความเสี่ยง
ตางๆ โครงการนี้ชวยใหแตละบุคคล รวมถึงครอบครัวของบุคคลนั้น
มีความเขาใจและสามารถวางแผนการเงินไดอยางเหมาะสม
อันชวยเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

บัตรเดบิต บีเฟสต สมารท แรบบิท
ศิริราช ใชชิพอัจฉริยะที่มีความ
ปลอดภัยดานขอมูล และเปนบัตร
ที่รวมคุณลักษณะที่สรางสรรคหลาย
ประการ เชน ผูถือบัตรไดมีสวนรวม
ในการบริจาคใหคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล และยังไดรับความ
คุมครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ
รวมถึงสวนลดและสิทธิประโยชนอื่นๆ
จากโรงพยาบาลศิริราช
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เขาถึง โอกาสใหม
ธนาคารกรุงเทพพรอมรับมือกับสิ่งทาทาย
ในยุคดิจิทัล ดวยนวัตกรรมบริการที่สร าง
ความพึงพอใจแกลูกคา สนับสนุนลูกคาให
สามารถแขงขันและกาวไปสูความสําเร็จ ลูกคา
สามารถเข า ถึ ง บริ ก ารดิ จิ ทั ล ของธนาคาร
ไดอยางทั่วถึง

ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน

การดําเนินชีวิตของคนไทยมีความสลับซับซอนขึ้นเปนลําดับ อันเนื่องจาก
การใชวิถีแบบใหม และความสะดวกสบายในการใชบริการออนไลน
ผานโทรศัพทมือถือ อีกนัยหนึ่ง มีคนจํานวนมากขึ้นเปนลําดับที่หันมา
ใชบริการธนาคารออนไลนและการชําระเงินผานระบบดิจทิ ลั รวมทัง้ มองหา
ธนาคารทีส่ ามารถใหบริการทีห่ ลากหลายครอบคลุม แตเขาถึงงาย สะดวก
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของขอมูล
เทคโนโลยี กําลังนําชีวิตไปสูอิสรภาพ และทําใหมนุษยสามารถใชเวลา
กับสิ่งที่อยากทําไดมากขึ้น

หากตองการทราบวิธี
การบริหารการเงิน เพื่อความมั่นคง
อยางยั่งยืน โปรดติดตามใน
Money Tutor ที่เว็บไซต
www.bangkokbank.com/
moneytutor
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35

ลานเครื่อง
สมารทโฟนในประเทศไทย
ครึ่งหนึ่งของประชากรไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลกําลังไดรับความนิยม
อยางแพรหลายในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ
และสื่อสังคมออนไลน คนไทยใชโทรศัพท
มือถือเฉลี่ย 1.4 เครื่องตอคน และครึ่งหนึ่ง
ของคนไทยใชโทรศัพทแบบสมารทโฟน
ซึ่งนับวาเปนอัตราที่สูงกวาประเทศพัฒนา
แลวหลายประเทศ และคนไทยใชสมารทโฟน
เฉลี่ยถึง 160 นาทีตอวัน อีกทั้งใชใน
การหาขอมูลมากกวาประเทศอื่น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

บริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง
บัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง ทําใหลูกคาสามารถใชบริการ
ของธนาคารไดโดยไมตองเดินทางมาที่ธนาคาร
ความสามารถในการเชื่อมตอไดตลอดเวลา
ผานเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย ทั้งในระบบ 3G และ 4G
ทําใหธนาคารสามารถสื่อสารและแจงเตือนลูกคา
ในเรื่องตางๆ ผานโทรศัพทมือถือไดทันที เชน เมื่อมี
การโอนเงินเขาบัญชี หรือเมื่อใกลถึงกําหนดการชําระเงิน
คาสินคาหรือบริการ เปนตน นอกจากนี้ ยังนําเสนอ
ทางเลือกในการชําระเงินรูปแบบใหม และอํานวย
ความสะดวกในการซื้อขายหรือติดตามการลงทุนดวย

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

“ธนาคารกรุงเทพมุงมั่น
ที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา
และประชาชนตลอดไป”
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ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ทําใหอาเซียนมีความสําคัญ
ตอประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ป 2558 นับเปนอีกปหนึ่งที่ธนาคารกรุงเทพยังคงสามารถสรางผล
การดําเนินงานทีน่ า พอใจ เพือ่ ตอบแทนผูถ อื หุน พรอมทัง้ ดูแลสนับสนุน
ลูกคาอยางใกลชิด แมตองเผชิญกับความทาทายจากสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรารอยละ 2.8 แตสินเชื่อและ
เงินฝากของธนาคารยังเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 และ 1.6 ตามลําดับ โดยมี
กําไรสุทธิ 34,181 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 17.9 บาท ทัง้ นี้ ธนาคาร
ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีเงินกองทุนอยูในระดับสูงสามารถรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนาจะปรับตัวดีขึ้นในป 2559 โดยมีแรง
ขับเคลือ่ นจากการลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐานของรัฐบาล เชน การขยาย
ทาอากาศยาน และการพัฒนาโครงขายโทรคมนาคม ซึง่ จะมีสว นอยาง
สําคัญในการผลักดันใหเศรษฐกิจดิจิทัลขยายตัว และเปดโอกาสให
ธนาคารเดินหนากลยุทธธนาคารดิจิทัลใหกาวหนายิ่งขึ้น นอกจากนี้
ความสําเร็จของการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2558 ชวยสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนทั้งในและ
นอกภูมิภาค
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหอาเซียนมีความ
สําคัญตอประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญ ปจจุบนั การสงออกของ
ไทยไปอาเซียนมีสดั สวนประมาณรอยละ 26 ของมูลคาสงออกรวมของ
ไทย ขณะที่การนําเขามีสัดสวนประมาณรอยละ 19 การรวมกลุมที่
เขมแข็งขึ้นของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในครั้งนี้ ไมเพียงกอใหเกิด
ประโยชนตอผูประกอบการและนักลงทุนไทยในการขยายการลงทุนไป
ในภูมภิ าคเทานัน้ หากยังเปนการสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากตางชาติ
เขามาในประเทศไทยมากขึ้นดวย

สารจากประธานกรรมการธนาคาร
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ในเดือนมิถุนายน 2558 ธนาคารไดเปดทําการธนาคารกรุงเทพ สาขา
ยางกุง อันนับเปนธนาคารจากประเทศไทยเพียงแหงเดียว และเปน
1 ใน 9 แหง ของธนาคารตางชาติ ที่ไดรับใบอนุญาตใหเปดสาขา
ในเมียนมาที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว ปจจุบันธนาคารมีเครือขายใน
ตางประเทศทั้งสิ้น 32 แหง ใน 15 เขตเศรษฐกิจ โดย 16 แหง อยูใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในรอบปทผี่ า นมา ประเทศจีนไดเขามามีบทบาทในภูมภิ าคอาเซียนเพิม่
ขึ้นเปนลําดับ ดังนั้น เพื่อเนนยํ้าถึงความสัมพันธอันยาวนานระหวาง
ธนาคารกรุงเทพกับประเทศจีน และจุดแข็งของธนาคารในการชวย
เชื่อมโยงลูกคาสูโอกาสทางธุรกิจในจีน ธนาคารไดจัดการประชุม
สัมมนาในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเทศจีน โดยไดรับเกียรติจาก
วิทยากร ผูมีความรูและความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนของจีน
มารวมแบงปนขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ
ลูกคาและผูเขารวมการสัมมนา
ตลอด 71 ป นับแตเปดดําเนินกิจการ ธนาคารยังคงมุงมั่นทําหนาที่
“เพือ่ นคูค ดิ มิตรคูบ า น” เคียงขางลูกคา โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และไดผนวกจิตสํานึกนี้เขากับนโยบายการดําเนินงานและ
แผนธุรกิจ อีกทั้งยังใหการสนับสนุนชุมชนผานกิจกรรมดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมตางๆ อยางหลากหลาย
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูถ อื หุน ลูกคาผูม อี ปุ การคุณ และพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ใหการสนับสนุนธนาคารดวยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณ
คณะผูบริหารและเพื่อนพนักงานทุกทาน ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ
เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแกลูกคาและประชาชนตลอดรอบปที่ผานมา

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
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ในรอบปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยเผชิญสถานการณที่คอนขางยาก
ลําบากทั้งในและตางประเทศ โดยในป 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
เพียงรอยละ 2.8 สวนป 2559 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.0 - 3.5
และคาดวาประเทศไทยคงตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกวาที่เศรษฐกิจจะ
กลับมาขยายตัวในอัตราสูงเชนในอดีต
ในดานสภาพแวดลอมภายนอก อาจกลาวไดวาไมเอื้ออํานวยตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมากนัก ไมวาจะเปนราคาสินคาโภคภัณฑที่
ลดลงอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังถูกซํ้าเติมดวยภาวะภัยแลงในประเทศ
ที่ทําใหปริมาณผลผลิตลดลง สงผลใหรายไดของเกษตรกรซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศลดตํา่ ลง ในขณะเดียวกัน ภาคการสงออกก็ยงั
คงไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักที่คาดวาจะ
ขยายตัวในอัตราชะลอลง

การเกษตร และเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกษตรกรมีฐานะเปน
คน “ชั้นกลาง” อยางเปนรูปธรรม
นอกเหนือจากโครงการเกษตรกาวหนาแลว ธนาคารยังไดขยายโครงการ
“SME เขมแข็ง” โดยเนนการสรางความเขาใจถึงความจําเปนที่จะตอง
มีกระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม ซึง่ จะนําไปสูช ยั ชนะในการแขงขัน
ทัง้ ในและนอกประเทศ กระบวนการเหลานี้ ไดแก กระบวนการวิจยั และ
พัฒนา กระบวนการนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
กระบวนการพัฒนาตลาดระยะยาว ซึ่งธนาคารจะขยายผลโครงการ
SME เขมแข็งตอไป โดยรวมมือกับนักธุรกิจที่เห็นความสําคัญของ
กระบวนการเหลานี้ ผานชมรมนักธุรกิจทีเ่ รียกวา “ชมรมบัวหลวง SME”
และผานการเผยแพรแกผูสนใจทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค

ปจจุบนั รัฐบาลไทยกําลังเดินหนาเพือ่ แกไขปญหาเชิงโครงสราง พรอมไป
กับปญหาระยะสั้น ดวยการออกแบบการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการ
ออกมาตรการระยะสัน้ เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ อาทิ การเรงการใชจา ยของ
ภาครัฐ เพื่อลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ การกระตุนการบริโภค
ภายในประเทศเพือ่ ชดเชยการสงออกทีห่ ดตัว และการใหความชวยเหลือ
ผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงผูม รี ายไดนอ ยในชนบท

นอกจากนัน้ “โครงการการเงินมัน่ คงกับครอบครัวบัวหลวง” ซึง่ ธนาคาร
ไดรวมกับกิจการในเครือดําเนินการตอเนื่องเปนปที่สามแลวและไดรับ
การตอบรับอยางสูง จะมีการปรับปรุงเพือ่ ใหลกู คาของธนาคาร ไดเขาใจ
ถึงความสําคัญของวินยั ทางการเงิน และการวางแผนการเงินโดยคํานึง
ถึง “ความมั่นคง” ของครอบครัวในระยะยาว และการวางแผนให
สอดคลองกับชวงอายุ เพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะเขาสูสังคม
ผูสูงอายุในอีกไมกี่ปขางหนานี้

การแกปญ
 หาเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจไทย เปนสิง่ จําเปนทีจ่ ะตองทํา
อยางตอเนื่อง ไมหยุด และในระดับที่เหมาะสมกับกําลังของตน ซึ่ง
รัฐบาลก็ใหความสําคัญในทิศทางนี้ ดังจะเห็นไดจากการประกาศวิสยั ทัศน
ประเทศไทย ป 2558 - 2563 ที่มีเปาหมายในการปฏิรูปใหไทยเปน
ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แมเศรษฐกิจโลกในปจจุบันจะยังไมเอื้ออํานวย แตก็ยังมีจุดเล็กๆ ที่
กําลังผลิบาน นัน่ คืออาเซียน ซึง่ ประสบความสําเร็จในการรวมกลุม เปน
ประชาคมเศรษฐกิจเมื่อปลายป 2558 ไดชวยเนนยํ้าความมั่นใจแกนัก
ลงทุน แมเศรษฐกิจของประเทศทีม่ รี ายไดสงู จะอยูใ นภาวะชะลอตัว โดย
ขยายตัวในอัตราตํา่ แตเศรษฐกิจของอาเซียนยังขยายตัวในอัตราสูงถึง

ธนาคารเห็นวาหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
เชิงโครงสราง ขึน้ อยูก บั วาประเทศไทยจะสามารถขยายจํานวนประชากร
ที่ มี ร ายได ป านกลางได ม ากน อ ยเพี ย งใด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ใน
ภาคการเกษตร ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ดวยเหตุนี้
ธนาคารจึงไดใหความสําคัญและริเริ่มโครงการ “เกษตรกาวหนา” เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรไทยมาตัง้ แตป 2544 ปจจุบนั ไดมเี ครือขายเกษตรกร
กาวหนากระจายอยูในหลายพื้นที่ของประเทศ เกษตรกรเหลานี้ไดมี
การแลกเปลี่ยนความรู รวมกันคิด รวมกันพัฒนาผลผลิต และรายได
จนสามารถปรับตัวใหมีฐานะรายไดปานกลางไดอยางนาภาคภูมิใจ
ในปทผี่ า นมาธนาคารไดขยายขอบเขตของโครงการไปสูก ารสรางความรู
ความเขาใจทางการเงินสมัยใหม ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญของธุรกิจ

การแกปญหาเชิงโครงสราง
ของเศรษฐกิจไทย เปนสิ่งจําเปนที่จะ

ตองทํา
อยางตอเนื่อง

ไมหยุด และในระดับที่เหมาะสมกับกําลังของตน

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ประมาณรอยละ 5 ตอป โดยมีอตั ราเงินเฟอทีไ่ มสงู เกินไป และภาระหนี้
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศทีอ่ ยูใ นระดับตํา่ จึงมีความมัน่ คง

สารจากประธานกรรมการบริหาร

“ธนาคารไดขยายโครงการ
“SME เขมแข็ง” โดยเนนการสราง
ความเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองมี
กระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม”

นอกจากภูมภิ าค AEC แลว ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารพาณิชยไทย
แหงเดียวทีม่ สี าขาครอบคลุมประเทศลุม แมนาํ้ โขง และมีเจตนารมณที่
จะขยายเครือขายสาขาของธนาคารเพื่อใหบริการ ดวยบุคลากรที่มี
ความรู และเครือขายสาขาทีค่ รบถวน ซึง่ จะสามารถใหบริการแกลกู คา
ของธนาคารทั้งคนไทยและตางประเทศ โดยในป 2558 ธนาคารไดเปด
สาขา 1 แหง ในพื้นที่นี้ คือที่ยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
และตอมาไดเปดสาขาปากเซ สปป.ลาว ในวันที่ 5 มกราคม 2559
ในป 2559 แมอัตราความเจริญของไทยจะไมสูงนัก คือประมาณ
รอยละ 3.0 - 3.5 แตรฐั บาลไดเตรียมแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให
ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแขงขันระยะยาว โครงการเหลานีม้ ี
ความสําคัญ เพราะจะนําไปสูก ารปรับโครงสรางในสาขาเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ เชน การเกษตร การบริการ การโทรคมนาคม ตลอดจน
อุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีการพัฒนาอยูแ ลว เชน ยานยนต การลงทุน
เหลานี้จะเปนโอกาสสําคัญของธนาคารในป 2559 ธนาคารหวังวา
ป 2559 จะเปนปที่เศรษฐกิจไทยปรับตัวเขาสูยุค มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อันเปนพื้นฐานนําไปสูความเจริญเติบโตที่เขมแข็งตลอดไป
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การขยายตัวของเมืองและการเขาสูย คุ ดิจทิ ลั ทําใหธนาคาร
เรงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา
เศรษฐกิจไทยในป 2558 เริ่มฟนตัวขึ้นอยางคอยเปนคอยไป โดยปจจัย
หลักมาจากภาคการทองเทีย่ วและการใชจา ยของรัฐบาล แตความผันผวน
ในตลาดโลก รวมถึงราคาสินคาโภคภัณฑทลี่ ดลงและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูคา ไดสงผลกระทบตอการสงออก การลงทุนภาค
เอกชน และกําลังซือ้ ของผูบ ริโภค ดานสินเชือ่ ภาคการธนาคาร โดยรวม
เพิ่มขึ้นเล็กนอย สะทอนวาผูประกอบการและผูบริโภคยังคงมีความ
ระมัดระวังในการใชจาย
ทามกลางสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่ทาทาย ธนาคารกรุงเทพ
ยังคงมีกาํ ไรสุทธิในป 2558 จํานวน 34,181 ลานบาท และเงินใหสนิ เชือ่
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวม
อยูที่รอยละ 2.8 สวนเงินรับฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 และสภาพคลองอยู
ในระดับที่เหมาะสม โดยอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากอยูที่
รอยละ 89.4 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8
ในขณะที่อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงานอยูในระดับ
รอยละ 43.8
อาเซียนประสบความสําเร็จในการรวมกลุม เปนประชาคมเศรษฐกิจ เมือ่
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในขณะทีผ่ ปู ระกอบการไทยยังมีแนวโนมขยาย
ธุรกิจไปในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ ธนาคารจึงเสริมสรางความแข็งแกรงในฐานะ
ธนาคารชั้นนําของภูมิภาคดวยการขยายเครือขายสาขาอยางตอเนื่อง
การมีเครือขายสาขาตางประเทศที่ครอบคลุมกวางขวาง ทําใหธนาคาร
สามารถสนับสนุนลูกคาและนักลงทุนที่ตองการขยายฐานธุรกิจและ
เครื อ ข า ยไปต า งประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศเพื่ อ นบ า นที่
เศรษฐกิจกําลังขยายตัวสูง ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
หรือที่เรียกวากลุม CLMV
สายลูกคาธุรกิจในประเทศไดรวมมืออยางใกลชิดกับกิจการธนาคาร
ตางประเทศ เพือ่ แนะนําคูค า เปาหมาย และโอกาสใหมดา นการคาและ
การลงทุนแกลกู คา นอกจากนี้ ยังไดจดั กิจกรรมเพือ่ ใหความรูท นี่ า สนใจ
เชน การเปดประตูสเู ศรษฐกิจของเมียนมา การลงทุนในประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การใชประโยชนจากการขยายความเชือ่ มโยง
ระหวางประเทศในภูมิภาค ภายใตแผนพัฒนา “เสนทางสายไหมใหม”
ของจีน และการทําธุรกรรมดวยสกุลเงินหยวนที่กําลังไดรับความนิยม
มากขึ้นเปนลําดับ
ขณะเดียวกันธนาคารยังดูแลลูกคาธุรกิจและเครือขายอยางใกลชดิ และ
สนับสนุนลูกคาใหใชประโยชนจากโอกาสใหมๆ ในชวงที่รัฐบาลไทย
กําลังเรงดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ทัง้ ดานการคมนาคม
ขนสง การบริหารจัดการนํ้า และโทรคมนาคม
แนวโนมการขยายตัวของเมืองและการเขาสูย คุ ดิจทิ ลั ทําใหธนาคารเรง
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา โดยการเชื่อมโยงบริการทุกชองทางเขา
ดวยกัน การขยายบริการธนาคารดิจทิ ลั ในปทผี่ า นมาธนาคารไดพฒ
ั นา
บัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง หรือบริการธนาคารผานโทรศัพทมือถือ (Mobile
Banking) โดยพัฒนาฟงกชนั่ ใหมทชี่ ว ยใหลกู คาสามารถดําเนินธุรกรรม
ผานโทรศัพทมอื ถือไดโดยสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายยิง่ ขึน้ จนไดรบั
ความนิยมเพิม่ ขึน้ ซึง่ นับวาสอดคลองกับสถานการณปจ จุบนั ทีส่ มารทโฟน
และบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมอื ถือกําลังแพรหลายในประเทศไทย
ในป 2558 ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑบัตรใหมๆ ที่หลากหลายแก
ลูกคากลุมตางๆ ไดแก บัตรเดบิต บีเฟสต สมารท แรบบิท ศิริราช
บัตรเครดิต แอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ และ
บัตรเครดิต อินฟนิท ธนาคารกรุงเทพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการนําเสนอรูปลักษณใหมของสาขา และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกแก
ลูกคา เชน อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (WiFi) เปนตน ขณะเดียวกัน
ธนาคารไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดวยการใหความรูทางการเงินแก
ประชาชนเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีรายรับรายจายและการบริหารการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ
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ความมุง มัน่ ของธนาคารในการเปน “เพือ่ นคูค ดิ มิตรคูบ า น”
กับลูกคาไดสะทอนอยูในทุกองคประกอบของการดําเนิน
ธุุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารพาณิชย
เศรษฐกิจไทยในป 2558
เศรษฐกิจไทยในป 2558 ขยายตัวในอัตรารอยละ 2.8 โดยปจจัย
ขับเคลือ่ นหลักมาจากการลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวถึงรอยละ 29.8 ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.0 สวนการบริโภคทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจากปกอน โดยขยายตัวรอยละ 2.1 และ 2.2
ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูค า สําคัญของไทย
ซึง่ รวมถึง จีน ญีป่ นุ และยุโรป สงผลใหมลู คาสงออกสินคาของไทยหดตัว
รอยละ 5.8 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และรอยละ 1.2 ในสกุลเงินบาท
สวนราคาสินคาเกษตรที่ตกตํ่าและวิกฤติภัยแลง สงผลใหรายไดและ
กําลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศลดลงอยางมาก
ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูง สงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
และการใชจายของภาคครัวเรือน
ดานอัตราเงินเฟอทัว่ ไป ติดลบรอยละ 0.9 อันเนือ่ งจากราคานํา้ มันและ
ราคาสินคาโภคภัณฑที่อยูในระดับตํ่า แตอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ซึ่งไม
รวมราคาสินคาอาหารสดและพลังงาน ยังคงเพิม่ ขึน้ เล็กนอยคือ รอยละ 1.1
ทามกลางภาวะดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง จากรอยละ 2.00 เปนรอยละ 1.75 ในเดือน
มีนาคม และรอยละ 1.50 ในเดือนเมษายน 2558 และไดคงอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายไวทรี่ ะดับดังกลาวจนถึงสิน้ ป อันเปนระดับตํา่ ทีส่ ดุ นับ
แตหลังเกิดวิกฤติการเงินโลกในป 2551 เพือ่ ใหอตั ราดอกเบีย้ เอือ้ ตอการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันรัฐบาลไดออกมาตรการตางๆเพื่อ
กระตุน การใชจา ยและการลงทุนในประเทศ เชน มาตรการระยะสัน้ เพือ่
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย และสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งเรงรัดการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน ทั้งโครงการในระดับชุมชนและระบบขนสงในเมือง
ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมภายในภูมิภาค

แมเศรษฐกิจในประเทศและการสงออกจะเผชิญความทาทายหลาย
ประการ แตการทองเที่ยวยังคงขยายตัวดี ดังจะเห็นไดจากจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน นอกจากนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจทีโ่ ดดเดนของกลุม ประเทศ CLMV ชวยบรรเทา
ผลกระทบจากการหดตัวของภาคการสงออก
ดานตลาดการเงินมีความเคลือ่ นไหวจากปจจัยหลายดานตลอดป 2558
ไมวาจะเปนการคาดหมายวาธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (US
Federal Reserve) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนออกจากประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีความ
ผันผวนในตลาดทุนของจีนและการปรับลดคาเงินหยวนในชวงกลาง
ป 2558 รวมถึงการใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลาง
ยุโรปในชวงปลายป สงผลใหตลาดการเงินและคาเงินในภูมิภาคมี
ความผั น ผวน และทํ า ให ภ าคธุ ร กิ จ บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนไดยากขึ้น และเมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีสัญญาณ
การฟน ตัวชัดเจนมากขึน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบายในเดือนธันวาคม 2558 อันนับเปนครั้งแรกตั้งแตป 2549
เปนตนมา สําหรับคาเงินบาทไทยในป 2558 เฉลี่ย 34.29 บาทตอ
ดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลงรอยละ 5.6 จากเฉลีย่ 32.48 บาทตอดอลลาร
สหรัฐฯในป 2557 ซึ่งสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของคาเงินสกุลอื่นๆ
ในภูมิภาค
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2559
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2559 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.0 – 3.5
โดยปจจัยสนับสนุนหลักมาจากโครงการลงทุนภาครัฐที่คาดวาจะมี
ความคืบหนาชัดเจนขึ้น ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นแกภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือน อันจะสงผลใหมกี ารลงทุนและการบริโภคมากขึน้ รวมทัง้
ภาคการทองเทีย่ วทีค่ าดวายังคงขยายตัวไดตอ เนือ่ ง อยางไรก็ตาม การ
สงออกของไทยจะยังไดรบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนทีค่ าดวาจะขยายตัว
ในอัตราชะลอลงตอไป ทัง้ จากภาวะการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย
และหนีส้ นิ ในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผลของการปรับสมดุล
ทางเศรษฐกิ จ โดยเน น การบริ โ ภคภายในประเทศมากขึ้ น รวมทั้ ง

20

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

เศรษฐกิจของยุโรปและญี่ปุนที่ยังมีความเปราะบาง ยิ่งไปกวานั้น
การเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงมีความผันผวน
อันเนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันซึ่งสงผลตอทิศทาง
การดําเนินนโยบายการเงินทีไ่ มสอดคลองกันระหวางสหรัฐอเมริกา กับ
ยุ โ รปและญี่ ปุ  น ในขณะเดี ย วกั น ราคาสิ น ค า เกษตรที่ ต กตํ่ า และ
หนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ นระดับสูงยังคงสงผลกระทบตอการบริโภคภาคเอกชน

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร รวมทั้งสงเสริมการลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมายเหลานี้ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ และสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทย
เติบโตไดอยางยั่งยืน

แมวาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกจะยังคงเปนสิ่งที่ทาทาย
ตอแนวโนมเศรษฐกิจไทยโดยรวม แตความสําเร็จของอาเซียนในการ
รวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจเมื่อปลายป 2558 มีสวนชวยสราง
ความมั่นใจและกระตุนการคาการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งดึงดูดการ
ลงทุนจากประเทศนอกกลุม โดยเฉพาะจีนและญี่ปุน ทําใหอาเซียน
กลายเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีความโดดเดน ขณะที่แนวโนมการ
ขยายตัวของความเปนเมืองในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค
มีผลใหจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูงเพิ่มขึ้น และ
ชวยกระตุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการเปดตลาดใหมๆ
สําหรับหลากหลายธุรกิจ
ยิง่ ไปกวานัน้ แผนพัฒนา “เสนทางสายไหมใหม” (The New Silk Road)
ของจีน ซึ่งเชื่อมตอมายังประเทศไทย ชวยเพิ่มการเชื่อมโยงระหวางจีน
กับอาเซียนและสวนอืน่ ๆ ของทวีปเอเชีย และสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสและเครือขายธุรกิจในภูมภิ าค การทีป่ ระเทศตางๆ ในภูมภิ าค
สามารถเชือ่ มโยงกันไดอยางสะดวกรวดเร็วขึน้ ชวยสรางโอกาสทางธุรกิจ
อยางมีนยั สําคัญ และรัฐบาลไทยไดสนับสนุนดวยการเรงรัดการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน ดังจะเห็นไดจากในชวงปลายป 2558 เริม่ มีความคืบหนา
ในการเปดประมูลโครงการบางโครงการ ขณะที่แผนการลงทุนของ
รัฐบาลไมวาจะเปน ทางรถไฟ ถนน ทาเรือ และสนามบิน ก็คาดวาจะมี
ความคืบหนาทีช่ ดั เจนขึน้ ในป 2559 สวนการออกใบอนุญาตเพือ่ พัฒนา
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ ยิง่ สงเสริมใหไทยเขาสูย คุ ดิจทิ ลั ไดอยาง
รวดเร็วขึ้น และชวยสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ปจจัยตางๆ เหลานีม้ สี ว นชวยประคับประคองเศรษฐกิจไทยใหสามารถ
กาวผานอุปสรรคตางๆได
สําหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาว รัฐบาลไดพยายาม
ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการปรับโครงสรางของ
เศรษฐกิจในประเทศและลดการพึ่งพาการสงออก มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน สนับสนุนการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคบริการ นอกจากนี้
ภาครัฐยังกําหนดเปาหมายการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อเปน
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําหรับอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอจั ฉริยะ การทองเทีย่ วกลุม รายไดดี
และการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
การแปรรู ป อาหาร อุ ต สาหกรรมหุ  น ยนต การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส

ระบบธนาคารพาณิชยไทยในป 2558
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเผชิญสิ่งทาทายหลายดานตลอดป
ที่ผานมา เชน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งสงผลตอความ
สามารถในการทํากําไร ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน อันสงผลกระทบตอเนื่องถึงคุณภาพของ
สินเชื่อ และการบังคับใชกฎหมายใหมๆ ที่ทําใหธนาคารพาณิชยตอง
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน แมปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลทางลบตอ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย แต ธ นาคารพาณิ ช ย ไ ทยยั ง
สามารถรักษาเสถียรภาพ และดํารงเงินสํารองและเงินกองทุนไดใน
ระดับสูง
ป 2558 ระบบธนาคารพาณิชยมีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 10.2 จากป
กอนหนา สวนหนึง่ เปนผลจากการตัง้ สํารองเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับการดอยลง
ของคุณภาพสินเชือ่ ขณะทีร่ ายไดดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ เล็กนอย และรายได
จากคาธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 อัตราสวนรายได
ดอกเบีย้ สุทธิตอ สินทรัพยเฉลีย่ (Net Interest Margin : NIM) ลดลงเหลือ
รอยละ 2.5 จากรอยละ 2.6 ในปกอ น เนือ่ งจากธนาคารแหงประเทศไทย
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม และเมษายน 2558 เงินให
สินเชือ่ ของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ณ สิน้ ป 2558 เพิม่ ขึน้
รอยละ 4.3 จากสิ้นป 2557 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1
ขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสินเชือ่ อุปโภคบริโภค
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ เงินรับฝากและตัว๋ แลกเงิน
(Bill of Exchange : B/E) เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.0 สงผลใหสภาพคลองตึงตัว
โดยอัตราสวนของเงินใหสนิ เชือ่ ตอเงินรับฝากและตัว๋ แลกเงินเพิม่ ขึน้ เปน
รอยละ 97.0 จากรอยละ 95.7 ณ สิ้นป 2557
ดานอัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
เงินใหสนิ เชือ่ รวมอยูท รี่ อ ยละ 2.6 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 2.2 ณ สิน้ ป 2557
สะทอนถึงคุณภาพสินเชื่อโดยรวมที่ดอยลง ทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่ออุปโภคบริโภค
อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวย อยางไรก็ตาม ระบบ
ธนาคารพาณิชยยงั มีเงินสํารองและเงินกองทุนในระดับสูง โดย ณ สิน้ ป
2558 มีอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ที่รอยละ 129.9 ขณะที่อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง และ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 17.4 และ
รอยละ 14.5 ตามลําดับ

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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แนวโนมธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยป 2559
ผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยในป 2559 คาดวายังคงมี
เสถียรภาพ โดยเงินใหสินเชื่อมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามภาวะ
เศรษฐกิจ สวนดานเงินฝากคาดวาการแขงขันคงไมสูงนัก แตธนาคาร
พาณิ ช ย ไ ทยยั ง ต อ งบริ ห ารสภาพคล อ งด ว ยความระมั ด ระวั ง โดย
การปรับโครงสรางเงินฝากและการบริหารตนทุนใหเหมาะสม รวมถึง
การเตรียมความพรอมในการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับ
สถานการณดา นสภาพคลองทีม่ คี วามรุนแรง หรือ Liquidity Coverage
Ratio (LCR) ตามเกณฑ Basel III ที่เริ่มใชในเดือนมกราคม 2559

ในป 2559 มาตรการเพื่อกระตุนการลงทุนของภาคเอกชน เชน
การหักคาเสื่อมราคาได 2 เทา ในป 2559 การเรงรัดกระบวนการ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อจูงใจใหเอกชนรวมลงทุนดวย
การนําเสนอมาตรการลดภาษีและเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง และการใหสิทธิประโยชนสําหรับ
การจั ด ตั้ ง กิ จ การสํ า นั ก งานใหญ ข  า มประเทศ (International
Headquarter) และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International
Trade Center) ในประเทศไทย รวมถึงสิทธิประโยชนสําหรับ
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน

สําหรับคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยอาจดอยลงจาก
ระดับปจจุบัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากปจจัยลบภายนอก โดยเฉพาะ
ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ที่ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม ระดับเงินกองทุนทีค่ อ นขางสูง ประกอบกับการกันสํารอง
ที่สูงขึ้นอยางสมํ่าเสมอ จะชวยรองรับความเสี่ยงดานคุณภาพของ
สินเชื่อในระบบได

3. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (Financial Sector
Master Plan III) ซึง่ คาดวาธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศใหมี
ผลบังคับใชในชวงครึ่งแรกของป 2559 ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง เพื่อเปนแผนพัฒนาสําหรับระยะเวลา 5 ป
(พ.ศ. 2559 – 2563) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระบบสถาบันการ
เงินของไทยมีศักยภาพในดาน (1) แขงขันได ผานการสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และสรางประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน การเรงรัดใหเกิดนวัตกรรมในระบบการเงิน และการ
ลดตนทุนใหระบบเศรษฐกิจ (2) เขาถึง โดยเพิ่มการเขาถึงบริการ
ทางการเงินของกลุม ลูกคารายยอย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และธุรกิจขนาดใหญ เพื่อเอื้อตอการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะยาว (3) เชื่อมโยง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินไทยใน
การสนับสนุนการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค และ (4)
ยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหแกระบบสถาบันการเงินของไทยในระยะยาว

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยยังคงตองปรับตัวอยางตอเนื่อง ตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นและเขมงวดขึ้น เชน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ ที่จะเริ่มมีผล
บังคับใชในเดือนกรกฎาคม 2559
ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต
แนวโนมสําคัญที่จะเปลี่ยนภูมิทัศนของเศรษฐกิจไทยในอีก 2 – 3 ป
ขางหนา คือ การขยายตัวของความเปนเมือง การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค และการเขาสูยุคดิจิทัล จากแนวโนมดังกลาว รัฐบาลและ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดริเริ่มแนวทางใหมๆ หลายประการ ซึ่งจะ
นําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงในภาคการเงินและเศรษฐกิจของประเทศทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะกลาง ดังตอไปนี้
1. มาตรการเพื่อวางรากฐานประเทศไทยสําหรับอนาคต ไดแก
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลมากขึ้น โดยการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ในระดั บ ท อ งถิ่ น และธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม เพื่ อ ลด
การพึง่ พาการสงออก (2) การปรับโครงสรางการผลิต เพือ่ เพิม่ มูลคา
ของสินคา และสรางอุตสาหกรรมใหมที่เปนอนาคตของไทย เชน
หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรม
ดิจิทัล เปนตน (3) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะดาน
การคมนาคมขนสง ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยในระยะยาว
2. การสงเสริมการลงทุน รัฐบาลไดประกาศใหป 2559 เปน “ปทอง
แหงการลงทุน” โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหการลงทุนจากภาครัฐ
และเอกชนเขามาเปนแรงขับเคลือ่ นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan)
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Payment) อยางครบวงจร ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร า งพื้ น ฐานการชํ า ระเงิ น (Payment Infrastructure
Development) และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax System)
ระบบดังกลาวจะนําไปสูการพัฒนาในหลายดาน รวมถึงชวยให
รัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกลุม
เปาหมาย เชน สามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูมีรายไดนอยเขากับ
ระบบสวัสดิการสังคม สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน และใน
ทีส่ ดุ จะนําไปสูก ารลดการใชเงินสด (Cashless Society) และทําให
การดําเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ
มี ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบนี้จึงชวยยกระดับความ
สามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ตลอดจนเสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบการเงิน
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รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และ
เป็นธนาคารแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 โดย ณ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวม 2,835,852 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 361,832
ล้านบาท เงินให้สินเชื่อรวม 1,868,903 ล้านบาท และเงินรับฝากรวม
2,090,965 ล้านบาท

ธนาคารให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร ส�ำหรับทั้ง
ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ และลู ก ค้ า บุ ค คล ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วย สินเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว สินเชือ่ การค้าระหว่างประเทศ สินเชือ่ เพือ่ เงินทุนหมุนเวียน
หนังสือค�้ำประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงบริการทางการเงินอื่นๆ
เช่น บริการรับฝากเงิน บริการโอนเงิน บริการบริหารจัดการเงินสด บริการ
ประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) บริการวานิชธนกิจ บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการซื้อขายตราสารหนี้ เป็นต้น
บริการเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการของ
ธนาคารให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาบริการ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทัง้ ในและต่างประเทศทีต่ อ้ งการขยาย
กิจการสู่อีกประเทศหนึ่ง

ธนาคารยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลที่ธนาคารได้รับในปี 2558 เช่น ธนาคารแห่งปี
ในประเทศไทย จากนิตยสารเดอะแบงก์เกอร์ ธนาคารยอดเยี่ยมใน
ประเทศไทย จากนิตยสารยูโรมันนี่ และธนาคารแห่งปี 2558 จากวารสาร
การเงินธนาคาร เป็นต้น นอกจากนัน้ ธนาคารยังได้รบั รางวัลธนาคารยอดเยีย่ ม
ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นธนาคารยอดเยีย่ มด้านการส่งออก – น�ำเข้าและ
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพัฒนาบริการโมบายแบงก์กิ้ง
ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอด 71 ปีทผี่ า่ นมา และด้วยปรัชญา
ทางธุรกิจดังกล่าว ท�ำให้ธนาคารสามารถรักษาสายสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้
อย่างยาวนาน ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และ
ได้รับการสานต่อมาตลอดหลายทศวรรษ การที่ธนาคารมีฐานลูกค้า
ที่แน่นแฟ้น นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธนาคาร
และท�ำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการ
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็น
เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านกับลูกค้าได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารจ�ำแนกการด�ำเนินธุรกิจเป็น สายลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ
ธนาคารมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ยกิ จ การในเครื อ ที่ อ ยู ่
ต่างประเทศ 2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
และจีน ตามล�ำดับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์
บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินกิจการด้านหลักทรัพย์ ด้วยบริการที่
หลากหลาย เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ
ธุรกิจจัดการกองทุน และการออกบทวิเคราะห์และวิจัยหลักทรัพย์
เป็นต้น ส่วนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ด�ำเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพในประเทศไทย

ช่องทางการให้บริการ
ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจาก
เครือข่ายสาขาทีใ่ ห้บริการลูกค้าบุคคลเป็นหลัก ธนาคารยังมีสาํ นักธุรกิจ
จํ า นวนมากเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง พั ฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง
ไอแบงก์ กิ้ ง ) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน (บั ว หลวง
เอ็มแบงก์กงิ้ ) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) เอทีเอ็ม และ
บริการธนาคารอัตโนมัติอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีส�ำนักธุรกิจ 112 แห่ง และส�ำนัก
ธุรกิจย่อย 129 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละส�ำนักธุรกิจมีผู้จัดการธุรกิจ
สัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
ส่วนสาขาในประเทศและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบริการตนเอง
หรือ Self-services มีจำ� นวนกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ไทย
อันนับเป็นหนึง่ ในธนาคารทีม่ เี ครือข่ายสาขาทีก่ ว้างขวางของประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า 68 แห่ง
ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย เช่น
บริการบัวหลวงไอเทรด อันเป็นช่องทางให้บริการธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างครบวงจรผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนัน้ ยังมีบริการไอเทรด
ไอรีพอร์ท ซึง่ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถน�ำข้อมูลการน�ำเข้า – ส่งออก ไปใช้ได้
ตามต้องการ รวมถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศพร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน
สหรัฐฯ อังกฤษ และเวียดนาม และวันที่ 5 มกราคม 2559 ธนาคารได้
เปิดสาขาที่ 2 ในลาว คือ สาขาปากเซ จึงนับได้วา่ ธนาคารมีเครือข่ายใน
ต่างประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
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ภาพรวมการดําเนินงานของธุรกิจหลักและบริษัทยอย

| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ผลจากการที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในป 2558 ไมเอื้ออํานวย
ตอการประกอบธุรกิจ หลายบริษัทจึงคอนขางระมัดระวังในการลงทุน
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอธุรกิจรายใหญ และทําใหสินเชื่อธุรกิจ
รายใหญไมขยายตัว เชน โครงการลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญ
ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร ความตองการสินคาไทยในตลาดโลกที่
หดตัว ราคานํา้ มันและสินคาโภคภัณฑทลี่ ดตํา่ ลง และธุรกิจขนาดใหญ
ชะลอแผนการลงทุน แมสนิ เชือ่ สําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญในปทผี่ า นมา
จะไมขยายตัว แตธนาคารยังสามารถรักษาความเปนผูนําในการให
สินเชื่อสําหรับธุรกิจรายใหญของประเทศไทย

สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแกบริษทั ไทย
ขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรมตางๆ และบริษทั ขามชาติทเี่ ขามาดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยสวนใหญเปนลูกคาของธนาคาร ลูกคารายใหญหลายราย
เติบโตมาพรอมกับธนาคารตั้งแตยังเปนธุรกิจขนาดเล็ก จนปจจุบันได
กลายเปนบริษัทที่สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
ธนาคารจําแนกการใหบริการลูกคาธุรกิจรายใหญออกเปน 25 สายธุรกิจ
ตามประเภทอุตสาหกรรมและกลุมลูกคา อาทิ พลังงาน ปโตรเคมี
โทรคมนาคม ยานยนต กอสราง และการเกษตร เปนตน โดยมีผูบริหาร
และเจาหนาที่ที่มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรม
รวมทั้งมีความเขาใจในธุรกิจและความตองการของลูกคาเปนอยางดี
ทําหนาที่ใหบริการ
บริการสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญประกอบดวย บริการดานสินเชื่อ
สินเชื่อโครงการ บริหารการเงิน การเงินธนกิจ บริการเพื่อธุรกิจสงออก
และนําเขา บริการบริหารเงินสด และบริการดานหลักทรัพย เปนตน

ในดานสินเชื่อเพื่อการสงออกและนําเขา แมการสงออกและมูลคา
การคาโดยรวมของประเทศจะหดตัว แตสินเชื่อเพื่อการสงออกและ
นําเขาของธนาคารหดตัวนอยกวาตลาด ปจจัยทีท่ าํ ใหธนาคารสามารถ
เพิ่มสวนแบงการตลาด ประกอบดวย เจาหนาที่มีประสบการณสูง
บริการที่ครอบคลุมและหลากหลาย นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ เชน
บริ ก ารชํ า ระเงิ น ทางการค า ระหว า งประเทศในรู ป แบบของ Bank
Payment Obligation (BPO) บริการ Straight Through Processing
(STP) และบริการ Export Document Service รวมทั้งการสนับสนุน
จากเครือขายสาขาตางประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางครบวงจร ภายใตปรัชญาการ
ทํางานของธนาคารในการเปน “เพือ่ นคูค ดิ มิตรคูบ า น” สายลูกคาธุรกิจ
รายใหญยงั ใหคาํ แนะนําดานกลยุทธและเปนทีป่ รึกษาดานการเงิน เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทําใหธุรกิจเติบโตไดอยางมั่นคง
และสามารถกาวผานอุปสรรคตางๆไดอยางราบรื่น ในทุกชวงของการ
ดําเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารยังไดรับการยอมรับในระดับ
สากล ดังจะเห็นไดจากในรอบปที่ผานมา ธนาคารไดรับรางวัลดาน
บริการเพื่อการสงออกและนําเขา จากการจัดอันดับของนิตยสารดาน
การเงินระหวางประเทศถึง 4 รางวัล โดยสองรางวัลเปนการไดรบั ตอเนือ่ ง
คือ ธนาคารยอดเยี่ยมดานการสงออกและนําเขา จากนิตยสารอัลฟา
เซาทอีสตเอเชีย ซึ่งไดรับตอเนื่องเปนปที่ 9 และธนาคารยอดเยี่ยมดาน
บริการสงออกและนําเขา จากนิตยสารดิเอเชี่ยนแบงกเกอร ซึ่งไดรับ
ตอเนื่องเปนปที่ 6 เปนตน

| แนวโนมทางธุรกิจ
แมสภาพแวดลอมทางธุรกิจของโลกจะมีความผันผวน แตการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและระหวางประเทศยังคงดําเนินไปอยาง
ตอเนือ่ ง ดังนัน้ สายลูกคาธุรกิจรายใหญจงึ ประสานงานกับกิจการธนาคาร
ตางประเทศอยางใกลชดิ เพือ่ ใหสามารถสนับสนุนการขยายกิจการหรือ
การปรั บ แผนธุ ร กิ จ ของลู ก ค า ได อ ย า งครบวงจร สอดคล อ งกั บ
สถานการณภายนอก และตรงกับความตองการของลูกคา

แม จ ะเผชิ ญ กั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ย ากลํ า บาก แต ธุ ร กิ จ
รายใหญของไทยโดยรวมยังมีผลกําไรและขยายการลงทุนในตางประเทศ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ในตลาดทีก่ าํ ลังเติบโตและ
กระจายการผลิตระหวางเครือขายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อชวยใหลูกคาไดรับ
ประโยชนเต็มทีจ่ ากโอกาสดังกลาว เจาหนาทีผ่ มู คี วามเชีย่ วชาญในแตละ
อุตสาหกรรมของสายลูกคาธุรกิจรายใหญ และเจาหนาทีข่ องธนาคารใน
ตางประเทศ จึงทําหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาดานธุรกิจแกลกู คา นอกเหนือจาก
การสนับสนุนดานการเงิน

กลาวไดวา ลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารจะมีสว นอยางสําคัญตอการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่รัฐบาลกําลังเรงขับเคลื่อนอยูในปจจุบัน
ธนาคารจึงพรอมสนับสนุนลูกคาตลอดทั้งเครือขายธุรกิจ

กลาวไดวาฐานลูกคาของสายลูกคาธุรกิจรายใหญสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นไดจากธนาคาร
มีลูกคาธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมสําคัญที่รัฐบาลกําลังสนับสนุน เชน
พลังงานทดแทน และโทรคมนาคม ขณะเดียวกันธนาคารยังสนับสนุน
การลงทุนของตางประเทศในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
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สายลูกคาธุรกิจรายใหญใหความสําคัญกับการใหบริการทางการเงินที่
ครบวงจรแกลูกคา ธนาคารมีความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของลูกคา
และสามารถเชือ่ มโยงลูกคากับพันธมิตรอืน่ ๆ เชน คูค า ทีม่ ศี กั ยภาพ และ
หนวยงานของภาครัฐ ตลอดจนใหการสนับสนุนเครือขายธุรกิจของ
ลูกคาทั้งในและตางประเทศ

ดวยเหตุที่ในรอบปที่ผานมาเกิดความผันผวนคอนขางมากในอัตรา
ดอกเบี้ ย อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ และตลาดทุ น
ฝายบริหารการเงินของธนาคารจึงดูแลลูกคาอยางใกลชดิ ในการบริหาร
ความเสี่ยง

| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
โครงการลงทุนขนาดใหญ หรือแผนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของรัฐบาล
กําลังเริ่มปรากฏเปนรูปธรรมมากขึ้นเปนลําดับ ในขณะที่ภาคเอกชนก็
กําลังเตรียมการดานการเงิน และธนาคารก็พรอมใหการสนับสนุนลูกคา
ในฐานะทีธ่ นาคารเปนผูน าํ ดานบริการสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญของไทย
ธนาคารจะรวมผลักดันโครงการเหลานี้ในทุกระดับของเครือขายธุรกิจ
แมวาโครงการสวนใหญจะยังไมเริ่มดําเนินการจนกวาจะถึงป 2559
และ 2560 แตกม็ คี วามคืบหนาไมนอ ยในป 2558 รวมถึงการขยายระบบ
ขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ ซึ่งธนาคารเปนหนึ่งในผูใหการสนับสนุน
ดานการเงิน

| กลยุทธ
สรางโอกาสจากความเชื่อมโยงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และภูมภิ าคเอเชีย ธนาคารคาดการณวา การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ภายในประเทศที่เริ่มปรากฏเปนรูปธรรมมากขึ้น และการรวมกลุมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะกระตุนใหทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
ตองการเงินทุนเพิม่ ขึน้ ในฐานะทีธ่ นาคารมีความโดดเดนดานเครือขาย
ที่กวางขวางครอบคลุมทั่วอาเซียน เปนธนาคารไทยรายเดียวที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารทองถิน่ ในประเทศจีน และมีเครือขาย
ธุรกิจยาวนานในญีป่ นุ รวมทัง้ ยังมีฐานลูกคาธุรกิจรายใหญมากทีส่ ดุ ใน
ประเทศไทย ธนาคารจึงพรอมทํางานรวมกับลูกคา ในฐานะพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ดีที่สุด เพื่อกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค
เอเชียไปดวยกัน
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เสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจร ธนาคารยังคงมุงเนนการให
บริ ก ารทางการเงิ น แก ลู ก ค า อย า งครบวงจร ควบคู  กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในดานบริการเพื่อการสงออกและนําเขา บริการบริหาร
เงิ น สด และบริ ก ารด า นหลั ก ทรั พ ย โดยการพั ฒ นาระบบงาน
อยางตอเนือ่ ง เชน บริการของศูนยปฏิบตั กิ าร การจัดการดานโลจิสติกส
และสวนงานสนับสนุนสาขา เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการได
อยางรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป กลยุทธที่เหมาะสม เชน การลด
ตนทุน การบริหารเงินสด การยายฐานธุรกิจบางสวน การขยายตลาด
ใหม และการลงทุนในเครื่องจักรหรือระบบที่ทันสมัย เปนตน

ดูแลลูกคาอยางใกลชิด การจําแนกการใหบริการลูกคาออกเปน 25
สายธุรกิจ ตามประเภทอุตสาหกรรมและกลุมลูกคา ทําใหธนาคาร
สามารถเขาใจธุรกิจของลูกคา รวมถึงสิ่งทาทายตางๆ ไดเปนอยางดี
ธนาคารไดติดตามพัฒนาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นและอาจสงผลตอภาค
อุตสาหกรรม รวมถึงมีการดูแลลูกคาอยางใกลชิด เพื่อใหลูกคาบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจไดอยางราบรื่น ดวยความสัมพันธที่มีมายาวนาน
ทําใหธนาคารไดรับความไววางใจจากลูกคา และสามารถชวยเหลือ
ลูกคาในการปรับตัว และดําเนินธุรกิจอยูไดทามกลางสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

สายลูกคาธุรกิจรายกลาง
สายลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายกลางให บ ริ ก ารผู  ป ระกอบการในหลากหลาย
อุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมการผลิต การคาสงคาปลีก การเกษตร
อาหารแปรรูป และธุรกิจบริการ โดยมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธและผูชวย
ผูจัดการธุรกิจสัมพันธทําหนาที่ใหบริการลูกคากลุมนี้
ธุรกิจขนาดกลางของไทยกําลังเขาสูชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญ หลายบริษัทกําลังพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการในระดับ
ภูมิภาค ลูกคาธุรกิจรายกลางของธนาคารจํานวนไมนอยที่ขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน เปนโอกาสใหธนาคารไดนําความรู
ความเชีย่ วชาญ และสายสัมพันธทางธุรกิจกับเครือขายสาขาในภูมภิ าค
มาชวยสนับสนุนลูกคาทีต่ อ งการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ หรือกําลัง
วางแผนขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ ดวยการใหความรูเกี่ยวกับ
ตลาดใหม และนําลูกคาเดินทางไปสํารวจลูทางการคาการลงทุนใน
ตางประเทศ รวมทั้งการจับคูทางธุรกิจและการจัดกิจกรรมพิเศษ
| แนวโนมทางธุรกิจ
แนวโนมการลงทุนในตางประเทศยังคงดําเนินไปอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ในกลุมประเทศที่อยูในอาเซียน ประเทศไทยจําเปนตองเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับการขยายตัวสูการเปนตลาดระดับ
ภูมิภาค และธนาคารไดสนับสนุนลูกคาอยางเต็มที่ เพื่อใหลูกคาเขาใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด และสามารถปรับแผนธุรกิจให

นอกจากนี้ การขยายตัวของความเปนเมืองยังคงเปนแนวโนมสําคัญที่
จะเปลี่ยนภูมิทัศนทางธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสรางโอกาส
ทางธุรกิจอยางมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจคาปลีก ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
หรือการศึกษา เพือ่ ตอบสนองผูบ ริโภคกลุม ใหม ซึง่ เปนชนชัน้ กลางทีจ่ ะ
มีจํานวนเพิ่มขึ้น
| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ทามกลางความทาทายทางเศรษฐกิจในป 2558 สายลูกคาธุรกิจ
รายกลางยังมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10
โดยเฉพาะในบางพืน้ ที่ เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก ซึ่งดึงดูดนักลงทุนตางชาติ นอกจากนี้ ธนาคารยัง
สนับสนุนผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
การใหสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าตามมาตรการชวยเหลือผูประกอบการของ
รัฐบาล
ธนาคารยังรวมมือกับหนวยงานอืน่ ๆ อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาลูกคาในดานตางๆ รวม
ทั้งการยกระดับความสามารถในการแขงขัน เชน การใหสินเชื่อเพื่อ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักร
นอกจากนี้ ยังรวมมือกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย ในโครงการตลาดการคาออนไลนระหวางกลุม ลูกคาธุรกิจ หรือ
www.thaitrade.com เพือ่ ชวยผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของไทยใหเขาถึงตลาดทั่วโลก
| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
โครงการ “เพื่อนคูคิด วิสาหกิจครอบครัว จากรุนสูรุน” ซึ่งมีสวนชวยให
วิสาหกิจครอบครัวไทยสามารถสงตอธุรกิจไปยังทายาทรุน ใหมไดอยาง
ราบรื่น ไดดําเนินการครบ 4 ป ในป 2558 โดยเปดอบรมไปแลว 20 รุน
และมีผูเขารวมอบรมประมาณ 230 ครอบครัว นอกจากนี้ ธนาคารยัง
จัดกิจกรรมใหความรูแ กลกู คาในวงกวาง โดยจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
“รูเ ฟอ งเรือ่ งทรัสต” รวมทัง้ จัดงานเลีย้ งพบปะสังสรรค B SMART Family
Party รุน 1 – 20 เพือ่ ใหลกู คาหลากหลายรุน ไดแลกเปลีย่ นประสบการณ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังใหความรูแกลูกคาถึงสถานประกอบการ
เปนตน
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| กลยุทธ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ธนาคารมุงขยายฐาน
ลูกคาไปในภาคอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งให
ความสําคัญกับพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตรทางเศรษฐกิจ ธนาคารจะชวยสนับสนุน
ลูกคาธุรกิจรายกลาง ใหสามารถใชประโยชนจากโอกาสของการเติบโต
ดั ง กล า ว รวมถึ ง การปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป และการแสวงหาตลาดใหม นอกจากนี้ ธนาคารยังคง
เดินหนาขยายเครือขายสํานักธุรกิจไปยังพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจสําคัญอยาง
ตอเนื่อง
เสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจร สําหรับลูกคาที่มีความประสงค
จะขยายธุรกิจไปตางประเทศ สายลูกคาธุรกิจรายกลางไดทํางานรวม
กับกิจการธนาคารตางประเทศ ในการใหคําแนะนําและการจับคูธุรกิจ
โดยยังคงใหบริการดานธุรกรรมครบวงจรแกลูกคา เชน บริการบริหาร
เงินสด และบริการสําหรับเครือขายธุรกิจ
เขาถึงลูกคา ธนาคารพัฒนาและรักษาความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคา โดย
เฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการวิสาหกิจครอบครัวที่สงตอธุรกิจสูทายาท
รุนตอไป เชน การใหความรูดานกลยุทธในการสืบทอดธุรกิจ

สายลูกคาธุรกิจรายปลีก
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เพือ่ สงเสริมใหลกู คาไดรบั ประโยชนจากการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของ
ภู มิ ภ าค สายลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายปลี ก จึ ง ทํ า งานอย า งใกล ชิ ด กั บ สาขา
ตางประเทศทีอ่ ยูใ นอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม ประเทศ CLMV และแนะนํา
ลูกคาจากประเทศไทยทีต่ อ งการขยายธุรกิจไปประเทศอืน่ ในภูมภิ าคให
กับสาขาของธนาคารทีอ่ ยูใ นประเทศนัน้ ในขณะเดียวกันสาขาเหลานีก้ ็
แนะนําลูกคาในตางประเทศใหแกสายลูกคาธุรกิจรายปลีก หากลูกคา
นั้นตองการการสนับสนุนจากประเทศไทย
| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
เศรษฐกิจทีฟ่ น ตัวชา สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดเล็กคอนขางมาก ทําให
สินเชื่อสําหรับลูกคาธุรกิจรายปลีกไมขยายตัว แตธนาคารไดชวยเหลือ
ลูกคาที่กําลังประสบปญหา ดวยวิธีการตางๆ เชน การเพิ่มสภาพคลอง
การเสริมสรางเครือขายธุรกิจใหเขมแข็งขึ้น การชวยหาคูคาหรือแหลง
รายไดใหมๆ รวมถึงการเขารวมโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าของ
รัฐบาล ทีม่ เี ปาหมายเพือ่ ชวยเหลือผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เปนตน ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงดูแลลูกคาเปนอยางดี ในระหวาง
ที่ลูกคากําลังปรับตัวเพื่อรับกับความทาทายตางๆ
สําหรับลูกคาอืน่ ๆ โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ นเครือขายของลูกคาธุรกิจรายใหญ
และรายกลางของธนาคาร ธนาคารไดจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สนับสนุนลูกคาในการขยายธุรกิจ รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อใหความรูทาง
ธุรกิจ รวมกับชมรมบัวหลวง SME

สายลูกคาธุรกิจรายปลีกใหการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจรายเล็ก
ทั้งกิจการเจาของคนเดียว บริษัทครอบครัวขนาดเล็ก และหางหุนสวน
เพื่อใหธุรกิจของลูกคาเติบโตและแขงขันไดในตลาด นอกจากการให
บริการทางการเงินแลว ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนลูกคา
เชน การใหความรูแ กผปู ระกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริม
ทักษะทางอาชีพ และการใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับโอกาสในธุรกิจใหม เพือ่
ใหธรุ กิจของลูกคาเติบโตและแขงขันไดในตลาด นอกจากนี้ ธนาคารยัง
สงเสริมการเติบโตของลูกคาในระยะยาว โดยมุง หวังทีจ่ ะชวยลูกคากาว
ข า มความผั น ผวนของธุ ร กิ จ และปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมั่นคง
| แนวโนมทางธุรกิจ
การที่เศรษฐกิจฟนตัวชากวาที่คาดการณไว สงผลตอธุรกิจรายเล็กใน
ประเทศไทยอยางมาก รัฐบาลจึงไดออกมาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือ
ผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และธนาคารไดใหความ
รวมมือในมาตรการเหลานี้ อีกทัง้ ยังสนับสนุนดานความรูเ พือ่ เสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ

สําหรับโครงการ “เกษตรกาวหนา” เปนโครงการทีธ่ นาคารไดรเิ ริม่ มากวา
14 ป และเปนความภาคภูมิใจของธนาคาร ที่มีสวนชวยใหเกษตรกร
และผูประกอบการในกิจการเกี่ยวเนื่องมีมุมมองใหมในการประกอบ
อาชีพ มีการรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยเหลือ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณซงึ่ กันและกัน อันนําไปสูก ารพัฒนากระบวนการผลิตและ
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ผลผลิตที่ชวยเพิ่มรายได รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวและ
ยืนหยัดไดดว ยตนเองแมปจ จัยแวดลอมจะไมเอือ้ อํานวย ในปทผี่ า นมา
ธนาคารไดขยายขอบเขตของโครงการ ดวยการใหความรูพื้นฐาน
ทางการเงินสมัยใหมอันเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารไดเปดสํานักธุรกิจใหมหลายแหง ในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อขยายเครือขายใหครอบคลุม และพรอม
สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
ธนาคารอํานวยความสะดวกแกบริษัทที่อยูในเครือขายธุรกิจของลูกคา
ธนาคาร โดยใหบริการชําระเงินและใหวงเงินสินเชื่อแกผูจัดหาสินคา
และบริการ (Supplier) รวมถึงตัวแทนจําหนายของลูกคา
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาเรือ่ ง “เจาะตลาด e-Commerce ไทยและ
ทั่วโลก ดวยการนําเขา - สงออกออนไลน ผาน Alibaba.com” เพื่อให
ลูกคาไดเขาใจธุรกิจออนไลนมากยิ่งขึ้น และมีการใหความรูกับลูกคา
และผูจัดหาสินคาและบริการในหัวขอตางๆ เชน “ธุรกิจมั่นคง ลูกคา
มั่นใจ กาวไปกับ BBL”
| กลยุทธ
ตอยอดจากโอกาสในการเติบโต ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับ
การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการอยางครบวงจรเพื่อชวยใหธุรกิจของ
ลูกคาเติบโตกาวหนา โดยคอยใหคาํ ปรึกษาและดูแลลูกคาอยางใกลชดิ
เพื่อใหลูกคาของธนาคารไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
รัฐบาล
เสนอบริการทางการเงินทีค่ รบวงจร ธนาคารมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนธนาคาร
หลักของลูกคา ดวยการใหบริการแบบครบวงจรและสนับสนุนเครือขาย
ธุรกิจของลูกคา ตัวอยางเชน การพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับธุรกิจ
ขนาดเล็ก การตอบสนองความตองการของลูกคาเปนรายกลุม การชวย
เหลือลูกคาในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และการรวมผลิตภัณฑ
สินเชื่อเขากับบริการอื่นๆ ของธนาคาร เปนตน
เข า ถึ ง ลู ก ค า ธนาคารยั ง คงมุ  ง มั่ น ขยายเครื อ ข า ยสํ า นั ก ธุ ร กิ จ
อยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ เขาถึงลูกคาผานชองทางดิจทิ ลั ตางๆ เชน เว็บไซต
www.bangkokbank.com และเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน เพื่ อ ให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมปจจุบัน
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สายลูกคาบุคคล
ธนาคารใหบริการลูกคาบุคคลดวยบริการทางการเงินที่หลากหลายใน
ทุกชองทาง ทั้งสาขาในประเทศและเครือขายอิเล็กทรอนิกสประเภท
Self-services ที่มีจํานวนกวา 1,200 แหง โดยมีเครื่องเอทีเอ็มกวา
9,300 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 1,200 เครื่อง บริการ
ธนาคารทางโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทมือถือ และธนาคารทาง
อินเทอรเน็ต
ธนาคารใหบริการลูกคาบุคคลดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่
ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา ทัง้ ในสวนของบริการดานการเงิน
พื้นฐาน ไปจนถึงบริการดานการเงินที่ซับซอนขึ้น โดยนําเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับการดําเนินชีวติ ของลูกคาแตละกลุม อาชีพ และ
ความตองการของลูกคาในแตละชวงของชีวิต
ธนาคารใหความสําคัญกับบริการการวางแผนการจัดการสินทรัพย
(Wealth Management) และรวมมือกับธุรกิจในเครือและพันธมิตรใน
กลุม การเงินของธนาคาร เพือ่ ชวยลูกคาวางแผนการเงิน ใหสามารถดูแล
ตัวเองและคนใกลชิดไดอยางมั่นคงในอนาคต
| แนวโนมทางธุรกิจ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากคน
ไทยดําเนินชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น และผูมีรายไดปานกลางมี
จํานวนเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการบริการทางการเงินหลากหลายขึ้น
เชน บริการวางแผนการเงินและการจัดการสินทรัพย
นอกจากนี้ ลูกคามีแนวโนมตองการบริการทางการเงินที่ซับซอนขึ้น
เนือ่ งจากการดําเนินชีวติ ทีท่ นั สมัย และบริการออนไลนและอินเทอรเน็ต
ที่สามารถเขาถึงไดงายผานโทรศัพทมือถือ ดังจะเห็นไดจากปจจุบัน
มีผูใชบริการธนาคารออนไลนเพิ่มจํานวนขึ้นเปนลําดับ ทั้งบริการ
ธนาคารผานโทรศัพทมือถือ และบริการการชําระเงินแบบดิจิทัลตางๆ
ในขณะเดียวกันลูกคากลุมนี้ก็ตองการบริการทางการเงินที่ครอบคลุม
ทุกดาน แตเขาถึงงาย และสะดวกรวดเร็ว
ธนาคารไดพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ เชน
สินเชื่อบาน บัตรเครดิต และบัตรเดบิต รวมทั้งบริการใหมๆ ผานระบบ
ธนาคารดิจิทัล
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| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
แมเศรษฐกิจในประเทศจะซบเซา แตธนาคารยังสามารถขยายสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยไดเปนอยางดี โดยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 10 ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก การทํางานรวม
กับบริษทั ผูพ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพยอยางใกลชดิ การเพิม่ ทีมงานฝายขาย
และการปรับปรุงกระบวนการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทําใหสามารถแจงผลอนุมตั ิ
สินเชื่อบานเบื้องตนใหลูกคาทราบไดภายใน 1 วัน สําหรับลูกคาที่มี
เงินเดือนประจํา

บัตรเครดิตของธนาคารเติบโตสูงกวาตลาด ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อ
บัตรเครดิตยังคงอยูใ นระดับดี เนือ่ งจากธนาคารมีการบริหารความเสีย่ ง
อยางระมัดระวัง

ในป 2558 ธนาคารไดรบั รางวัลธนาคารยอดเยีย่ มดานผลิตภัณฑสนิ เชือ่
ที่อยูอาศัย จากนิตยสาร ดิเอเชี่ยนแบงกเกอร เนื่องจาก ผลิตภัณฑ
สินเชือ่ ดังกลาวมีการใหสทิ ธิประโยชนอยางมากแกลกู คา รวมถึงความ
สะดวกสบายในการสมัครใชบริการ ทําใหไดรับความนิยมและมีการ
ขยายตัวอยางโดดเดน อีกทัง้ ยังมีการบริหารจัดการหนีท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยมีอัตราหนี้ดอยคุณภาพตํ่าที่สุดในตลาด
ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ลู ก ค า บุ ค คลอื่ น ๆ อาทิ บั ต รเครดิ ต และ
บัตรเดบิตมีผลการดําเนินงานที่ดีเชนกัน โดยยอดการใชจายผาน

รายไดจากคาธรรมเนียมโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของบริการ
ประกันภัยผานธนาคาร กองทุนรวม บัตรเครดิต และบัตรเดบิต และ
บริการธนาคารดิจทิ ลั ทัง้ นี้ บริการทีเ่ ติบโตอยางโดดเดนไดแก กองทุนรวม
ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริการบริหารสินทรัพยและวางแผนการเงินไดรับ
ความสนใจจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น
บริการธนาคารดิจิทัล สําหรับลูกคารายยอยไมวาจะเปนผูใชบริการ
ธนาคารผานโทรศัพทมอื ถือ อินเทอรเน็ตแบงกกงิ้ หรือบริการแจงเตือน
ผานขอความสัน้ (SMS) ไดเพิม่ จํานวนขึน้ อยางกาวกระโดด ทัง้ ทีม่ าจาก
ลูกคารายใหมและลูกคาเดิมที่เปลี่ยนมาใชบริการธนาคารดิจิทัล
บัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง นับเปนบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือหรือ
โมบายแบงกกงิ้ ทีโ่ ดดเดนของธนาคาร และไดรบั การพัฒนาเพิม่ ฟงกชนั่
ใหมๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะบริการโอนเงินโดยใชหมายเลขโทรศัพท
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มือถือเพียงอยางเดียว บัวหลวง เอ็มแบงกกงิ้ จึงไดรบั ความนิยมในกลุม
วัยรุนเปนอยางมาก เนื่องจากใชงานงายและสะดวก ขณะเดียวกันก็
จูงใจใหลูกคากลุมอื่นๆ หันมาใชบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

บัตรทีร่ วมคุณลักษณะทีส่ รางสรรคหลายประการ เชน เปนบัตรแรบบิท
สํ า หรั บ โดยสารรถไฟฟ า บี ที เ อส (BTS) มอบความคุ  ม ครองจาก
ประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ มอบส ว นลดและสิ ท ธิ ป ระโยชน ต  า งๆ จาก
โรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งเปนกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ณ สิ้นป 2558
ธนาคารออกบัตรไปแลวประมาณ 200,000 ใบ โดยธนาคารรวมบริจาค
เงินใหคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จากการสมัครบัตรใบใหม
ทุกบัตร และยอดการใชจายผานบัตร

ในป 2558 ธนาคารไดเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายเอทีเอ็มดวย
ฟงกชั่นและบริการใหมๆ พรอมทั้งติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มใหมจํานวน
453 เครื่อง ทําใหธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มกวา 9,300 เครื่อง
สาขา ดิ เอ็มควอเทียร เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนถึงความมุงมั่นของ
ธนาคารในการมอบประสบการณที่ประทับใจใหแกลูกคา ดวยการ
ออกแบบและตกแตงอยางทันสมัย อีกทั้งที่ตั้งของสาขาซึ่งอยูในหาง
สรรพสินคาชั้นนําของกรุงเทพฯ ยังเอื้ออํานวยใหธนาคารสรางสรรค
รูปลักษณของสาขาใหลูกคาสัมผัสไดถึงบรรยากาศที่มีความพิเศษ
พรอมดวยการบริการที่ผสมผสานกันอยางลงตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล
กับความเอาใจใสจากเจาหนาที่ ที่พรอมใหคําแนะนําและบริการ
ชวยเหลือดานการลงทุน
โครงการ “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” นับเปนโครงการสําคัญ
ของธนาคาร เพือ่ ชวยใหลกู คาและประชาชนทัว่ ไปมีความรูพ นื้ ฐานทาง
การเงินเพิ่มขึ้น ธนาคารไดรวมมือกับธุรกิจในเครือและพันธมิตร ซึ่ง
ประกอบด ว ย บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง
บริษทั หลักทรัพย บัวหลวง บริษทั กรุงเทพประกันภัย และบริษทั กรุงเทพ
ประกันชีวติ เพือ่ ใหความรูแ กประชาชนทัว่ ไป โดยนอกจากจะจัดกิจกรรม
และการสัมมนา รวมกับพันธมิตรเหลานี้แลว เจาหนาที่ในแตละสาขา
ของธนาคารยังมีการเยีย่ มลูกคาถึงสถานประกอบการ ชุมชน และตลาด
ตางๆ เพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับการทํางบประมาณรายรับรายจาย การเสริม
สรางอุปนิสยั ในการออม และการลงทุนเพือ่ คุม ครองชีวติ จากความเสีย่ ง
อันอาจเกิดขึ้นได โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนความรูพื้นฐาน
ทางการเงินแกบคุ คลทัว่ ไปและสมาชิกในครอบครัวเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คง
ทางการเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารยังนําเสนอเนื้อหารูปแบบใหมบนเว็บไซตของ
ธนาคาร ในสวนของ Money Tutor โดยแนะนําเคล็ดลับในการวางแผน
การเงินที่เขาใจงายดวยอินโฟกราฟฟกและเครื่องมือวางแผนการเงิน
ตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความมุงมั่นของธนาคารเพื่อใหความรูกับ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินอยางมีความรับผิดชอบ
| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
บัตรเดบิต บีเฟสต สมารท แรบบิท ศิริราช ซึ่งเปนบัตรเดบิตที่ธนาคาร
ใหบริการรวมกับคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และไดรบั การสนับสนุนจากบริษทั กรุงเทพประกันภัย ประสบความสําเร็จ
อยางมาก ในการเปดตัวเมื่อเดือนกันยายน 2558 บัตรบีเฟสต สมารท
แรบบิท ศิริราช ใชชิพอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยดานขอมูล และเปน

นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความสําเร็จอยางมากจากการเปดตัว
บัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินมั มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ เปน
บัตรที่ออกรวมกับสายการบินแอรเอเชีย บัตรนี้มอบสิทธิประโยชน
มากมาย รวมทั้งรับคะแนนสะสมเพื่อใชแลกบัตรโดยสารไดเร็วขึ้น
แลกสิทธิ์บินฟรี และสิทธิพิเศษเพื่อการเดินทางอื่นๆ นับตั้งแตการเปด
ตัวในเดือนมิถุนายน 2558 จนถึงสิ้นป 2558 ธนาคารออกบัตรไปแลว
ประมาณ 100,000 ใบ โดยไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนอยางมาก
ธนาคารเปดตัวบัตรอินฟนิท ธนาคารกรุงเทพ ในเดือนมกราคม 2558
โดยมีลกู คาทีม่ ฐี านะการเงินมัน่ คงสูงเปนกลุม เปาหมาย บัตรนีม้ อบสิทธิ
พิเศษตางๆ มากมาย รวมทัง้ สิทธิในการใชหอ งรับรองพิเศษทีส่ นามบิน
สิทธิประโยชนอื่นๆ ณ ศูนยการคาชั้นนําและสนามกอลฟ รวมทั้ง
สามารถสะสมคะแนนจากการใชจายไดมากขึ้น
ธนาคารยังใหบริการอื่นๆ สําหรับกลุมลูกคาที่มีฐานะการเงินมั่นคงสูง
เชน หองรับรองพิเศษสําหรับสมาชิก บัวหลวง เอ็กซคลูซฟี อีกหลายแหง
ตลอดจนจัดสัมมนาใหความรูและกิจกรรมพิเศษตางๆ อยางตอเนื่อง
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| กลยุทธ
พั ฒ นาบริ ก ารโดยมี ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง เพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสรางของประชากร เชน การเขาสูยุค
ดิจิทัล การขยายตัวของความเปนเมือง และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค รวมทั้งการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย ธนาคารจึงปรับรูปแบบ
ของธุรกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดย
ปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อใหบริการที่เปนเลิศในทุกจุดบริการ มีการ
พัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงติดตอกับลูกคาผานการสื่อสาร
รูปแบบใหม

การที่ธนาคารมีกิจการอยูในตางประเทศเปนเวลานาน และมีบุคลากร
ทองถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญรวมงานกับธนาคาร ทําใหธนาคารเขาใจ
ความตองการของลู กค าในทองถิ่นนั้นอยางลึกซึ้ง และพรอมที่จะ
สนับสนุนลูกคาหรือนักลงทุนทีต่ อ งการเขาไปทําธุรกิจในภูมภิ าคทีก่ าํ ลัง
เติบโต และในภาคเศรษฐกิจทีโ่ อกาสกําลังเปดกวาง นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังไดทํางานรวมกับพันธมิตรทางการเงินจากประเทศตางๆ เพื่อให
บริการลูกคาของพันธมิตรเหลานี้ เชน ความรวมมือกับธนาคารและ
สถาบันการเงินของญี่ปุนจํานวน 27 แหง

ใหบริการผานทุกชองทาง เนื่องจากลูกคาไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล
และบริการชําระเงินแบบใหมๆ เขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน
มากขึ้นเปนลําดับ ธนาคารจึงพัฒนาชองทางบริการตางๆ ใหสามารถ
เชื่อมโยงเขาดวยกัน ทั้งธนาคารทางอินเทอรเน็ต ธนาคารทางโทรศัพท
มือถือ การชําระเงินผานบัตรเดบิต การแจงเตือนผานขอความสัน้ (SMS)
เครือ่ งฝากเงินอัตโนมัติ และเครือ่ งเอทีเอ็ม เพือ่ มอบความสะดวกสบาย
แกลูกคา
มอบนวัตกรรมดานบริการทางการเงิน ธนาคารมุงมั่นเปนธนาคาร
หลักของลูกคา และขยายฐานลูกคาดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการอยางกวางขวาง ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ บริการชําระเงิน และการ
จัดการสินทรัพย ธนาคารยังคงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
ตอไป เพื่อตอบสนองสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึง
ความตองการของคนรุนใหม โดยการพัฒนาระบบบริการชําระเงินที่
หลากหลาย และการใหบริการทางการเงินครบวงจร

กิจการธนาคารตางประเทศ
ปจจุบันธนาคารมีเครือขายในตางประเทศรวม 32 แหง ใน 15 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบดวย ธนาคารทองถิ่นในประเทศจีนและ
มาเลเซี ย ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ในเครื อ ของธนาคาร และสาขาในกั ม พู ช า
หมูเกาะเคยแมน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน ลาว เมียนมา ฟลิปปนส
สิงคโปร ไตหวัน อังกฤษ สหรัฐฯ และเวียดนาม
ในฐานะธนาคารพาณิชยไทยเพียงแหงเดียวที่เปดดําเนินการธนาคาร
ทองถิ่นในประเทศจีน ดวยสาขา 5 แหง คือเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง เสิ่นเจิ้น
ฉงชิ่ง และเซี่ยเหมิน และสาขายอย 1 แหง ในเขตการคาเสรีนํารอง
เมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนเขตเศรษฐกิจสําคัญของจีน ธนาคาร
จึงมีบทบาทสําคัญในตลาดเงินตราสกุลบาทและหยวน อีกทัง้ ยังทํางาน
รวมกับภาคการธนาคารในประเทศไทยและจีนอยางใกลชิด รวมถึงกับ
ประเทศอืน่ ๆ ทีม่ เี ครือขายสาขาของธนาคาร เพือ่ สนับสนุนเงินหยวนให
เปนหนึ่งในสกุลเงินสากล

| แนวโนมทางธุรกิจ
เนือ่ งจากลูกคาธุรกิจรายใหญ รายกลาง และรายปลีก หลายรายของธนาคาร
กําลังมองหาลูท างเพือ่ เขาถึงตลาดใหมๆ และโอกาสทางธุรกิจในตางประเทศ
กิจการธนาคารตางประเทศจึงรวมมือกับสายลูกคาธุรกิจอยางใกลชิด
เพื่อชวยเหลือลูกคาในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคและตลาดโลก
ปจจุบนั รัฐบาลไทยกําลังเรงรัดโครงการลงทุนในดานตางๆ ทัง้ การขนสง
พลังงาน โลจิสติกส โทรคมนาคม และการพัฒนาระบบการชําระเงิน
ธนาคารจึงสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทยโดยรวม
| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจจีน สงผล
ตอลูกคาของธนาคาร นอกจากนี้ การสงออกของไทยที่หดตัวลง และ
ราคาสินคาโภคภัณฑในหลายอุตสาหกรรมที่ตกตํ่า เชน เหล็ก นํ้ามัน
และพืชผลการเกษตร สงผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ ในวงกวาง
อยางไรก็ตาม แมตองเผชิญกับสิ่งทาทายเหลานี้ สินเชื่อของกิจการ
ธนาคารตางประเทศยังคงเพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากเศรษฐกิจของประเทศ
ในอาเซียนยังขยายตัวดี

31

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

ในเดือนมิถนุ ายน 2558 ธนาคารกรุงเทพ เปนธนาคารไทยเพียงรายเดียว
และเปนธนาคารตางชาติ 1 ใน 9 ราย จากทั่วโลกที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการธนาคารสาขาในเมียนมา หลังเปดใหบริการในฐานะ
สํานักงานตัวแทนมานานกวา 20 ป จนมีเครือขายธุรกิจทีม่ นั่ คง มีความรู
และความเขาใจสภาวะตลาดในทองถิ่นเปนอยางดี

| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
ธนาคารกรุงเทพ และ บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เปนบริษทั ในเครือของธนาคาร กําลังดําเนินการตามกรอบการทํางานที่
จัดทําขึ้นโดยธนาคารแหงประเทศไทย และ ธนาคารเนการา มาเลเซีย
(ธนาคารกลางมาเลเซีย) เพือ่ สงเสริมการใชเงินสกุลบาทและสกุลริงกิต
ในการชําระบัญชีสําหรับการคาและการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ
ทั้งสอง ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางธุรกรรมสําหรับผูประกอบการ และ
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินสากล

ในป 2558 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ธนาคารชําระดุลเงินหยวน (RMB Clearing Bank) ทําใหธนาคาร
สามารถปรับปรุงกระบวนการใหราบรื่น สงผลใหการทําธุรกรรมดวย
เงิ น หยวนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคล อ งตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยสาขาใน
เขตการคาเสรีนํารองเมืองเซี่ยงไฮมีบทบาทสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
สามารถเชื่ อ มโยงผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารด า นเงิ น หยวนทั้ ง ในและ
นอกประเทศจีนเขาดวยกัน จึงสามารถใหบริการดานธุรกรรมเงินหยวน
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู  แ ก ลู ก ค า เกี่ ย วกั บ
ประโยชนในการชําระบัญชีดว ยเงินหยวน อาทิ การลดตนทุนและความ
เสี่ยงของบุคคลที่ 3 และยังจัดงานสัมมนาสําหรับลูกคาและประชาชน
ทัว่ ไปหลายครัง้ ตลอดทัง้ ป โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง
เพื่อชวยใหลูกคามองเห็นโอกาสและรับประโยชนจากการเริ่มตนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสามารถบริหารการใชสกุลเงิน
ในการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาใจถึงประโยชนจากแผน
พัฒนา “เสนทางสายไหมใหม” ของจีน

วันที่ 5 มกราคม 2559 ธนาคารเปดทําการสาขาที่ 2 ในเมืองปากเซ
นับเปนการขยายบริการของธนาคารไปยังตอนใตของประเทศลาว
อันเปนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอีกแหงหนึ่ง
ปจจุบัน ศูนย AEC Connect ของธนาคาร ไดทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ในการใหคําแนะนําและปรึกษาดานการลงทุนเบื้องตนสําหรับลูกคา
นอกจากนี้ ยังจัดทําเอกสารเพือ่ เผยแพรความรูต า งๆ นําลูกคาไปศึกษา
ตลาดในตางประเทศและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร โดยประสานงานกับ
สาขาในตางประเทศอยางใกลชิด
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รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา ซึ่งเปดดําเนินการอยางเปนทางการ
ในเดือนธันวาคม 2557 ไดรบั ความสนใจจากลูกคากลุม เปาหมายเปน
อยางมาก กัมพูชาเปนประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูง เนือ่ งจากรัฐบาลกําลังเรง
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานมากมาย อาทิ การพัฒนาทาเรือและเขตการคา
เสรี นอกจากนี้ ยังเปนประเทศเพือ่ นบานทีม่ ชี ายแดนติดกับไทย และมี
ความพรอมสําหรับเครือขายธุรกิจ กัมพูชาจึงเปนทางเลือกในการลงทุน
ที่ดี สําหรับลูกคาที่ตองการขยายฐานการผลิต ซึ่งลูกคาของธนาคาร
จํานวนไมนอยมองเห็นโอกาสเหลานี้ และไดขยายธุรกิจไปยังกัมพูชา

สํ า หรั บ สายธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย รั บ ผิ ด ชอบบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ
หลั ก ทรั พ ย ในขณะที่ ส ายบริ ห ารการเงิ น รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารเงิ น
การบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ ตามแนวทางทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งมีหนาที่ในการบริหารสภาพคลอง
บริหารธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศ และอนุพันธทางการเงิน

| กลยุทธ
สรางโอกาสจากเครือขายสาขาตางประเทศ ในฐานะธนาคารระดับ
ภูมิภาค ธนาคารมุงมั่นที่จะใหบริการที่เปนเลิศ เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัวของเศรษฐกิจในเอเชีย โดยใช
ประโยชนจากเครือขายสาขาที่ครอบคลุมและวางรากฐานมาอยางดี
ประสบการณและความสัมพันธอันยาวนาน รวมถึงความรูเกี่ยวกับ
ตลาดทองถิ่น เพื่อชวยเชื่อมโยงเครือขายนักลงทุน นักการเงิน และ
ผูประกอบการ เขาดวยกันกลายเปนคูคาทางธุรกิจ
สนับสนุนลูกคาในการเขาถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคาร
ยังคงชวยเหลือลูกคาในการเขาถึงตลาดใหม การตั้งฐานการผลิตใหม
และการสรางเครือขายธุรกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในเอเชีย
สนับสนุนลูกคาในการหาโอกาสใหมในตางประเทศ ควบคูไปกับ
การสนับสนุนพัฒนาการสําคัญอืน่ ๆ ซึง่ มีผลตอการรวมประเทศไทยเขา
เปนหนึ่งเดียวกับภูมิภาค อาทิ การเชื่อมโยงดานเสนทางคมนาคมใหม
ที่กําลังเกิดขึ้น

กิจการการเงินธนกิจ
กิจการการเงินธนกิจประกอบดวย สายวานิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย
และสายบริหารการเงิน โดยสายวานิชธนกิจใหคําปรึกษาทางการเงิน
ในดานตางๆ อยางครบวงจร เชน การออกตราสารหนี้ ตราสารทุน
โครงการโครงสร า งพื้ น ฐานต า งๆ และกองทรั ส ต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย โดยบริการทางการเงินสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ
ประกอบดวย การระดมทุนผานสินเชื่อโครงการสําหรับโครงการขนาด
ใหญ และสินเชื่อเพื่อการเขาซื้อกิจการ รวมทั้งธุรกรรมวานิชธนกิจทาง
ดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อขาย การควบรวมกิจการ
การรวมทุน (Joint Venture) และ/หรือ การขายกิจการ

กิจการการเงินธนกิจมุงมั่นนําเสนอนวัตกรรม ทางเลือก และรูปแบบ
บริการทางการเงินที่ครบวงจร ตรงกับความตองการของลูกคา และ
สอดคลองกับแนวคิดในการดําเนินงานขององคกร ทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม
สิง่ แวดลอม และมีธรรมาภิบาล การทีธ่ นาคารมีความรูค วามเขาใจดาน
กิจการการเงินธนกิจเปนอยางดี มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาองคกร
ชั้นนําและรัฐวิสาหกิจมายาวนาน รวมทั้งมีความสามารถในการจัด
จําหนาย ทําใหธนาคารไดรับความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง
ตลอดมา
| แนวโนมทางธุรกิจ
แนวโนมดานการเงินธนกิจในป 2558 ยังคงสงผลตอเนือ่ งไปในป 2559
ไมวาจะเปนพัฒนาการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จากการนําเสนอ
เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายผานอุปกรณแบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 4 (4G)
การใหสินเชื่อแกภาครัฐเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การนําเสนอ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และโอกาสจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยแนวโนมสําคัญอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ป 2559 คือ การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เนื่องจากการใชจายของ
ภาครัฐคาดวาจะเพิม่ สูงขึน้ ในอีก 2 – 3 ปขา งหนา ขณะเดียวกันพันธบัตร
รัฐบาลซึ่งออกไปกอนหนากําลังจะครบกําหนด ทําใหรัฐบาลตองปรับ
โครงสรางหนี้ และออกพันธบัตรใหมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการหนี้
การระดมทุนผานกองทุนโครงสรางพืน้ ฐานและกองทรัสตเพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยในป 2558 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ประมาณ 90,000 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 70 ของการระดมทุนผานตลาดทุนไทย (ไมรวมตลาด
ตราสารหนี)้ แสดงใหเห็นวาการระดมทุนในลักษณะนีไ้ ดรบั ความสนใจ
เปนอยางมาก ดังนัน้ เมือ่ นักลงทุนสถาบันเริม่ มีความคุน เคยกับกองทุน
โครงสรางพืน้ ฐานและกองทรัสตมากขึน้ ผลิตภัณฑทงั้ สองนีจ้ ะมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในตลาดทุน ธนาคารคาดการณวาการระดมทุนดวยผลิตภัณฑ
ทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตอไปในป 2559
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

| ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
ภาพรวมในปี 2558 นับเป็นปีทกี่ จิ กรรมด้านการเงินธนกิจมีความผันผวน
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย และการแข่งขันที่
เข้มข้นระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ในขณะที่องค์กรธุรกิจรายใหญ่ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือสูงชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากราคาน�้ำมันที่
ตกต�ำ่ ลงอย่างมาก เช่น ปิโตรเคมี จึงท�ำให้มกี ารระดมทุนน้อยลง อย่างไร
ก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังคงมีการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โทรคมนาคม

| กลยุทธ์
น�ำเสนอบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ธนาคาร
มุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีพ่ นั ธมิตรทางการเงินในระยะยาว เพือ่ ให้บริการทางการเงิน
แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า จัดสรร
การระดมทุนทั้งในรูปของตราสารหนี้และตราสารทุนที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะเป็น
ธนาคารด้านการเงินธนกิจที่ดีที่สุดในประเทศ ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ

แม้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2558 แต่ธนาคารยังมีส่วนร่วมในการให้บริการและให้ค�ำปรึกษา
ทางการเงินแก่ลกู ค้าทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐ เพือ่ ให้สามารถระดมทุน
ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้ กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)
กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน และการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารหนี้
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และกิจการการเงินธนกิจได้รับการยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศ จากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับในปี 2558 เช่น ธนาคาร
ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยถึง
8 ปีติดต่อกัน จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ รวมทั้งจากนิตยสาร
ดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ นอกจากนี้ ยังได้รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้าน
ตราสารหนี้ และตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนิตยสาร
อัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย
ธนาคารให้คำ� ปรึกษาทางการเงินแก่องค์กรชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น น�้ำมันและก๊าซ พลังงาน ปิโตรเคมี โทรคมนาคม สินค้าอุปโภค
บริโภค และค้าปลีก โดยท�ำงานร่วมกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และ
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือ เพือ่ หาแนวทางทีด่ ที สี่ ดุ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ทั้งในด้าน
กลยุทธ์และธุรกรรมเพื่อการระดมทุน
| กิจกรรมส�ำคัญอื่นๆ
ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ท�ำ
หน้าที่ผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับสากล ซึง่ ประกอบไปด้วยบริการด้าน
การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รับและส่งมอบทรัพย์สิน แจ้งและ
ติดตามสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ ส�ำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์
ผ่านตลาดหุ้นในประเทศลาว

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของรัฐบาล โครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลคาดว่าจะด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2559 ธนาคารจึง
ท�ำงานร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเหล่านี้ ซึง่ อาจ
รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการระดมทุนส�ำหรับบริษัททั่วไป
ขยายฐานลูกค้าสู่ภูมิภาค สายวานิชธนกิจเล็งเห็นโอกาสที่เปิดกว้าง
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคาดว่าจะมีการลงทุนทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทข้ามชาติใน
ภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะมีบริษัทไทยจ�ำนวนมากขยาย
กิจการออกไปสู่ต่างประเทศด้วย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้ธนาคารได้
บริการลูกค้าทีม่ คี วามต้องการเงินทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่าย
กิจการธนาคารต่างประเทศ และบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) (บล. บัวหลวง) เป็นบริษัท
ในเครือธนาคาร ก่อตัง้ ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบนั เป็นหนึง่ ในบริษทั
หลักทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศ ด�ำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้คำ� แนะน�ำการลงทุน บริการท�ำวิจยั และวิเคราะห์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากลูกค้า
ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก
แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บล. บัวหลวง ถือหุ้นทั้งหมด ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ให้ดำ� เนินการบริหารหน่วยการลงทุนของอดีตลูกค้าส่วนบุคคล
ของ บล. บัวหลวง
ด้วยเครือข่ายสาขาธนาคารทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศท�ำให้ บล. บัวหลวง
สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ ขยายฐานลูกค้า ลูกค้าจ�ำนวน
มากกว่าหนึง่ ในสามทีเ่ ปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2558 เป็นลูกค้า
ที่ได้รับการแนะน�ำจากธนาคารในด้านเครือข่ายบริการ บล. บัวหลวง มี
ส�ำนักงาน 28 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
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บล. บัวหลวง ประสบความสําเร็จในการจัดการแขงขันดานการลงทุน
แบบเรียลลิตี้ที่มีชื่อเสียงภายใตโครงการ “The Stock Master : เชื่อม
โยงความคิด ตอติดทุกการลงทุน” ปที่ 4 ซึง่ มีผสู มัครรวมโครงการทัง้ สิน้
1,200 คน ในปนี้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูออนไลนเต็มรูปแบบ
ผานทางเว็บไซตและโมบายแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใหม นอกจาก
ผูร ว มแขงขันจะมีสทิ ธิชนะรางวัลแลว ยังไดเขารวมอบรมหลักสูตรเสริม
ความรูฉ บับเรงรัดเปนเวลา 8 สัปดาห กับวิทยากรชัน้ นําของประเทศ อาทิ
นายกรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง นายพีระพงศ
จิระเสวีจินดา กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
บัวหลวง และนายโสรัตน วรณิชวรากิจ นักธุรกิจและนักลงทุนรายใหญ
| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ในป 2558 บล. บัวหลวง ยังคงสามารถรักษาตําแหนงผูน าํ ตลาดในฐานะ
ผูใ หบริการนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยชนั้ นํา ดวยผลิตภัณฑและบริการ
ครบวงจร ในป 2558 บล. บัวหลวง มีกาํ ไรสุทธิ 1,136 ลานบาท มีรายได
จํานวน 3,454 ลานบาท และมีสว นแบงการตลาดดานการคาหลักทรัพย
ทีร่ อ ยละ 4.9 นับเปนอันดับหาของตลาด ในขณะทีม่ จี าํ นวนบัญชีลกู คา
บุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 30

ธนาคารไดรวมมือกับ บล. บัวหลวง ในการออกงานกิจกรรมสําหรับ
ลูกคาและนักลงทุน เชน งานมหกรรมการเงิน Money Expo งาน
มหกรรมการลงทุนครบวงจรประจําป SET in the City งานมหกรรม
การเงิน Thailand Smart Money และโครงการการเงินมั่นคงกับ
ครอบครั ว บั ว หลวง เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู  พื้ น ฐานทางการเงิ น แก
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งใหคําแนะนําลูกคาในการเปดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย เพื่อการเพิ่มจํานวนบัญชีและยอดซื้อขายหลักทรัพย

ดานการเงินธนกิจ ป 2558 บล. บัวหลวง ประสบความสําเร็จในการเสนอ
ขายกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน และ
การเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) โดยมีมูลคาเสนอขายมากกวา 79,667 ลานบาท

บล. บัวหลวง ไดรบั รางวัลจากนิตยสารชัน้ นําตางๆ ไดแก บริษทั หลักทรัพย
ยอดเยีย่ ม จากนิตยสารยูโรมันนี่ บริษทั หลักทรัพยยอดเยีย่ มในประเทศ
จากนิตยสารเอเชียมันนี่ ธุรกิจตลาดทุนยอดเยีย่ ม จากนิตยสารไฟแนนซ
เอเชีย บริษัทหลักทรัพยและธุรกิจวาณิชธนกิจยอดเยี่ยม จากนิตยสาร
โกลบอลแบงกกิ้งแอนดไฟแนนซรีวิว ธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย
ยอดเยี่ยม จากนิตยสารไอเอไออาร บริษัทหลักทรัพยยอดเยี่ยม จาก
นิตยสารอัลฟาเซาทอสี ตเอเชีย นอกจากนี้ ยังไดรบั รางวัลบริษทั หลักทรัพย
ดีเดน 3 รางวัล จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย
บริษทั หลักทรัพยดเี ดน ดานการใหบริการหลักทรัพยแกนกั ลงทุนสถาบัน
ดานการใหบริการหลักทรัพยแกนกั ลงทุนบุคคล และดานตลาดอนุพนั ธ

บล. บัวหลวง เปนผูน าํ ตลาดของการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ
ซึง่ ใหสทิ ธิแกผถู อื ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพยอา งอิงในราคาทีก่ าํ หนด
ลวงหนา โดย ณ สิ้นป 2558 ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธทั้งสิ้น
885 รายการ คิ ด เป น ร อ ยละ 44 ของปริ ม าณการซื้ อ ขายโดยรวม
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิ ที่อางอิงกับหลักทรัพยจํานวน 103 หลักทรัพย ที่อยูในดัชนี
SET 50 ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาตลาดใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ ยังมุง นํา
เสนอเอกสารงานวิจัยและหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
บล. บัวหลวง ยังคงมุงเนนเสริมสรางความรูและนําเสนอนวัตกรรมแก
ผูลงทุน โดยจัดงานสัมมนากวา 70 งาน ผาน Bualuang Investment
Station และที่สํานักงานสาขา ในชวงเวลาเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห
เพื่ อ ให ค วามรู  ด  า นการซื้ อ ขายหุ  น แก นั ก ลงทุ น รายใหม แ ละผู  ที่ มี
ประสบการณ

| กลยุทธ
ขยายฐานลู ก ค า บล. บั ว หลวง ยั ง คงเดิ น หน า ขยายฐานลู ก ค า
อยางตอเนื่อง และทํางานรวมกับบัวหลวงเอ็กซคลูซีฟของธนาคาร ซึ่ง
เปนบริการเหนือระดับสําหรับกลุมลูกคาที่มีฐานะการเงินมั่นคงสูง เพื่อ
ขยายเครือขายสาขาและการบริการสําหรับกลุมลูกคาดังกลาว รวมทั้ง
เนนพัฒนาความรูและความเขาใจในการลงทุนใหแกลูกคาผานทาง
กิจกรรมและสัมมนาความรูตางๆ
ลงทุนดานการวิจยั และพัฒนา บล. บัวหลวง ยังคงลงทุนดานการวิจยั
และพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เปยมดวยนวัตกรรม
รวมทัง้ บริการและผลิตภัณฑดา นการลงทุนระดับแนวหนาใหครอบคลุม
ลูกคาทุกกลุม บล. บัวหลวง นําเสนอเอกสารงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนแกนกั ลงทุนรายยอยและนักลงทุนสถาบัน
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เนนการประชาสัมพันธผา นเครือขายสังคมออนไลน บล. บัวหลวง
เนนการประชาสัมพันธผา นเครือขายสังคมออนไลน โดยใชชอ งทางนีใ้ น
การใหความรู และเสนอขาวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นตางๆ ตลอดจนการ
ถ า ยทอดสดกิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ สั ญ จร และการอบรมใน
หลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ใหความรูแ กนกั ลงทุน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขาย
หลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต และโมบายแอพพลิเคชัน
เน น ความร ว มมื อ เพื่ อ เพิ่ ม รายได ธนาคารให ก ารสนั บ สนุ น
บล. บัวหลวง ดวยบริการแนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริการ
ดังกลาวเปนชองทางสําคัญที่เพิ่มทั้งจํานวนบัญชี และยอดซื้อขาย
หลักทรัพยใหกับ บล. บัวหลวง นอกจากนี้ ยังรวมกันยกระดับงานดาน
วานิชธนกิจ ดวยการกระชับความสัมพันธกับลูกคาเพื่อนําไปสูโอกาส
สําหรับธุรกิจในอนาคต
ดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม บล. บัวหลวง ยึดมัน่ ในการดําเนิน
ธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับ
การรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อยางยั่งยืน

บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ. บัวหลวง)
ก อ ตั้ ง ในเดื อ นมี น าคม 2535 ธุ ร กิ จ หลั ก ของ บลจ. บั ว หลวง คื อ
การบริหารจัดการกองทุนรวม โดยอาศัยเครือขายสาขาของธนาคารและ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการจําหนาย นอกจากนี้ บลจ.
บัวหลวง ยังบริหารจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนสวนบุคคล และ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บลจ. บัวหลวง ไดยึดมั่นตอนโยบายการ
บริหารเงินลงทุนแบบเชิงรุก (Active-Investment Approach) ประกอบ
กับมุมมองดานการลงทุนที่ชัดเจน สงผลให บลจ. บัวหลวง เปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับจากนักลงทุนเปนอยางดี จากผลการดําเนินการ
ในระยะยาวที่โดดเดนมาโดยตลอด
ธนาคารได ร  ว มมื อ กั บ บลจ. บั ว หลวง โดยจั ด อบรมให ค วามรู  แ ก
เจาหนาทีถ่ งึ สาขาธนาคาร เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละความเขาใจอันดีเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑของ บลจ. บัวหลวง อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ยังเปนผูนํา
ในการใหความรูแกนักลงทุน ทั้งในรูปของสัมมนากึ่งวิชาการและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายการทางโทรทัศน และการสัมภาษณผาน
รายการวิทยุ บทความในหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ รวมทัง้ การให
ความรูด า นการเงินแกนกั ลงทุนและบุคคลทัว่ ไปผานเว็บไซตของบริษทั

| แนวโนมทางธุรกิจ
ในรอบป 2558 ทีผ่ า นมา ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศยังคงเติบโตตอเนือ่ ง
โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการ หรือ AUM (Asset under
Management) เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.7 จากปทผี่ า นมา เปน 4.06 ลานลานบาท
จากปริมาณการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมกองทุนรวมตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง
นักลงทุนจึงเริ่มยายเงินลงทุนไปลงทุนในผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงตํ่า
ไดแก กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นและ
ระยะกลาง
กองทุ น รวมหุ  น ระยะยาว และ กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ยั ง คง
ไดรับความนิยมจากนักลงทุนเปนอยางดี เนื่องจากสิทธิประโยชนใน
การลดหยอนภาษี นอกจากนี้ นักลงทุนทีม่ คี วามเขาใจเกีย่ วกับประโยชน
ของการลงทุนในระยะยาวและการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเปนลําดับ
| ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ
ในป 2558 บลจ. บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 628,560 ลานบาท เพิ่มขึ้น
109,720 ลานบาท หรือรอยละ 21.2 จากปกอนหนา
บลจ. บัวหลวง มีสว นแบงการตลาดรอยละ 13 ในธุรกิจกองทุนรวม (อยู
ในอันดับ 3) และมี AUM รวม 532,470 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 100,740 ลานบาท
หรือรอยละ 23.3 จากสิ้นป 2557 ในระหวางป บลจ. บัวหลวง ไดเสนอ
ขายกองทุนใหม ซึ่งเปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานจํานวน 1 กองทุน
กองทุนรวมตราสารหุน 4 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ชนิดระบุ
วั น ครบกํ า หนด 17 กองทุ น ด ว ยมู ล ค า การเสนอขายครั้ ง แรกรวม
55,000 ลานบาท 43,500 ลานบาท และ 31,930 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับธุรกิจกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ บลจ. บัวหลวง มีสว นแบงการตลาด
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รอยละ 9 (อันดับ 6) และมี AUM รวม 79,240 ลานบาท ในขณะที่ธุรกิจ
กองทุนสวนบุคคล มีสวนแบงการตลาดรอยละ 3 (อันดับ 10) โดยมี
AUM รวม 16,860 ลานบาท

สงเสริมการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน โดยยึดหลักการ
และปฏิบัติตอลูกคาองคกรดวยความรับผิดชอบตอสังคมใน 3 ดาน ซึ่ง
ประกอบดวย สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล

บลจ. บัวหลวง มีผลงานการบริหารจัดการกองทุนที่โดดเดนจนเปน
ทีย่ อมรับจากองคกรตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัลทีไ่ ดรบั ในรอบปทผี่ า นมา
เชน รางวัลบริษทั จัดการกองทุนยอดเยีย่ ม ประเภทการลงทุนหุน ภายใน
ประเทศ จากบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
| กิจกรรมสําคัญอื่นๆ
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บลจ. บัวหลวง ไดปรับลดมูลคาการลงทุน
ขัน้ ตํา่ จาก 1,000 บาท เปน 500 บาท สําหรับ กองทุนรวมจํานวน 31 กองทุน
รวมทั้งกองทุนรวมหุนระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อชวยใหนักลงทุนสามารถลงทุนไดสะดวกยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม นักลงทุนรายยอย และกระตุน การออมในระยะยาว
ผ า นผลิ ต ภั ณ ฑ ก องทุ น รวม ป จ จุ บั น กองทุ น รวมทุ ก กองทุ น ของ
บลจ. บัวหลวง ยกเวนกองทุนตราสารหนีช้ นิดระบุวนั ครบกําหนด มีมลู คา
การลงทุนขั้นตํ่า ที่ 500 บาท เพื่อชวยเพิ่มโอกาสในการลงทุน
| กลยุทธ
มุงมั่นสรางเสริมสรางชื่อเสียงใหแกตราสินคาและคุณคาที่นํา
เสนอตอลูกคา โดยเนนการสรางโอกาสจากแนวโนมสังคมผูส งู วัยและ
การขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชีย
สงเสริมความรูทางการเงิน โดยสงเสริมการวางแผนการเงินของ
ครอบครัวและเสริมสรางความรูพ นื้ ฐานทางการเงินแกสาธารณชนทัว่ ไป
เพื่อทําใหครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน
มุงเนนพัฒนาบริการเพื่อสรางประสบการณที่ดีแกลูกคา โดย
สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการใหเขากับลูกคาตามชวงอายุและความ
ตองการที่แตกตางกัน ทําหนาที่ “มิตรแทตลอดเสนทางการลงทุนใน
ทุ ก ช ว งชี วิ ต ” และอํ า นวยความสะดวกเพื่ อ เข า ถึ ง การลงทุ น ผ า น
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตางๆ เชน การซือ้ ขายกองทุนผานคอมพิวเตอร สมารทโฟน
และแท็บเล็ต พรอมบริการตอบคําถามลูกคาผาน Live Chat เปนตน
เพิม่ ประสิทธิภาพของฝายขาย โดยจัดทีมพิเศษทีพ่ รอมดวยเครือ่ งมือ
ตางๆ เพื่อใหบริการขอมูลเชิงลึกแกลูกคา เสริมสรางความสามารถใน
การลงทุนของทีมผูบริหารกองทุน เพื่อรองรับผลิตภัณฑที่มีความหลาก
หลายมากขึ้ น นํ า เสนอโอกาสการลงทุ น โดยตรงในตลาดหุ  น ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

หนวยงานสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกําลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสูการเปนธนาคารดิจิทัล และเพื่อ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงไดปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ใหบริการผานทุกชองทาง และ
พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ
ในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และการให
บริการผานธนาคารดิจทิ ลั อยางเต็มรูปแบบ ธนาคารไดปรับปรุงเครือขาย
ระบบการสื่อสาร ระบบชําระเงิน และปรับกระบวนการทํางาน โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ธนาคารจึงมุงมั่น
พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ทีต่ รงกับความตองการ
ของลูกคา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
โดยเนนใหความสําคัญใน 3 สวนหลักซึ่งไดแก
ดานโครงสรางพื้นฐาน ธนาคารยังคงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
สารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบมีเสถียรภาพและสามารถให
บริการลูกคาไดอยางราบรืน่ ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ โดยในป 2558 ธนาคารได
เริ่มปรับปรุงขีดความสามารถในการสงผานขอมูลของเครือขายสาขา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การก า วไปสู  ธ นาคารดิ จิ ทั ล ซึ่ ง คาดว า จะแล ว เสร็ จ
ในป 2559
ดานความปลอดภัย ธนาคารมีการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานขอมูล
ของลูกคา มีการทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เปนประจํา
ดานการพัฒนาระบบ มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา และเพื่อกาวไปสูการเปนธนาคาร
ดิจทิ ลั ธนาคารไดปรับปรุงระบบงานสนับสนุน เพือ่ ทําใหการบริการผาน
ทุกชองทางของธนาคารเปนบริการแบบ ณ เวลาทีท่ าํ ธุรกรรมจริง (Real
Time) รวมทั้งมีฟงกชั่นและการสื่อสารที่ทันสมัย
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ทรัพยากรบุคคล
ธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ ความเปนผูนํา การวาจาง
และรักษาบุคลากรอยางตอเนื่อง

กาวสูอนาคต
การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค การขยายตัวของความเปนเมือง
และความเชื่อมโยงดานการขนสงและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น คือปจจัย
สํ า คั ญ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงภู มิ ทั ศ น ท างธุ ร กิ จ และมี ผ ลกระทบต อ
การดําเนินชีวิตประจําวันของประชากรทั้งในประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในฐานะธนาคารชั้นนําของภูมิภาค ผูนําดานบริการ
สําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ และธนาคารที่มีฐานลูกคาที่ครอบคลุม
มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพจึงพรอมรับโอกาสทีเ่ ปดกวาง
จากปจจัยตางๆ เหลานี้

ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ธนาคารมุงมั่นในการปรับปรุงและเพิ่ม
หลักสูตรอบรมพนักงานใหมหลายหลักสูตร เชน หลักสูตรอบรมภาษา
อังกฤษและจีน หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานเทคนิค และหลักสูตรเพือ่
พัฒนาตนเอง เพือ่ ใหพนักงานสามารถสือ่ สารและปฏิสมั พันธกบั ลูกคา
ไดดียิ่งขึ้น
ด า นการอบรมผู  นํ า และการสื บ ทอดตํ า แหน ง ธนาคารดําเนิน
โครงการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของผูบริหาร ซึ่งเปดโอกาสใหผูบริหาร
อาวุโสและพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพความเปนผูน าํ ไดมโี อกาสเปลีย่ นบทบาท
ในการทํางานและพัฒนาความสามารถ โดยโครงการนี้ไดขยายเวลา
ดําเนินการไปถึงป 2559
ดานการจางงานและรักษาบุคลากร ธนาคารตระหนักดีถึงความ
ตองการที่จะพัฒนาภาคธุรกิจ ดังนั้น ในการจางงาน ธนาคารจึงจัดรับ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพครอบคลุมหลายดาน ทั้ง
คุณสมบัติและทักษะในการใหบริการ

ธนาคารกําลังปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในหลายดาน เชน
ธนาคารดิจิทัล ระบบชําระเงิน กลยุทธดานชองทางการใหบริการและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหมั่นใจวา ธนาคารจะมีความสามารถและ
ความคลองตัว เพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปของลูกคา
การรวมกลุ  ม ทางเศรษฐกิ จ ภายใต ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
การขยายตัวของเมือง และการเขาสูย คุ ดิจทิ ลั จะสงผลกระทบตอลูกคา
ของธนาคารอยางเห็นไดชัด ลูกคาธุรกิจควรปรับตัวเพื่อใหแขงขันได
มากขึน้ ในขณะทีล่ กู คาบุคคลควรสรางวินยั ทางการเงิน เพือ่ การใชชวี ติ
ตามความตองการทามกลางสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ธนาคาร
ยังคงมุงมั่นเพิ่มคุณคาบริการ โดยชวยใหลูกคาตระหนักถึงปจจัย
แวดลอมและแนวโนมตางๆ รวมทั้งแนะนํากลยุทธสูความสําเร็จ ซึ่งจะ
ทําใหธุรกิจของลูกคาเติบโตอยางยั่งยืนและบรรลุเปาหมายที่วางไว
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ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยที่สําคัญ
หนวย : ลานบาท

กําไรสุทธิ *
กําไรตอหุน (บาท)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิตอรายไดจากการดําเนินงาน
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย *
กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉลี่ย *

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

34,181
17.91
2.16%
23.4%
43.8%
1.21%
9.91%

36,332
19.03
2.37%
22.4%
44.5%
1.39%
11.66%

(5.9)%
(5.9)%
(0.21)%
1.0%
(0.7)%
(0.18)%
(1.75)%

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

1,868,903
2,090,965
89.4%
56,226
2.8%
185.3%
17.87%

1,782,233
2,058,779
86.6%
45,046
2.1%
204.1%
17.41%

4.9%
1.6%
2.8%
24.8%
0.7%
(18.8)%
0.46%

* สวนที่เปนของธนาคาร
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ **
เงินรับฝาก
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อ
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
** หักรายไดรอตัดบัญชี

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2558 จํานวน
34,181 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับป 2557 โดยมีรายได
รวมจากการดําเนินงานจํานวน 102,729 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1
และมีคาใชจายจากการดําเนินงานจํานวน 45,045 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.5
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อจํานวน 1,868,903
ลานบาท เพิม่ ขึน้ 86,670 ลานบาท หรือรอยละ 4.9 จากสิน้ ปกอ น โดย
เติบโตจากสินเชือ่ ลูกคาธุรกิจรายกลาง สินเชือ่ ลูกคาบุคคล และสินเชือ่
กิจการธนาคารตางประเทศ

ธนาคารยังคงเนนการบริหารความเสี่ยงดานคุณภาพสินเชื่อใหอยูใน
ระดับทีเ่ หมาะสมพรอมทัง้ ใหคาํ ปรึกษาและความชวยเหลือลูกคาอยาง
ใกลชิดและตอเนื่องเสมอมา สงผลใหสินเชื่อดอยคุณภาพอยูในระดับ
บริหารจัดการได โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินเชื่อ
ดอยคุณภาพจํานวน 56,226 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิน้ เดือนกันยายน
2558 ที่ 58,112 ลานบาท และมีอัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอ
เงินใหสินเชื่ออยูที่รอยละ 2.8 ซึ่งอยูในระดับเดียวกับ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2558
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ธนาคารยึดหลักความระมัดระวังดวยการตัง้ สํารองคาใชจา ยหนีส้ ญ
ู และ
หนีส้ งสัยจะสูญอยางสมํา่ เสมอ สําหรับป 2558 ธนาคารมีคา ใชจา ยหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 14,654 ลานบาท สงผลใหอัตราสวน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อรวมที่รอยละ 5.6

จากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ และกําไรสุทธิจาก
เงินลงทุน สําหรับรายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิมจี าํ นวน 24,071
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,345 ลานบาท หรือรอยละ 10.8 จากปกอน
โดยเพิ่มขึ้นจากคาบริหารกองทุนรวม คาธรรมเนียมการรับประกันการ
จัดจําหนายตราสารทางการเงิน และคาธรรมเนียมรับจากเงินใหสนิ เชือ่
นอกจากนี้ คาใชจายจากการดําเนินงานมีจํานวน 45,045 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 1,958 ลานบาท หรือรอยละ 4.5 สวนใหญเพิ่มขึ้นที่คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน ขณะที่อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนิน
งานลดลงเปนรอยละ 43.8

ดานสภาพคลอง ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558
จํานวน 2,090,965 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 32,186 ลานบาท หรือรอยละ 1.6
จากสิ้ น ป 2557 โดยมี อั ต ราส ว นเงิ น ใหสิ น เชื่ อ ต อ เงิ น รั บ ฝากอยู  ที่
รอยละ 89.4 ณ สิ้นป 2558 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 86.6 ณ สิ้นปกอน
เนื่องจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกวาเงินรับฝาก ในขณะที่สัดสวน
สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากรวมอยูในระดับสูงที่รอยละ 43.4
ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงใหความสําคัญเรือ่ งการบริหารสภาพคลองควบคูไ ป
กับการบริหารตนทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม
สําหรับผลประกอบการในป 2558 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 34,181
ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากธนาคารมีรายไดดอกเบี้ย
สุทธิจํานวน 57,510 ลานบาท ลดลง 1,487 ลานบาท หรือรอยละ 2.5
และสวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงรอยละ 0.21 เปนรอยละ 2.16
ตามอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีป่ รับลดลงรอยละ 0.50 ในครึง่ แรกป 2558
ขณะที่รายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2558 มีจํานวน 45,219 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 7,359 ลานบาท หรือรอยละ 19.4 สวนใหญมาจากกําไรสุทธิ

ดานเงินกองทุน ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนอยูในระดับที่แข็งแกรง
สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยหากนับรวมกําไรสุทธิ
สําหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558 เขาเปนเงินกองทุน อัตราสวน
เงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารและ
บริษัทยอยจะอยูในระดับรอยละ 18.65 รอยละ 16.57 และรอยละ
16.57 ตามลําดับ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 361,832 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 12.7 ของสินทรัพยรวม และมูลคาตามบัญชีเทากับ
189.56 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 20.09 บาท จากสิ้นป 2557

รายไดและคาใชจายในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ *
กําไรเบ็ดเสร็จรวม *
* สวนที่เปนของธนาคาร

หนวย : ลานบาท

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

57,510
45,219
45,045
14,654
43,030
8,630
34,400
34,181
50,749

58,997
37,860
43,087
8,687
45,083
8,593
36,490
36,332
39,963

(2.5)%
19.4%
4.5%
68.7%
(4.6)%
0.4%
(5.7)%
(5.9)%
27.0%
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ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี กํ า ไรสุ ท ธิ ใ น ป 2558 จํ า นวน 34,181
ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 2,151 ลานบาท หรือรอยละ 5.9
รายการสําคัญเกิดจากคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
5,967 ลานบาท หรือรอยละ 68.7 เพื่อรองรับสินเชื่อดอยคุณภาพที่
เพิม่ ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจ คาใชจา ยจากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 1,958
ลานบาท หรือรอยละ 4.5 เพิม่ ขึน้ มากทีค่ า ใชจา ยเกีย่ วกับพนักงานจาก
การปรับเงินเดือนประจําปและจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และรายได
ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 1,487 ลานบาท หรือรอยละ 2.5 จากคาใชจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินรับฝากประจําที่สูงขึ้นใน

ชวงไตรมาส 4 ป 2557 ถึงไตรมาส 2 ป 2558 ขณะทีร่ ายไดคา ธรรมเนียม
และบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 2,345 ลานบาท สวนหนึ่งจากคาธรรมเนียมรับ
จากบริการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหนาย
ตราสารการเงิน กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศเพิ่มขึ้น 2,202 ลานบาท และกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 1,781 ลานบาท จากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย ธนาคาร
และบริษัทยอยมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 27.0 เปนจํานวน
50,749 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากสวนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
และอาคารเพิ่มขึ้น

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
ตนทุนทางการเงิน
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2558 ธนาคารและบริษทั ยอยมีรายไดดอกเบีย้ สุทธิจาํ นวน 57,510
ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน 1,487 ลานบาท หรือรอยละ 2.5
สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,821 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.1 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินรับฝากประจําในชวง
ไตรมาส 4 ป 2557 ถึง ไตรมาส 2 ป 2558 สงผลใหเงินนําสงสถาบัน
คุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นสอดคลองกัน และรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

หนวย : ลานบาท

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

87,458
9,515
6,841
103,814

85,493
9,735
8,252
103,480

2.3%
(2.3)%
(17.1)%
0.3%

28,905
1,374
9,060
6,965
46,304
57,510

27,975
1,633
8,175
6,700
44,483
58,997

3.3%
(15.9)%
10.8%
4.0%
4.1%
(2.5)%

3.90%
1.96%
2.16%

4.15%
2.00%
2.37%

(0.25)%
(0.04)%
(0.21)%

ลดลง 1,411 ลานบาท จากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ที่ลดลง
ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1,965 ลานบาท
หรือ รอยละ 2.3 สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมเงินให
สินเชือ่ ลูกคาธุรกิจรายกลาง ลูกคาบุคคล และกิจการธนาคารตางประเทศ
สําหรับสวนตางอัตราดอกเบีย้ สุทธิลดลงจากปกอ นรอยละ 0.21 เปนผล
จากอัตราผลตอบแทนทีล่ ดลงของเงินลงทุน ตามอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ที่ปรับลดลงรอยละ 0.50 ในครึ่งแรกป 2558

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

43

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

26 พ.ค.58 12 พ.ค.58 16 มี.ค.58 22 ก.ย.57 28 มี.ค.57 13 มี.ค.57 28 ก.พ.57 24 ก.พ.57 2 ม.ค.57

อัตราดอกเบีย้ เงินใหสนิ เชือ่ (%)
7.375
7.500
7.500
7.500
7.375
7.250
7.375
7.375
7.375
MOR
7.875
8.125
8.125
8.125
8.000
8.000
8.000
8.000
7.750
MRR
6.500
6.625
6.625
6.750
6.750
6.750
6.875
6.875
6.875
MLR
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.750 0.500-1.250
0.500
0.500
0.625
0.625
0.625
ออมทรัพย
1.000
1.000
1.000
1.125-1.250 1.125-1.250 1.125-1.375 1.250-1.625 1.500-1.750 1.500-1.750
ฝากประจํา 3 เดือน
1.250
1.250
1.250
1.375
1.375
1.500
1.625-1.750 1.875-2.000 1.875-2.000
ฝากประจํา 6 เดือน
1.500
1.500
1.500
1.750
1.750
1.750
2.000
2.250
2.250
ฝากประจํา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (%)

29 เม.ย.58

11 มี.ค.58

12 มี.ค.57

27 พ.ย.56

1.500

1.750

2.000

2.250

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
หัก คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิตอรายไดจากการดําเนินงาน

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ป 2558 ธนาคารและบริษทั ยอยมีรายไดทมี่ ใิ ชดอกเบีย้ จํานวน 45,219
ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,359 ลานบาท หรือรอยละ 19.4 เมื่อเทียบกับ
ป 2557 โดยมี กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากธุ ร กรรมเพื่ อ ค า และปริ ว รรตเงิ น ตรา
ตางประเทศเพิ่มขึ้น 2,202 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สุทธิเพิม่ ขึน้ จํานวน 2,345 ลานบาท สวนใหญมาจากบริการกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหนายตราสารทางการเงิน และ

หนวย:ลานบาท

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

32,083
8,012
24,071
7,774
5,836
192
3,008
3,737
601
21,148
45,219
23.4%

29,161
7,435
21,726
5,572
4,055
182
2,016
3,626
683
16,134
37,860
22.4%

10.0%
7.8%
10.8%
39.5%
43.9%
5.5%
49.2%
3.1%
(12.0)%
31.1%
19.4%
1.0%

คาธรรมเนียมรับจากเงินใหสนิ เชือ่ สงผลใหอตั ราสวนรายไดคา ธรรมเนียม
และบริการสุทธิตอรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 22.4
เปนรอยละ 23.4 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ จํานวน 1,781 ลานบาท
สวนใหญจากการจําหนายเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึน้ และกําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยเพิ่มขึ้น 992 ลานบาท
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คาใชจายจากการดําเนินงาน
ในป 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงาน
45,045 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,958 ลานบาท หรือรอยละ 4.5 จากปกอน
รายการทีส่ าํ คัญคือ คาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ 1,973 ลานบาท
หรือรอยละ 8.9 จากการปรับเงินเดือนประจําป รวมการปรับพิเศษเพื่อ

ชวยเหลือพนักงาน และจํานวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ คาใชจา ยอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้
209 ลานบาท สวนใหญจากคาใชจายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน

คาใชจายจากการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงาน

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

24,227
138
9,458
3,555
7,667
45,045
43.8%

22,254
124
9,762
3,489
7,458
43,087
44.5%

8.9%
11.3%
(3.1)%
1.9%
2.8%
4.5%
(0.7)%

2558

2557

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
(รวมคาตอบแทนกรรมการ)

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
(รวมคาตอบแทนกรรมการ)

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ

คาภาษีอากร

คาภาษีอากร

คาใชจายอื่นๆ

คาใชจายอื่นๆ

54.1%
21.0%
7.9%

17.0%

51.9%
22.7%
8.1%

17.3%
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ค่าใชจา ยหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ในป 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 14,654 ลานบาท เทียบกับจํานวน
8,687 ลานบาทในปกอน

รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม
2,835,852 ลานบาท เพิ่มขึ้น 75,962 ลานบาท จาก ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2557 รายการทีส่ าํ คัญไดแก เงินลงทุนสุทธิมจี าํ นวน 519,525
ลานบาท เพิ่มขึ้น 137,471 ลานบาท หรือรอยละ 36.0 สวนใหญจาก
เงินลงทุนเผื่อขาย เงินใหสินเชื่อมีจํานวน 1,868,903 ลานบาท เพิ่มขึ้น
86,670 ลานบาท หรือรอยละ 4.9 ขณะที่รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิมีจํานวน 372,007 ลานบาท ลดลง 160,198 ลานบาท
หรือรอยละ 30.1 โดยสวนใหญลดลงในธุรกรรมการใหสินเชื่อ

คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ)
รวม

หนวย : ลานบาท

2558

2557

เปลี่ยนแปลง (%)

14,716
(62)
14,654

9,004
(317)
8,687

63.4%
80.4%
68.7%

สินทรัพย
หนวย : ลานบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทรวม
เงินใหสินเชื่อ *
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
รวมสินทรัพย
* หักรายไดรอตัดบัญชี

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

372,007
519,525
1,280
1,868,903
13,579
2,835,852

532,205
382,054
1,156
1,782,233
16,516
2,759,890

(30.1)%
36.0%
10.7%
4.9%
(17.8)%
2.8%
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เงินใหสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อ
จํานวน 1,868,903 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นธันวาคม 2557 จํานวน
86,670 ลานบาท หรือรอยละ 4.9 จากการเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ ลูกคาธุรกิจ
รายกลาง ลูกคาบุคคล และสินเชื่อกิจการตางประเทศ

ธนาคารและบริษัทยอยใหสินเชื่อในสัดสวนสูงที่สุดแก ธุรกิจในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยทรี่ อ ยละ 44.2 ซึง่ เปนการกระจาย
ตัวในหลายอุตสาหกรรม รองลงมา ไดแก ภาคสาธารณูปโภคและ
บริการที่รอยละ 18.8 ภาคสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 11.1 และ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางรอยละ 9.9 โดยจํานวนเงิน
ใหสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2557 สวนใหญจากการ
สาธารณูปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ จําแนกตามประเภทธุรกิจ *
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การเกษตรและเหมืองแร
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

825,913
351,791
207,847
184,058
38,013
261,281
1,868,903

818,419
310,353
191,220
160,309
35,746
266,186
1,782,233

0.9%
13.4%
8.7%
14.8%
6.3%
(1.8)%
4.9%

* หักรายไดรอตัดบัญชี

2558

2557

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

การสาธารณูปโภคและบริการ

การสาธารณูปโภคและบริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง

การเกษตรและเหมืองแร

การเกษตรและเหมืองแร

อื่นๆ

อื่นๆ

44.2%
18.8%
11.1%
9.9%
2.0%

14.0%

45.9%
17.4%
10.7%
9.0%
2.0%

15.0%
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เงินใหสินเชื่อจัดชั้นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพจํานวน 56,226 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 2.8

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2558 จํานวน 104,187 ลานบาท ในขณะทีส่ าํ รองขัน้ ตํา่ ตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเทากับ 48,808 ลานบาท โดยคาเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญที่มีอยูคิดเปนรอยละ 213.5 ของสํารองขั้นตํ่าฯ ทั้งนี้อัตราสวน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2558 เทากับรอยละ 185.3

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ *
ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

1,773,357
43,504
9,650
13,725
32,946
1,873,182

1,704,086
37,312
5,803
17,156
22,109
1,786,466

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินเกณฑ
รวม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ ธปท.
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2557

13,788
501
3,975
7,197
20,935
46,396
55,379
101,775
2,412
104,187

12,687
449
1,631
4,860
11,005
30,632
58,779
89,411
2,514
91,925

* หักรายไดรอตัดบัญชี

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวม
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิตอเงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสํารองขั้นตํ่า
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

56,226
2.8%
16,622
0.8%
213.5%
185.3%

45,046
2.1%
18,260
0.9%
277.3%
204.1%

24.8%
0.7%
(9.0)%
(0.1)%
(63.8)%
(18.8)%
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เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิ
จํานวน 519,525 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
จํานวน 137,471 ลานบาท หรือรอยละ 36.0 สวนใหญจากเงินลงทุน
เผื่อขาย

ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จําแนกไดเปนสวนที่มีระยะเวลาคงเหลือ
ภายใน 1 ป จํานวน 101,774 ลานบาท สวนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกิน
กวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 302,433 ลานบาท สวนที่มีระยะเวลา
คงเหลือเกินกวา 5 ป จํานวน 18,567 ลานบาท และสวนที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลาจํานวน 98,031 ลานบาท

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิสวนใหญเปนเงินลงทุนใน
หลักทรัพยของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจาํ นวน 337,948 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.0 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
สวนที่เหลือเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจํานวน 69,748
ลานบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชนจํานวน 10,948 ลานบาท และ
เงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจํานวน 98,869 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุน จําแนกตามประเภทการถือครอง

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

31,685
441,497
16,213
30,130
519,525

36,704
291,161
29,380
24,809
382,054

(13.7)%
51.6%
(44.8)%
21.4%
36.0%

เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2558

2557

เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย

85.0%

76.2%

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด

3.1%

7.7%

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนทั่วไป

5.8%

6.5%

เงินลงทุนเพื่อคา

เงินลงทุนเพื่อคา

6.1%

9.6%
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หนวย : ลานบาท

เงินลงทุน จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด *
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
ไมมีกําหนดรยะเวลา
รวมเงินลงทุน

ธันวาคม 2558
จํานวน
สัดสวน

101,774
302,433
18,567
98,031
520,805

ธันวาคม 2557
เปลี่ยนแปลง (%)
จํานวน
สัดสวน

19.5%
58.1%
3.6%
18.8%
100.0%

147,302
134,095
18,147
83,666
383,210

38.5%
35.0%
4.7%
21.8%
100.0%

(30.9)%
125.5%
2.3%
17.2%
35.9%

* รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทรวม

หนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,473,821 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 37,574 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2557 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นที่เงินรับฝากจํานวน 32,186 ลานบาท หรือ
รอยละ 1.6 ขณะที่รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง
จํานวน 11,367 ลานบาท หรือรอยละ 8.1 จากเงินกูยืมตามธุรกรรม
ซื้อคืนและเงินรับฝาก

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษทั ยอยมีเงินรับฝากจํานวน
2,090,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2557 จํานวน
32,186 ลานบาท หรือรอยละ 1.6 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินฝากออมทรัพย
รอยละ 10.3

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนวย : ลานบาท

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ *

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

2,090,965
128,681
138,402
2,473,821
361,832

2,058,779
140,048
140,845
2,436,247
323,491

เปลี่ยนแปลง (%)

1.6%
(8.1)%
(1.7)%
1.5%
11.9%

* สวนที่เปนของธนาคาร

หนวย : ลานบาท

เงินรับฝาก จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา *
รวมเงินรับฝาก
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก
* รวมบัตรเงินฝาก

ธันวาคม 2558
จํานวน
สัดสวน

86,797
850,689
1,153,479
2,090,965

4.1%
40.7%
55.2%
100.0%
89.4%

ธันวาคม 2557
เปลี่ยนแปลง (%)
จํานวน
สัดสวน

84,231
771,281
1,203,267
2,058,779

4.1%
37.5%
58.4%
100.0%
86.6%

3.0%
10.3%
(4.1)%
1.6%
2.8%
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ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ธนาคารและบริษัทยอยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 จํานวน 138,402 ลานบาท ลดลงจากสิน้ เดือนธันวาคม
2557 จํานวน 2,443 ลานบาท จากการครบกําหนดของหุนกูสกุลเงิน
ตางประเทศ ประเภทไมดอ ยสิทธิและไมมหี ลักประกันจํานวน 400 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 และสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การออนคาของเงินบาท

หุน) และการเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
จํานวน 11,582 ลานบาท

สวนของเจาของ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 361,832 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ 38,341 ลานบาท หรือรอยละ 11.9 จาก ณ สิน้ ป 2557 สวนใหญ
จากกําไรสุทธิสําหรับป 2558 จํานวน 34,181 ลานบาท สุทธิดวยการ
จายเงินปนผล 2 ครั้งในระหวางป 2558 จํานวนรวม 12,408 ลานบาท
โดยเปนเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับผลประกอบการป 2557 จํานวน
8,590 ลานบาท (4.50 บาทตอหุน) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 และเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
งวดมกราคมถึงมิถนุ ายน 2558 จํานวน 3,818 ลานบาท (2.00 บาทตอ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษทั ยอยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในภายหนาจํานวน 556,024 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,045 ลานบาท จาก
ณ สิ้นป 2557 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันอื่นๆ
ขณะที่การคํ้าประกันอื่นลดลง
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แหลงทีม่ าของเงินทุนของธนาคารและบริษทั
ยอยทีส่ าํ คัญประกอบดวย เงินรับฝากจํานวน 2,090,965 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 73.7 สวนของเจาของจํานวน 361,832 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 12.8 ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื จํานวน 138,402 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 4.9 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ดานหนี้สินจํานวน 128,681 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.5
หนวย : ลานบาท

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื จําแนกตามประเภทตราสาร
หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
หุนกูดอยสิทธิประเภทไมมีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื กอนหักสวนลด
หัก สวนลดมูลคาเงินกูยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

ธันวาคม 2558
จํานวน
สัดสวน

108,335
36,238
74
107
144,754
6,352
138,402

74.8%
25.0%
0.1%
0.1%
100.0%

ธันวาคม 2557
เปลี่ยนแปลง (%)
จํานวน
สัดสวน

112,155
34,832
273
96
147,356
6,511
140,845

76.1%
23.6%
0.2%
0.1%
100.0%

(3.4)%
4.0%
(72.9)%
11.5%
(1.8)%
(2.4)%
(1.7)%

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
หนวย : ลานบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคํ้าประกันการกูยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
การคํ้าประกันอื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง (%)

6,808
11,788
18,487
29,192

5,237
9,479
19,788
31,927

30.0%
24.4%
(6.6)%
(8.6)%

178,698
220,602
90,449
556,024

176,298
226,608
84,642
553,979

1.4%
(2.7)%
6.9%
0.4%
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ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทยอยที่สําคัญ
ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อจํานวน 1,868,903 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 65.9 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทรวม) จํานวน
520,805 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.4 และรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานสินทรัพยจํานวน 372,007 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 13.1

สินทรัพยเสีย่ งรอยละ 15.78 หากนับรวมกําไรสุทธิสาํ หรับงวดกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2558 เขาเปนเงินกองทุน อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ และอัตราสวนเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงจะอยูในระดับรอยละ 18.65 รอยละ
16.57 และรอยละ 16.57 ตามลําดับ

เงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินกองทุนตาม
กฎหมายจํานวน 386,653 ลานบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของจํานวน 341,431 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน
341,564 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ตอสินทรัพยเสีย่ ง
รอยละ 17.87 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอ
สินทรัพยเสี่ยงรอยละ 15.78 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ

การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองของธนาคารและบริษทั ยอย ประกอบดวย เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
เงินลงทุนเพื่อคา และเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีสนิ ทรัพยสภาพคลองรวม 906,648 ลานบาท ลดลง 13,386 ลานบาท
หรือรอยละ 1.5 ทีส่ าํ คัญคือ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง
160,198 ลานบาท ขณะทีเ่ งินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึน้ 150,336 ลานบาท

เงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
งบการเงินรวม
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

หนวย : ลานบาท

เงินกองทุน
ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2557

386,653
341,564
341,431

350,097
303,810
303,683

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
เกณฑ ธปท. ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2557

8.50%
6.00%
4.50%

17.87%
15.78%
15.78%

17.41%
15.11%
15.10%
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)

เงินกองทุน
ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2557

376,265
332,058
332,058

342,423
297,006
297,006

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
เกณฑ ธปท. ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2557

8.50%
6.00%
4.50%

17.95%
15.84%
15.84%

17.56%
15.24%
15.24%

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

906,648
32.0
43.4

920,034
33.3
44.7

รายงานประจําป 2558
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

อันดับความนาเชื่อถือ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือยังคงยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นป 2557 ยกเวนอันดับ
ความนาเชื่อถือตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันของธนาคารที่ประเมินโดย Moody’s Investor Service มีการปรับลด 1 ระดับจาก A3
เปน Baa1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 เนื่องจากปรับวิธีการประเมินอันดับความนาเชื่อถือใหม โดยวิธีการประเมินดังกลาวไมมีผลเปลี่ยนแปลงตอ
การจัดอันดับความนาเชื่อถืออื่นๆ ของธนาคาร ซึ่งอยูในระดับที่นาลงทุน (Investment Grade) และภาพรวมอันดับความนาเชื่อถือของธนาคารมี
รายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ *
Moody’s investors service
ระยะยาว - เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
แนวโนม
ความแข็งแกรงทางการเงิน (BCA / BFSR)
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน
Standard & Poor’s
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอ ยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน (SACP)
อันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน
แนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว/ระยะสั้น)
Fitch Ratings
อันดับความนาเชื่อถือสากล
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability)
อันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน
แนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือในประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
แนวโนม

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

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

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

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

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

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

AA
F1+
AAมีเสถียรภาพ

* อันดับความนาเชือ่ ถือระยะยาว ซึง่ ถือเปนระดับทีน่ า ลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s
และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต Baa3, BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะที่ในกรณีของอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่นาลงทุนสําหรับสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะไดแกระดับตั้งแต P-3, A-3 และ F3 ตามลําดับ

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รางวัลประจ�ำปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ (2 ปีติดต่อกัน)
- ธนาคารยอดเยีย่ มด้านการส่งออกและนำ�เข้า
(9 ปีติดต่อกัน)
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับสถาบัน        
การเงินและองค์กร (2 ปีติดต่อกัน)
- ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย

- แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2558-2559
องค์กรเวิลด์ แบรนดิ้ง ฟอรัม

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย
- บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศ
นิตยสารเอเชียมันนี่

- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำ�เข้าในประเทศไทย
นิตยสารเอเชียแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์

- บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
นิตยสารยูโรมันนี่

- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำ�เข้าในประเทศไทย
(6 ปีติดต่อกัน)
- ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพัฒนาบริการโมบายแบงก์กิ้ง
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงเกอร์

- ธุรกิจตลาดทุนยอดเยี่ยม
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

- สินเชื่อยอดเยี่ยม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� – ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สินเชื่อยอดเยี่ยม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� – ประเทศไทย
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนยอดเยี่ยม – ประเทศไทย
นิตยสารดิ แอสเซท
- ธนาคารแห่งปีในประเทศไทย
นิตยสารเดอะแบงเกอร์
- ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
นิตยสารยูโรมันนี่
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการเงินธนกิจในประเทศไทย   
- ธนาคารยอดเยีย่ มด้านการส่งออกและนำ�เข้าใน
ประเทศไทย
- ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย (8 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์
- ธนาคารแห่งปี 2558 (2 ปีติดต่อกัน)
วารสารการเงินธนาคาร
- ธนาคารยอดเยีย่ มด้านการพัฒนาเทคโนโลยี –  โมบายแบงก์กง้ิ
บริษัทไทม์ทริค เอเชีย

- บริษัทหลักทรัพย์และธุรกิจการเงินธนกิจยอดเยี่ยม
นิตยสารโกลบอล แบงกิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ รีวิว
- ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
นิตยสารไอเอไออาร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล อัลเทอร์เนทีฟ
อินเวสเมนท์ รีวิว)
- บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่         
นักลงทุนสถาบัน
- บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่         
นักลงทุนบุคคล
- บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านตลาดอนุพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด
- Best Thailand Deal
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย
- กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารทุน
- กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
หุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30)
วารสารการเงินธนาคาร
- บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายใน
ประเทศ
บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำ�กัด

รายงานประจําป 2558
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ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยไดมี
การกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแตละดาน เพื่อ
ใหแนใจไดวา ธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารตระหนักดีวา การบริหารความเสีย่ งเปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน โดยไดมีการกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแตละดาน เพื่อใหแนใจไดวา
ธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในชวงที่ผานมา ธนาคารได
วิเคราะหถึงปจจัยความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจการเงิน และนํามา
ปรับปรุงโครงสรางองคกร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสีย่ งดานตางๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่
เสริมสรางใหระบบการบริหารความเสีย่ งของธนาคารมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงระดับ
สากล และสอดคลองกับหลักเกณฑ Basel II และ Basel III
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และผูบ ริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการ
บริหารความเสีย่ ง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสีย่ ง
ของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบดวย การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่งจะสงผล
อยางมีนยั สําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสีย่ งแตละประเภท การติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ
ใหผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสี่ยงไดทันตอเหตุการณ
หลักการสําคัญของการบริหารความเสีย่ งตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานทีใ่ หหนวยงานธุรกิจ ซึง่ ดําเนินธุรกิจที่
กอใหเกิดความเสีย่ ง มีหนาทีต่ อ งรับผิดชอบตอการบริหารความเสีย่ งตางๆ อยางตอเนือ่ ง และให
ความเสี่ยงอยูภายในขอบเขตที่ไดรับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยง
โดยรวมของธนาคารทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงานบริหารความเสีย่ ง
ทําหนาที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
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ปจจัยความเสี่ยง
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สภาวะแวดลอมและความเสีย่ งสําคัญทีอ่ าจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งแตละ
ดาน มีดังนี้

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอีกประการ ไดแก ทิศทางของราคาสินคา
โภคภัณฑ ซึ่งขณะนี้อยูในระดับตํ่า สืบเนื่องมาจากอุปสงคโดยรวม
ของโลกที่ออนแอลง อันเกิดจากภาวะกําลังการผลิตสวนเกินและ
อุปทานทีม่ ากเกินไปของสินคาโภคภัณฑบางชนิด เชน นํา้ มัน เนือ่ งจาก
วัฏจักรราคาสินคาโภคภัณฑมีระยะเวลายาวนานและเศรษฐกิจโลกมี
แนวโนมในการฟน ตัวชา ทําใหราคาสินคาโภคภัณฑยงั คงอยูใ นระดับตํา่
ตอไปอีกระยะหนึ่ง และจะใชเวลาพอสมควรในการปรับตัวขึ้น ซึ่งจะ
กระทบตอผูสงออกแตจะเปนประโยชนแกผูที่นําเขาสินคาโภคภัณฑ

1) ความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ความไมแนนอนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทําใหเกิดความทาทายในการดําเนินธุรกิจในป 2558 นี้ และจะยังคง
เปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจในระยะตอไป
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ลาชา
การเติบโตทีไ่ มเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการดําเนินนโยบาย
การเงินทีไ่ มสอดคลองกันของประเทศตางๆ การทีเ่ ศรษฐกิจหลักของ
โลกมีกําลังการผลิตสวนเกิน ทําใหเกิดภาวะ “New Normal” หรือ
ความปกติแบบใหมที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีการขยายตัวชาลงและการที่
อุปสงคของโลกอยูใ นระดับตํา่ ซึง่ ภายใตสภาวะดังกลาว อัตราการฟน ตัว
ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวยังแตกตางกันออกไป การฟน ตัวของเศรษฐกิจ
ในยุโรปไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ทําใหธนาคารกลางยุโรปตองออก
มาตรการผอนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ อีกรอบหนึ่ง นอกจากนี้
ประเทศญีป่ นุ ซึง่ ประสบภาวะคลายคลึงกัน ก็ตอ งใชมาตรการผอนคลาย
ทางการเงินเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่ หวังจะชวยใหเศรษฐกิจกลับมาสู
สภาวะปกติและเติบโตขึน้ เปนลําดับ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีแนวโนมฟนตัวขึ้น สงผลใหธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟด
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม ป 2558 ซึ่งเปนครั้งแรกที่
เฟดปรับขึน้ ดอกเบีย้ นับตัง้ แตป 2549 และจะเปนกาวแรกสูก ารออกจาก
สภาวะดอกเบี้ยตํ่า การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากทิศทาง
ในการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ของเฟดยังไมแนนอน ทําใหทศิ ทางการเคลือ่ นไหว
ของเงินทุนยังไมชัดเจน แตโดยสรุปแลว ปจจัยเหลานี้จะสงผลใหเกิด
การผันผวนในตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกขณะนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะกระทบตออุปสงคโดยรวมของโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน สวนหนึ่งเกิดจากการที่จีนปรับเปลี่ยนโครงสราง จากการพึ่งพาการ
สงออกและการลงทุนเปนหลัก มาพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้น
ทําใหในอนาคต จีนจะมีความตองการในการนําเขาไมมากเทากับ
ในอดีต ซึ่งจะสงผลตอประเทศที่พึ่งพาการสงออกไปจีน นอกจากนี้
ปจจัยที่สงผลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอีกประการ ไดแก การ
ลงทุนทีส่ งู เกินไปในชวงที่ผานมา สงผลใหเกิดภาวะหนี้สะสมในงบดุล
ของบริษทั เอกชนและรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก การแกไขปญหาดังกลาวตอง
ใชเวลาหลายป และหากขาดการบริหารจัดการที่ดี อาจทําใหเศรษฐกิจ
จีนชะลอตัวมากขึ้น สงผลกระทบตออุปสงคของโลกในที่สุด

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของเศรษฐกิจไทย ไดแก อัตราการฟนตัวของ
อุปสงคภายในประเทศ ดวยราคาสินคาโภคภัณฑทอี่ ยูใ นระดับตํา่ และ
สภาพอากาศทีไ่ มเอือ้ อํานวยจะยังคงสงผลตอรายไดของเกษตรกร ขณะที่
การขยายตั ว ของหนี้ ค รั ว เรื อ นอาจจะกระทบต อ ความสามารถใน
การบริโภค แมวารัฐบาลจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญที่จะเปนปจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอไปภายหนา แตก็ยังมีความเสี่ยงตางๆ ใน
การดําเนินการ เชน ขอตกลงสัญญา กฎขอบังคับ และกระบวนการเบิกจาย
งบประมาณ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความลาชาในการกอสรางทั้งหมดนี้
กอปรกับภาวะอุปสงคจากภายนอกและการบริโภคทีอ่ อ นแอนัน้ อาจจะ
สงผลเชิงลบตอการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น
นอกจากนี้ ความรวมมือระหวางประเทศ เชน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership:
TPP) อาจจะทําใหภาคธุรกิจเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น
ธนาคารตระหนักถึงความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยทีจ่ ะสงผลกระทบตอธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจของลูกคา จึงไดมกี ารติดตามประเด็นความเสีย่ งตางๆ
ขางตนอยางใกลชิด เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินธุรกิจและการให
ความชวยเหลือลูกคาไดอยางเหมาะสมและทันทวงที

2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
หลักเกณฑ BASEL III
ธนาคารแหงประเทศไทยไดนําหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยตามหลักเกณฑ Basel III ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งการ
ดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง มาใชตงั้ แต
ป 2556
ในสวนของการกํากับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหธนาคารพาณิชยตอ งดํารงเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพือ่ ใหเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
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สถาบันการเงิน การปรับปรุงที่สําคัญ ไดแก การกําหนดอัตราสวนเงิน
กองทุนขัน้ ตํา่ ขึน้ มาใหม การเพิม่ คุณภาพเงินกองทุนใหมคี วามเหมาะสม
ยิง่ ขึน้ การปรับปรุงการคํานวณสินทรัพยเสีย่ งใหสะทอนความเสีย่ งทีแ่ ทจริง
และครอบคลุมธุรกรรมไดครบถวนยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขอกําหนดให
ธนาคารพาณิชยทยอยดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมในสวนของ Capital
Conservation Buffer ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 สวนการดํารง
Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมทั้งในงบดุลและ
นอกงบดุลของธนาคารไมใหขยายสินทรัพยโดยการกอหนี้สินเกินตัว
ซึ่งจะใชในป 2561 นั้น ธนาคารไดเตรียมการภายในรองรับหลักเกณฑ
ดังกลาวแลว

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหรือปรับปรุงใหม
งบการเงินของธนาคารจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ซึ่งสภาวิชาชีพ
บัญชีไดทยอยปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards:
IFRS) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับ
ธนาคารและจะมีผลบังคับใชในป 2559 เปนการออกใหมหรือปรับปรุง
ใหมเพือ่ ใหทนั ตอมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดย
ไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักการอยางเปนสาระสําคัญ

สําหรับหลักเกณฑการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองเชิงปริมาณนัน้
ในป 2558 ทีผ่ า นมาธนาคารแหงประเทศไทยไดกาํ หนดหลักเกณฑการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มี
ความรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป รวมถึงกําหนดให
ธนาคารพาณิชยจดั สงขอมูล Additional Liquidity Monitoring Metrics
เพื่อการกํากับดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทยดวย ซึ่งที่ผานมา
ธนาคารไดดาํ เนินการใหมคี วามพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑดงั กลาว
แลว สวนหลักเกณฑ Net Stable Funding Ratio (NSFR) นั้น แม
ธนาคารแหงประเทศไทยจะอยูร ะหวางการพิจารณาความเหมาะสมของ
การนํามาบังคับใชในประเทศไทย ธนาคารไดมกี ารศึกษาผลกระทบและ
เตรียมการภายในสําหรับรองรับการใชหลักเกณฑดังกลาวแลวเชนกัน
นอกเหนือไปจากการใชหลักเกณฑขา งตนตามกรอบเวลาทีก่ าํ หนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยแลว ธนาคารยังคงตองติดตามการเสนอ
ปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสีย่ งทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณา
ทบทวนโดยผูกํากับดูแลตางๆ อาทิ หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพย
เสีย่ งดานเครดิตโดยวิธี SA (Revisions to the Standardised Approach
for Credit Risk) หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ดานตลาด (Fundamental Review of the Trading Book) หลักเกณฑ
การคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร (Operational
Risk – Revisions to the Simpler Approaches) รวมถึงหลักเกณฑการ
กํ า กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร
(Interest Rate Risk in the Banking Book) และหลักเกณฑการคํานวณ
สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งด า นเครดิ ต ของคู  สั ญ ญาโดยวิ ธี SA-CCR (The
Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk
Exposures) การปรับปรุงดังกลาวมีแนวโนมทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
จะนํามาใชกับธนาคารพาณิชยในอนาคต จึงอาจสงผลกระทบตอการ
ดํารงเงินกองทุนและการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงมีการ
ติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อ
ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรียมความพรอมในการ
รองรับการใชตอไป

อยางไรก็ตาม คาดวาสภาวิชาชีพบัญชีจะนําชุดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศฉบับที่ 9 เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน
(IFRS9 Pack) มาบังคับใชในป 2562 ซึ่งเปนฉบับที่มีผลกระทบตอ
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะในดานธุรกรรมการใหสนิ เชือ่ และการบริหาร
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง การปฎิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของธนาคารแห ง
ประเทศไทยที่ จ ะต อ งเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้ธนาคารอยูระหวางเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีดังกลาวในดานธุรกรรมการใหสินเชื่อ
การบริหารความเสีย่ งโดยเฉพาะความเสีย่ งดานเครดิต รวมถึงดานระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ
การแสดงความเห็นและการรายงานตองบการเงินแบบใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศรางมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 700
(ปรับปรุง) เรือ่ งการแสดงความเห็นและการรายงานตองบการเงิน และ
รางมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ โดยคาดวาจะเริ่มบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความโปรงใส
และใหขอ มูลเกีย่ วกับการตรวจสอบ เพิม่ การสือ่ สารระหวางผูส อบบัญชี
กับผูลงทุนและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพิ่มความสนใจการเปดเผย
ขอมูลของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพิ่มความใสใจใน
เรือ่ งทีต่ อ งสือ่ สารในรายงานของผูส อบบัญชี สงผลทางตรงทําใหผสู อบ
บัญชีตองเพิ่มความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นตองานการตรวจสอบและงบการเงิน ทั้งนี้รูปแบบของ
รายงานผูสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการกําหนดหัวขอที่ตอง
เปดเผย ประกอบดวยหัวขอความเห็น เกณฑในการแสดงความเห็น
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขอมูลอื่น ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลการจัดทํางบการเงิน และความรับผิดชอบ
ของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงิน ซึง่ หัวขอทีม่ คี วามสําคัญใน
การสือ่ สารของผูส อบบัญชีคอื เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters: KAM) ที่ผูสอบบัญชีตองเปดเผยถึงเรื่องที่มีนัยสําคัญที่สุดใน
งบการเงินผานมุมมองของผูสอบบัญชี พรอมทั้งวิธีการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวของ
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3) ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาของ
ธนาคารไมสามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กีย่ วของกับการใหสนิ เชือ่ การ
ลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ตกลงไวกับธนาคาร เปนตน

อํานาจในการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ตามระดับตางๆ ขึน้ อยูก บั ประเภทธุรกิจและ/
หรือขนาดของวงเงิน เปนตน ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป
ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถใน
การชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไป
ไดทางธุรกิจ ความสามารถของผูบ ริหาร ตลอดจนหลักทรัพยคาํ้ ประกัน
และจัดใหมีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเปน
ประจํา โดยธนาคารไดจดั ตัง้ สายงานเพือ่ ติดตามดูแล และบริหารความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวของ ไดแก

ปจจัยความเสี่ยงดานเครดิต ไดแก ประเด็นความเสี่ยงตางๆ ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนอยางครบถวนของลูกหนี้
รวมถึงปจจัยอืน่ อันอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแกปญ
 หา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร
ความเสีย่ งดานเครดิตทีส่ าํ คัญในป 2558 - 2559 คือการทีเ่ ศรษฐกิจไทย
ยังมีแนวโนมขยายตัวในอัตราตํา่ กวาศักยภาพ การสงออกทีเ่ ผชิญปจจัย
ลบสําคัญคือ การชะลอลงของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญ โดย
เฉพาะจีน การบริโภคภายในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการลดลง
ของราคาสินคาเกษตรและพืชผลทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากภัยแลง ทําให
รายไดและกําลังซือ้ ของเกษตรกรซึง่ เปนคนสวนใหญของประเทศลดลง
คอนขางมาก ขณะที่ภาระหนี้ครัวเรือนยังอยูในระดับสูง
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ การที่ประเทศสมาชิก TPP 12 ประเทศ
บรรลุขอ ตกลงรวมกันเมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 และคาดวาจะมีผลบังคับ
ใชภายใน 1 - 2 ปขางหนา อาจซํ้าเติมความสามารถในการแขงขันของ
สินคาไทยบางรายการ รวมถึงอาจเกิดการยายฐานการผลิตออกจากไทย
ไปยังประเทศสมาชิก TPP ได
นอกจากนี้ ธนาคารอาจเผชิญกับความเสีย่ งดานเครดิตเพิม่ ขึน้ จากการ
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกลูกคาธุรกิจรายใหญที่มีการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ ใ นบางภาคอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สําคัญในปตอไป ทั้งนี้ ความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ และการ
แขงขันในอุตสาหกรรมเปนปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอความ
สําเร็จของโครงการและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
การดําเนินธุรกิจของธนาคารในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ
ติดตามความเสีย่ งของลูกหนีห้ รือคูส ญ
ั ญาทีอ่ าจจะไดรบั ผลกระทบจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิด เนื่องจากลูกหนี้หรือคูสัญญาบางราย
ทีม่ ฐี านะทางการเงินทีอ่ อ นแอลง และ/หรือ ออนไหวตอปจจัยเสีย่ งตางๆ
ทีเ่ ขามากระทบมากขึน้ ตลอดจนอาจไดรบั ผลกระทบจากปญหาสภาพ
คลองและแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จนสงผลใหความ
สามารถในการชําระหนี้ลดลง
ในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารไดกําหนดกระบวนการ
อํานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายสินเชื่อ การจัด
ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อของลูกคา ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและ

สายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหและรายงาน
สถานะความเสี่ยงของธนาคารในดานตางๆ ตลอดจนใหขอเสนอ
แนะเพื่อใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายดานความเสี่ยง
โดยรวมของธนาคาร และเพื่ อ รองรั บ กฎเกณฑ ใ หม ๆ รวมทั้ ง
มาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ให
เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สายบริหารสินเชือ่ ทําหนาทีบ่ ริหารความเสีย่ งดานเครดิต
โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเชือ่ ใหเปนไปตามนโยบาย
สินเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบดวย หนวยงานตางๆ คือ
หนวยงานนโยบายสินเชือ่ หนวยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ หนวยงานบริหาร
Portfolio หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสีย่ ง หนวยงานบริหารสินเชือ่
พิเศษ หนวยงานประนอมหนีแ้ ละกฎหมาย และ หนวยงานทรัพยสนิ
ซึ่งแตละหนวยงานมีหนาที่และความรับผิดชอบ สรุปไดดังตอไปนี้
• หนวยงานนโยบายสินเชื่อ มีหนาที่ดูแลโครงสรางนโยบาย
สินเชือ่ ประสานงานในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และเผยแพร
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณี
ไมเขาเกณฑของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
• หน ว ยงานกลั่ น กรองสิ น เชื่ อ มีหนาที่กลั่นกรองสินเชื่อที่
นําเสนอโดยสายธุรกิจตางๆ ดูแลใหการอํานวยสินเชื่อเปนไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสราง
สินเชื่อที่เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อ
ของลูกคา รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และ
กระบวนการอํานวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได
• หนวยงานบริหาร Portfolio มีหนาที่วิเคราะหและเสนอแนะ
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของ Portfolio การกําหนดสัดสวนที่
เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งสํารองหนี้สูญในระดับ
Portfolio พั ฒ นาและดู แ ลเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ น
การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ สรางฐานขอมูลดานสินเชื่อ
ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวของ
• หน ว ยงานสอบทานสิ น ทรั พ ย เ สี่ ย ง มี ห น า ที่ ส อบทาน
กระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความ
เพียงพอของการตั้งสํารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
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• หนวยงานบริหารสินเชือ่ พิเศษ มีหนาทีด่ แู ลบริหารจัดการหนีด้ อ ย
คุณภาพ กําหนดกลยุทธพรอมทัง้ ดําเนินการแกไขและการปรับปรุง
โครงสรางหนี้
• หนวยงานประนอมหนีแ้ ละกฎหมาย มีหนาทีด่ าํ เนินการใหมกี าร
ฟองรองหรือประนีประนอมยอมความหรือยึดทรัพยขายทอดตลาด
• หนวยงานทรัพยสนิ ทําหนาทีบ่ ริหารและขายทรัพยสนิ รอการขาย
ที่ไดรับมาจากกระบวนการประนอมหนี้ และการฟองรอง

ดําเนินธุรกิจไดอยางแข็งแกรงตอไป

สําหรับกระบวนการในการอํานวยสินเชือ่ สายสินเชือ่ จะเปนผูพ จิ ารณา
นําเสนอขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และหนวยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ พิจารณาคําขอ
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑการอํานวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณา
ความเสีย่ งตามทีก่ าํ หนดไว เชน มาตรฐานการพิจารณาสินเชือ่ การจัด
ระดับความเสีย่ งดานสินเชือ่ และการประเมินมูลคาหลักประกัน เปนตน
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อ ในสวนของสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ ธนาคารมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทําหนาที่ในการ
ติดตามแกไขหนี้ดังกลาว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานอิสระที่
เกี่ยวของทําหนาที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการสํารองหนี้สูญในกรณีที่
เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสราง Portfolio ที่
เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑของธนาคาร และสอดคลองตาม
เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะรายงานผลตอผูบ ริหารระดับสูง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ
ธนาคารมีการกําหนดเพดานตางๆ สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดาน
เครดิต เชน การกําหนดเพดานของผลรวมของจํานวนเงินที่ใหสินเชื่อ
ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
แกลูกหนี้และผูเกี่ยวของ ทั้งในลักษณะกลุมลูกคา กลุมอุตสาหกรรม
และระดับประเทศคูสัญญา เพื่อเปนการจํากัดความสูญเสียของเงิน
กองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุมลูกคาที่เขาขายลักษณะดังกลาวไดรับ
ผลกระทบในแงลบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากนี้ ธนาคารไดมี
การติดตามการกระจุกตัวของกลุมสินเชื่อรายใหญ กลุมอุตสาหกรรม
และประเทศคูส ญ
ั ญา และรายงานตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
การกําหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อใหธนาคารมั่นใจไดวาในภาวะวิกฤติจะมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะ
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นอกจากนี้ ธนาคารไดมกี ารจัดทํานโยบายการบริหารความเสีย่ งในการ
ทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงการกําหนด
หลักเกณฑและขอจํากัดในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดย
กําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม
ติดตามปริมาณธุรกรรมใหอยูในเกณฑที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะ
บริษทั แม) กําหนด และสอดคลองกับเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทย
และ/หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของกําหนด โดยบริษัทใน
กลุม ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการจัดทํารายงานขอมูลการทํา
ธุรกรรมระหวางกันตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงิ น และคณะกรรมการธนาคารอย า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให
สามารถติดตามแกไขปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดกอ นทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
รายแรงขึ้น
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ซึ่งแสดงวาธนาคารมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมีการ
ตั้งเงินสํารองเพื่อรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงดานสินเชื่ออยาง
เพียงพอ โดยขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีดังนี้
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57

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

5.6%
0.3%
2.8%
0.2%
185.3%

5.2%
0.6%
2.1%
0.2%
204.1%

* รวมดอกเบี้ยคางรับ
** ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

กลุม ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบดวย 9 บริษทั ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษทั แม 2) บางกอกแบงค เบอรฮาด (BBB) 3) ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด (BBC) 4) บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอรฮาด 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด (BBL Cayman) และ 9) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
บางกอกแคปปตอล จํากัด

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

4) ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความ
เสียหายเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาของสินทรัพย หนีส้ นิ และภาระ
ผูกพัน อันเกิดจากความเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ
ความเสีย่ งดานตลาดของธนาคาร เกิดจากการใหบริการทางการเงินแก
ลูกคาและ/หรือสถาบันการเงิน ไดแก การซื้อขายเงินตราตางประเทศ
การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินใน
ขอบเขตที่จํากัด เชน สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตาง
สกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) เปนตน ซึง่ ธนาคารตองบริหารจัดการความเสีย่ ง
จากฐานะดานลูกคาเหลานี้ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยการปองกัน
หรือปรับลดความเสี่ยง นอกจากนั้น ความเสี่ยงดานตลาดยังเกิดจาก
ฐานะทางสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารเองอีกดวย
วัตถุประสงคหลักในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร คือ
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของปจจัยตลาดใหอยู
ในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และมีการกําหนด
มาตรวัดและเพดานความเสีย่ งดานตลาดใหเหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซอนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหนวยงานที่
มีบทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งดานตลาด
ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่
กําหนดและทบทวน นโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน และการบริหารความเสี่ยงดานตลาด ตลอดจนติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานสภาพคลองของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ
กรรมการธนาคารกําหนด
สายบริหารการเงิน มีหนาทีด่ าํ เนินกลยุทธทางการคาโดย
การซือ้ ขายผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เชน ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงิน
ตราตางประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ ตลอดจน
บริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึง
บริหารสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหระดับความเสี่ยงอยูภายใต
เพดานความเสีย่ งตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินกําหนดและธนาคารยอมรับได
หนวยงานความเสีย่ งดานตลาด สายบริหารความเสีย่ ง
เปนผูบ ง ชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุมความเสีย่ ง
ใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนประจํา ตลอดจนนําเสนอ
การปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดานความเสี่ยงใหเหมาะสม

ปจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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กั บ สภาวการณ แผนธุ ร กิ จ และความซั บ ซ อ นของธุ ร กรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารแบงการบริหารความเสีย่ งดานตลาดตามวัตถุประสงคของการ
ทําธุรกรรม เปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อ
การคาและของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการคา
ฐานะในบัญชีเพื่อการคาคือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคาร
ถือครองไวในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพือ่ คา เพือ่ ขายตอ เพือ่ หาประโยชน
จากการเปลีย่ นแปลงของราคา หรือเพือ่ หากําไรจากความแตกตางของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทัง้ เพือ่ ปองกันความเสีย่ งของฐานะ
อื่นๆ ในบัญชีเพื่อการคา ความเสี่ยงดานตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อ
การคาที่สําคัญของธนาคาร ไดแก ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การคา เกิดจากการทีธ่ นาคาร
ถือครองธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับอัตราดอกเบีย้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ คา ทํากําไรในระยะสัน้ หรือเพือ่ ปองกันความเสีย่ งของฐานะในบัญชี
เพื่อการคา เชน ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ หรือสกุลเงิน เปนตน การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ สงผลกระทบตอมูลคายุตธิ รรมของฐานะที่
ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบีย้ ได
ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น เกิดจากการทีธ่ นาคารมีการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือ
ขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เชน การทําธุรกรรม
ปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสนิ เชือ่ การกูย มื การกอภาระผูกพัน
รวมถึงการใชอนุพันธทางการเงินที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ
เปนตน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบตอผลกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ง ผลกระทบตอฐานะในบัญชีเพือ่ การคาในปทผี่ า นมา
และยังคงตองติดตามตอไป ไดแก ทิศทางการฟนตัวและการดําเนิน
นโยบายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักที่มีความแตกตางกัน
จากแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และอังกฤษ ในขณะทีธ่ นาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางจีน และ
ธนาคารกลางญี่ปุน มีแนวโนมดําเนินมาตรการผอนคลายทางการเงิน
ตอไป การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน สถานการณตงึ เครียดทางการเมือง
และการกอการรายในหลายประเทศ รวมถึงการฟน ตัวของเศรษฐกิจไทย
หลังการขับเคลือ่ นการคลังของภาครัฐ ซึง่ ปจจัยตางๆ ขางตน อาจสงผล
ใหอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาสินคาโภคภัณฑ มีความ
ผันผวนมากขึ้น
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ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใชควบคุมความเสี่ยงดาน
ตลาดในบัญชีเพื่อการคา ไดแก Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ
Maximum Loss Limit เปนตน โดยใหมกี ารติดตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เปนประจํา Value-at-Risk (VaR) เปนมาตรวัดที่ใช
หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงและราคาตางๆ ภายใตระยะเวลาและ
ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด

ในการควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารกําหนดเพดานความเสีย่ งของผลกระทบตอรายไดดอกเบีย้ สุทธิ
ในระยะเวลา 1 ป (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบ
ตอมูลคาทางเศรษฐกิจของสวนของผูถือหุน (Economic Value of
Equity Impact Limit) ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นและลดลงทันที
รอยละ 1.00

นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงขางตนแลว ธนาคารจัดให
มีการทดสอบภาวะวิกฤติ สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคาอยางนอย
ไตรมาสละครัง้ เพือ่ ใชประเมินความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนมากกวาปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อใหธนาคารเขาใจ
ฐานะความเสีย่ ง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานตลาดไดดียิ่งขึ้น
สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคาของธนาคารในป 2558 คาเฉลี่ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินดวยวิธี Historical Simulation ที่
ความเชื่อมั่นรอยละ 99 เทากับ 128 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย
65 ลานบาทในป 2557 เนือ่ งจากธนาคารมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่
การคาเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนอนุพันธทางการเงิน
4.2 ความเสี่ยงดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสีย่ งดานตลาดจากฐานะในบัญชีเพือ่ การธนาคาร จาก
การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทุ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยูใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการ
ครบกํ า หนดสั ญ ญาไม ต รงกั น หรื อ เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ของ
สินทรัพยและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน และมีผล
กระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิและ/หรือมูลคาของผูถือหุน
ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจตางๆ
อั ต ราเงิ น เฟ อ และการดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ของธนาคารแห ง
ประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลก ซึ่งอาจสงผล
ตอทิศทางและระดับของอัตราดอกเบีย้ โดยตรง หรือสงผลตอการเคลือ่ น
ยายเงินทุนระหวางประเทศ และกระทบทางออมมายังอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนั้น การแขงขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาสวนแบงการตลาดของ
ธนาคารพาณิชยในดานเงินฝากและสินเชื่อ มีผลใหสวนตางดอกเบี้ย
แคบลงดวย

ธนาคารบริหารความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสรางของ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ให ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางของอั ต ราดอกเบี้ ย ที่
คาดการณในอนาคต โดยคํานึงถึงรายไดดอกเบี้ยสุทธิและมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอาจใชอนุพันธทางการเงิน เชน สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตาง
สกุลเงิน เปนตน ในการปองกันหรือปรับลดความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้
ใหอยูภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินกําหนด นอกจากนั้น ธนาคารจัดใหมีการทดสอบ
ภาวะวิ ก ฤติ สํ า หรั บ ความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การ
ธนาคารอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพื่อสะทอนจุดออนหรือผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ภายใตสถานการณจาํ ลองภาวะวิกฤติตา งๆ และนําผลลัพธ
ที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับสภาวะ
แวดลอมของธุรกิจ เพื่อใหธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายรายไดตาม
แผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.00
ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

สกุลเงิน

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57

-1,145.05
1,824.87
21.44
296.22
997.48

1,783.65
1,548.57
6.76
337.76
3,676.74

หมายเหตุ สาเหตุที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากอัตราดอกเบี้ยของฐานะใน
สกุลบาทเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากในชวงป 2558 ที่ผานมาธนาคารมีการจัดสรร
สภาพคลองจากตลาด Repo ซึง่ เปนสินทรัพยทมี่ รี ะยะการปรับอัตราดอกเบีย้ สัน้ มาก
ไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะปานกลางมากขึ้น สงผลใหในภาพรวม สินทรัพยของ
ธนาคารมีระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้น ดังนั้นในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย
เพิม่ ขึน้ รอยละ 1 สินทรัพยของธนาคารปรับอัตราดอกเบีย้ ชาลง ทําใหรายไดดอกเบีย้
ปรับเพิม่ ขึน้ ไดชา ในขณะทีห่ นีส้ นิ มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย้ สัน้ กวา คาใชจา ย
ดอกเบีย้ จึงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไดเร็วกวา ทําใหผลกระทบตอรายไดดอกเบีย้ สุทธิสกุลบาท
เปลี่ยนจากคาบวกเปนคาลบ
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(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนและมีผลทําให
ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลคาลดลงและกระทบตอเงิน
กองทุนของธนาคาร

การปรับลดวงเงินคุม ครองเงินฝากเหลือ 1 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2559
และการแขงขันของธนาคารพาณิชยโดยเฉพาะเมือ่ หลักเกณฑ LCR จะ
เริ่มมีผลบังคับใชในป 2559 นอกจากนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Fund Rate) ในขณะทีธ่ นาคาร
กลางในญี่ปุนและยุโรปยังคงนโยบายผอนคลายอยางตอเนื่อง รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจจีนที่สอเคาถดถอยลง อาจทําใหเกิดความผันผวนของ
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้น สงผลใหตลาดการเงินมี
ความผันผวนและอาจสงผลตอสภาพคลองในระบบการเงินโลกและใน
ประเทศไทย

ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคารโดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ เสริมสรางรายไดทงั้ ในรูปของเงินปนผล กําไรจากสวนตางของมูลคา
ในระยะปานกลางและระยะยาว และเพือ่ ประโยชนตอ การดําเนินธุรกิจ
หลักของธนาคารดวยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และสราง
เครือขายกับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพือ่ รับชําระหนีค้ นื ในรูปของ
หลักทรัพยในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในฐานะทีเ่ กีย่ วของกับตราสารทุนทัง้ ในและตางประเทศ
และการลงทุนในสินทรัพยหลากหลายประเภทมากขึ้นเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง สรางโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาของตลาดทุนไทย เชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
ธนาคารกํ า หนดนโยบายการลงทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ตราสารทุนเพือ่ ใชเปนแนวทางในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความ
เสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน โดยกําหนดวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงแยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดทําการทดสอบ
ภาวะวิกฤติอยางนอยรายไตรมาส เพื่อประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจ
เกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกวาปกติ และมีการควบคุม
สัดสวนของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนตอเงินกองทุนใหอยูภายใน
เกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเกณฑภายในของธนาคาร

5) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
ธนาคารไมสามารถชําระหนีส้ นิ และภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค
ของการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองของธนาคารคือ การมีเงินทุน
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะชําระภาระผูกพันทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถนําเงินทุนไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชน
อยางเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออํานวยดวย
ปจจัยความเสีย่ งดานสภาพคลองทีส่ าํ คัญของธนาคาร ไดแก โครงสราง
ของแหลงเงินทุนและการใชไปของเงินทุนของธนาคาร การแขงขัน
ระหวางธนาคารพาณิชยเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดดานเงินฝาก การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางเงินฝากตามประเภทผูฝาก โดยสัดสวนของ
ผู  ฝ ากรายย อ ยมี แ นวโน ม ลดลงจากพั ฒ นาการของตลาดทุ น และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารลงทุ น ที่ ไ ม ใ ช เ งิ น ฝากซึ่ ง มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น

ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคลองตามนโยบายและหลักการที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ เปนผูก าํ หนด และสอดคลอง
กับเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและกฎเกณฑอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเปนหนวยงานหลักทําหนาทีบ่ ริหาร
กระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองประจําวัน ติดตามสภาวะตลาดเงิน
และการเปลีย่ นแปลงของปจจัยดานอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
และคาดการณแนวโนม รวมถึงดําเนินกลยุทธการบริหารสภาพคลอง
ตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น กํ า หนด
หนวยงานความเสีย่ งดานตลาด สายบริหารความเสีย่ งเปนผูบ ง ชี้ ประเมิน
ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดาน
ความเสีย่ งทีก่ าํ หนด โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินเปนประจํา อยางนอยเดือนละครั้ง
ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหลงเงินทุนหลักของ
ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกคา ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในดาน
ประเภทลูกคาผูฝ าก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบกําหนด นอกจากนี้
ธนาคารบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและ
ตางประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซื้อคืน (Swap
and Repurchase Market) โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุน
ในสกุลเงินหลัก เชน สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนตน
ธนาคารมุงดําเนินการใหมีตนทุนและมีความเสี่ยงดานสภาพคลองที่
เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยูใ นระดับทีย่ อมรับได โดยมีการบริหาร
ฐานะสภาพคลองอยางใกลชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมในการกูย มื เงินระยะสัน้ และระยะยาวจาก
ตางประเทศ เพื่อใชในการอํานวยสินเชื่อสกุลเงินตราตางประเทศแก
ลูกคาของธนาคารทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผน
การระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหลงเงินทุนที่หลากหลายแลว ธนาคารจัดใหมีสินทรัพยที่มี
สภาพคลองสูงและพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดเมื่อตองการ เพื่อที่จะ
สามารถรองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและดําเนินธุรกิจได
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อยางราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารดํารง
อั ต ราส ว นสิ น ทรั พ ย ส ภาพคล อ งตามข อ กํ า หนดของธนาคารแห ง
ประเทศไทยและผูกํากับดูแลในแตละประเทศที่ประกอบการ และตาม
เกณฑที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองโดย
ใชมาตรวัดและเพดานความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน อัตราสวนเงินให
สินเชื่อตอเงินฝาก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก ฐานะ
สภาพคลองสุทธิทงั้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เปนตน ธนาคารมีการ
กําหนดสัญญาณเตือนภัยดานสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารไดตระหนัก
ถึงการกอตัวของวิกฤติสภาพคลองทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับฐานะของธนาคารและปจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
แวดลอมภายนอก เพือ่ ใหธนาคารสามารถปองกันและบริหารความเสีย่ ง
ได อ ย า งทั น ท ว งที ธนาคารมี ก ารทดสอบภาวะวิ ก ฤติ ส ภาพคล อ ง
(Liquidity Risk Stress test) โดยกําหนดสถานการณจาํ ลองภาวะวิกฤติ
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบงออกไดเปน
3 กรณี ไดแก (1) ภาวะวิกฤติทเี่ กิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติทเี่ กิด
กับระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร
และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากทั้ง 2 ปจจัยขางตนพรอมกัน ในแตละ
สถานการณจําลองจะมีการสมมติใหกระแสเงินสดรับ-จายมีความ
แตกตางจากภาวะปกติ เชน ลูกคาถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใชวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารมากกวาปกติ ธนาคารไมสามารถเขาถึงตลาดเงิน
สินทรัพยทมี่ สี ภาพคลองในภาวะปกติมสี ภาพคลองลดลงและทําใหตอ ง
ขายในราคาตํา่ กวาราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษทั ในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงิน เปนตน จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคลองใน
ป 2558 แสดงใหเห็นวาธนาคารยังมีสภาพคลองสวนเกินเพียงพอที่จะ
รองรับภาวะวิกฤติสภาพคลองไดทั้ง 3 กรณี
ธนาคารมีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ รองรับในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคลอง (Liquidity Contingency Plan) ที่กําหนดบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ สัญญาณ
เตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคลอง ตลอดจนขัน้ ตอนการดําเนินการเพือ่ ที่
จะสามารถรับมือกับสถานการณไดอยางทันทวงที และประสบความ
สําเร็จในการแกไขสถานการณใหกลับสูภ าวะปกติ นอกจากนัน้ ธนาคาร
มี Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งทําใหธนาคาร
มีความพรอมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนไดอยางรวดเร็วและคลองตัว
สถานะของสินทรัพยสภาพคลองของกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนดังนี้
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31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและหนีร้ ะยะสัน้ (%)

906,648
89.4
89.4
32.0
43.4
43.4

920,034
86.6
86.6
33.3
44.7
44.7

หมายเหตุ: สินทรัพยสภาพคลอง ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย เงินลงทุนเพื่อคา และเงินลงทุนเผื่อขาย

6) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรอง ของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือ
จากเหตุการณความเสี่ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสี่ยง
ดานกฎหมาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ และความเสี่ยง
ดานชื่อเสียง
ปจจัยความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร ที่สําคัญของธนาคารประกอบดวย
ปจจัยภายในธนาคาร ไดแก
• ประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ภายในองคกรและระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติ
งานตางๆ เพือ่ รองรับการดําเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแล
บุคลากรของธนาคาร
• บุคลากรของธนาคาร ทั้งในสวนของความเพียงพอของจํานวน
บุคลากร คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งรวมไปถึง
คุณภาพการใหบริการและการดูแลลูกคา ความรูความเขาใจใน
ผลิตภัณฑและบริการซึง่ มีแนวโนมซับซอนมากขึน้ และการนําเสนอ
ขายตอลูกคาไดอยางเหมาะสม
• ระบบงานตางๆ ของธนาคาร ทัง้ ในสวนของความสามารถของระบบ
งานในการรองรับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ความซับซอนซึง่ อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงได รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ดานความถูกตองแมนยําของการประมวลผล และการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตางๆ เปนตน
ปจจัยภายนอกธนาคาร ไดแก
• พฤติ ก รรมของบุ ค คลภายนอก เช น การโจรกรรมหรื อ ฉ อ โกง
ทรัพยสินหรือขอมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เปนตน
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ หรือเหตุการณความไมสงบ
ตางๆ ที่อาจมีผลทําใหทรัพยสินของธนาคารเสียหายได
• การเพิ่มเติมปรับปรุงกฎเกณฑของทางการและผูกํากับดูแลตางๆ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ที่มีแนวโนมเขมขนมากขึ้น
ทั่วโลก
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ธนาคารตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ดี เปนสิ่ง
สําคัญตอการดําเนินธุรกิจใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในสถานการณแวดลอมปจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งมี
ความไมแนนอน ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดําเนินงาน
ทั่วทั้งธนาคารอยางเพียงพอ และเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ
สถานการณทไี่ มคาดคิดดังกลาวไดอยางทันกาล รวมทัง้ การปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑของทางการทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีม่ แี นวโนมเขมขน
มากขึ้น

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
การคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายใต
หลั ก เกณฑ Basel การดู แ ลระบบและวิ เ คราะห ข  อ มู ล เหตุ ก ารณ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร (Loss Data) เปนตน
หนวยงานบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารมีการประสานงานกับหนวยงาน
กํากับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลีย่ นขอมูล
รวมกันวิเคราะห และกําหนดแนวทางการบริหารควบคุม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและกระบวนการ
ควบคุมภายในของธนาคาร

นอกจากนั้น ธนาคารยังใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการและ
การดูแลลูกคา การเสนอขายผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสม รวมถึง
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑและ
บริการของธนาคาร เชน บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนตน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจตอลูกคาของ
ธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง สําหรับ
ผลิตภัณฑใหม เพือ่ ใหมนั่ ใจวา ความเสีย่ งอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และ
มีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมกอนการเสนอใหบริการตอลูกคา

ธนาคารมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) เพื่อชวยลดผลกระทบและรองรับเหตุการณความเสี่ยง
ดานปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดจากปจจัยเสีย่ งภายนอก เชน วิกฤติทเี่ กิดขึน้ ในชวง
ที่ผานมาจากสถานการณความไมสงบทางการเมืองป 2553 และ
ป 2556 - 2557 และมหาอุทกภัยป 2554 เปนตน โดยธนาคารมีนโยบาย
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร อีกทั้งมีการพิจารณาทบทวนและจัดทําแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) อยางสมํ่าเสมอเพื่อ
ใหครอบคลุม พรอมรองรับสถานการณตา งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงจัดให
มีการฝกซอมเปนประจํา

การบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมถึงการนิยามความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ ง การดูแลติดตามความเสีย่ ง ตลอดจนการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง
และกําหนดมาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
กําหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และสรางวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในธนาคาร
หลักการสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร
เริ่มจากการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
แกพนักงานของธนาคารใหเขาใจตรงกันอยางทัว่ ถึง และสรางวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในธนาคาร เพื่อใหสามารถ
ระบุความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดอยางครบถวนถูกตอง และสามารถ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะหรายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยง และดําเนินการลดความเสี่ยงตาม
แนวทางที่เลือกแลว โดยมีการติดตามความคืบหนาและระดับความ
เสี่ยงอยางเปนระบบ พรอมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกลาว
อยางสมํ่าเสมอ
ธนาคารมีหนวยงานความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร สังกัดสายบริหารความเสีย่ ง
เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เชน การติดตามและ
สนับสนุนทุกหนวยงานใหดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการภายในหนวยงานของตน การบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการในระดับภาพรวมองคกร การพิจารณาแนวทางการบริหาร

7) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนทีม่ คี วามสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ดังนัน้ การจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล สะทอน
ถึงความมัน่ คงแข็งแกรงทางการเงิน และสงผลโดยตรงตอความนาเชือ่ ถือ
ของสถาบันการเงินนั้นๆ
โครงสรางเงินกองทุนตามประกาศหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
ตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแหงประเทศไทย แบงออกเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ประกอบดวย
1) ทุนชําระแลว
2) สวนเกิน (ตํา่ กวา) มูลคาหุน สามัญ
3) ทุนสํารองตามกฎหมาย 4) เงินสํารองทีจ่ ดั สรรจากกําไรสุทธิ
5) กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
6) สวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมทีน่ บั เปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปน
สวนของเจาของ
7) รายการอื่นของสวนของเจาของ
8) รายการหักตางๆ อาทิ สินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน
• เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ที่ เ ป น ตราสารทางการเงิ น ประกอบด ว ย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

• เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบดวย
1) ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาวที่มีสิทธิดอยกวาผูฝากเงินและ
เจาหนี้สามัญ
2) เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ (General Provision)
รวมแลวไมเกินรอยละ 1.25 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
3) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเปนไปตามหลักเกณฑการ
กํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตกระบวนการ ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่งเปนการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยสําคัญแบบมองไปขางหนา ทั้งภายใตภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อใหธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและ
พิจารณาระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคลองกับความเสี่ยง
ของธนาคารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทัง้ นี้ ในการนําแนวทาง Basel III มาบังคับใช ธนาคารแหงประเทศไทย
มีการผอนปรนสําหรับรายการใหมที่กําหนดเพิ่มเติม ใหทยอยนับเขา
หรือหักออกในอัตรารอยละ 20 ตอป เริ่มตั้งแตป 2557 ถึงป 2561 ใน
สวนของตราสารหนีด้ อ ยสิทธิทนี่ บั เปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ไมครบถวนตามหลักเกณฑ Basel III ในเรือ่ งความสามารถในการรองรับ
ผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปได (At the Point of Non-viability) กลาวคือไมมีเงื่อนไข
ใหสามารถแปลงเปนหุน สามัญหรือตัดเปนหนีส้ ญ
ู เมือ่ ทางการตัดสินใจ
จะเขาชวยเหลือทางการเงินแกธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนในอัตรารอยละ 10 ตอป เริม่ ตัง้ แต
ป 2556 ถึงป 2565
เงินกองทุนในระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

341,564
341,431
133
45,089
386,653

303,810
303,683
127
46,287
350,097

ปจจัยความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแก ประเภท
ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพยเสี่ยง และความสามารถในการหา
รายได ข องธนาคาร ซึ่ ง ภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ อาจทํ า ให ธ นาคารมี
สิ น ทรั พ ย ร วมถึ ง เงิ น ลงทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพลดลง และ/หรื อ มู ล ค า ของ
สินทรัพย เงินลงทุนและ/หรือ หลักประกันลดตํา่ ลง ทําใหสนิ ทรัพยเสีย่ ง
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของธนาคาร และ
ทําใหเงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะนําไปสูระดับของเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงที่ลดลงดวย
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเปาหมายที่จะ
ดํารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร
การขยายธุรกิจภายใตกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร และ
เปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด

ธนาคารคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ
Basel III ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชวิธี Standardised
Approach (SA) สําหรับความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด
และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ภายใตหลักเกณฑ Basel III ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยทจี่ ดทะเบียนในประเทศและกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าเปน 3 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนเงิน
กองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสีย่ ง ไมตาํ่ กวารอยละ
4.50 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง ไมตํ่ากวารอยละ
6.00 และอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง ไมตํ่ากวา
รอยละ 8.50 ทัง้ นี้ อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขัน้ ตํา่ ขางตนยังไมรวม
การดํารงเงินกองทุนสวนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital
Conservation Buffer) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหทยอย
ดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิม่ อีกมากกวารอยละ 0.625 ในแตละป
เริ่มในป 2559 จนอัตราสวนที่เพิ่มมากกวารอยละ 2.50 ในป 2562
ดังนั้น เริ่มตั้งแตป 2562 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของตอสินทรัพยเสี่ยงจะเพิ่มจาก ไมตํ่ากวารอยละ 4.50 เปน
มากกวารอยละ 7.00 อัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตอสินทรัพยเสีย่ ง จะ
เพิ่มจาก ไมตํ่ากวารอยละ 6.00 เปน มากกวารอยละ 8.50 และ
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงจะเพิ่มจาก ไมตํ่ากวา
รอยละ 8.50 เปน มากกวารอยละ 11.00
นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหดํารงเงินกองทุน
เพิม่ เติมเพือ่ รองรับความเสีย่ งเชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชวงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไมเกินรอยละ 2.50
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 กลุ  ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารมี
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตอสินทรัพยเสีย่ ง และอัตราสวนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง ที่รอยละ 15.78, 15.78 และ 17.87 ตามลําดับ
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยูที่รอยละ 15.10, 15.11 และ
17.41 ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวสูงกวาอัตราสวนการดํารงเงิน
กองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ Basel III ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ
ตอสินทรัพยเสี่ยง 15.78%

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ตอสินทรัพยเสี่ยง

17.87%

15.78%

17.41%

15.11%

15.10%

4.50%
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ปจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

8.50%

6.00%

เกณฑที่ ธปท. กําหนด
อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2557
อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2558

8) ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่ธนาคารใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรม
ที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกกลุมลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเปน
จํานวนสูงมาก ซึง่ หากเกิดความเสียหายขึน้ จะสงผลตอฐานะและความ
สามารถในการดําเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ โดย
กําหนดใหมีการควบคุมการกระจุกตัวตอกลุมลูกหนี้รายใหญ และการ
กระจุกตัวตอภาคธุรกิจ การควบคุมการกระจุกตัวตอลูกหนี้รายใหญ
ประกอบดวยการควบคุมสัดสวนเงินใหสนิ เชือ่ เงินลงทุนและภาระผูกพัน
แก ลู ก หนี้ ก ลุ  ม ใดกลุ  ม หนึ่ ง หรื อ โครงการใดโครงการหนึ่ ง ไม เ กิ น
รอยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และการควบคุมสัดสวนเงินให
สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพันของกลุมลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกวา
รอยละ 10 ของเงินกองทุนของธนาคาร รวมกันตองไมเกินกวา 3 เทา
ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเปนไปตามกฎเกณฑของทางการ
สําหรับการควบคุมการกระจุกตัวตอภาคธุรกิจ ธนาคารกําหนดเพดาน
วงเงินภาคธุรกิจเพื่อจํากัดความเสียหายที่จะมีตอเงินกองทุนรวมของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได ในกรณีเกิดเหตุการณ
รายแรงที่กระทบตอภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกวารอยละ 10
ของเงินกองทุนของธนาคาร มียอดภาระรวมกันยังคงตํ่ากวาเกณฑที่
กําหนดดังกลาว และหากพิจารณาแตละภาคธุรกิจ กลุมธุรกิจทาง

การเงินของธนาคารมีเงินใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชยในสัดสวนสูงทีส่ ดุ ทีร่ อ ยละ 44.2 ของเงินใหสนิ เชือ่ รวม รองลงมา
ไดแก ภาคการสาธารณูปโภคและบริการรอยละ 18.8 และภาคสินเชือ่
เพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 11.1 แมวาเงินใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและการพาณิชยจะมีสดั สวนคอนขางสูงแตมกี ารกระจายไปยัง
อุตสาหกรรมยอยตางๆ อยางหลากหลาย และการกระจุกตัวในแตละ
ภาคธุรกิจยอยคิดเปนสัดสวนคอนขางตํา่ เมือ่ เทียบกับเงินใหสนิ เชือ่ รวม
ของธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังมีการติดตามใหการกระจุกตัวในแตละ
ภาคธุรกิจยอยอยูในระดับที่ยอมรับได
นอกจากนี้ ในฐานะที่ธนาคารมีสัดสวนลูกคาธุรกิจรายใหญที่สูง อันจะ
มีบทบาทสําคัญในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกลกู คาสําหรับการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญในบางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สําคัญในระยะตอไปนัน้ ทําใหธนาคารอาจตองเผชิญกับความเสีย่ งดาน
การกระจุกตัวของเงินใหสนิ เชือ่ ในลูกคาบางรายบางโครงการ รวมถึงใน
บางภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ธนาคารจึงมีการติดตามความเสี่ยง
จากการดําเนินงานของลูกคา รวมถึงมีการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ
อยางสมํ่าเสมอ และมีการบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงิน
ใหสนิ เชือ่ เพือ่ จํากัดความเสียหายทีอ่ าจมีผลตอเงินกองทุนโดยรวมของ
ธนาคาร ในกรณีทกี่ ลุม ลูกคากลุม ใดกลุม หนึง่ ไดรบั ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจทีต่ กตํา่ โดยมีการทดสอบสถานการณจาํ ลองภาวะวิกฤติเพือ่
ประมาณการความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับธนาคาร เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา
แมในภาวะวิกฤติธนาคารก็ยงั มีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะดําเนินธุรกิจได
อยางแข็งแกรงตอไป
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การจัดสรรกําไร ประจําป 2558

การจัดสรรกําไร ประจําป 2558
ในป 2558 ธนาคารมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 29,568,565,221.24 บาท และมีกาํ ไรพึงจัดสรรประจําป 2558 ทัง้ สิน้ 117,841,587,591.59 บาท
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีการจัดสรรกําไรบางสวนในงวดแรก โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตรา
2.00 บาทตอหุน และคณะกรรมการธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลงวดสุดทายใน
อัตรา 4.50 บาทตอหุน รายละเอียดการจัดสรรกําไรสรุปไดดังนี้

กําไรพึงจัดสรร
การจัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2558
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
สํารองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2558
จายเงินปนผลหุนสามัญ
1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 2.00 บาท ตอหุน
1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 4.50 บาท ตอหุน
กําไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร ยกไปงวดหนา

117,841,587,591.59

บาท

500,000,000.00
500,000,000.00

บาท
บาท

1,000,000,000.00

บาท

5,000,000,000.00

บาท

5,000,000,000.00

บาท

3,817,685,788.00
8,589,793,023.00

บาท
บาท

12,407,478,811.00

บาท

99,434,108,780.59

บาท

หากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พิจารณาอนุมตั ติ ามเสนอ ธนาคารจะมีการจายเงินปนผลหุน สามัญประจําป 2558 จํานวน 1,908,842,894 หุน ในอัตราทัง้ สิน้
6.50 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเปนรอยละ 41.96 ของกําไรสุทธิประจําป เทียบกับป 2557 ที่ไดจายเงินปนผล
ในอัตรา 6.50 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.36 ของกําไรสุทธิประจําป
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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(งบการเงินรวม)

สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)

ผลการดําเนินงาน สําหรับป (ลานบาท)
รายไดจากการประกอบการ
รายจายจากการประกอบการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักสํารองและภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 1
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท)
สินทรัพย
เงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ 2
เงินใหสินเชื่อ (หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
เงินรับฝาก
สวนของเจาของ 1
เทียบเปนรายหุน (บาท)
รายไดจากการประกอบการ
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 1
เงินปนผล 3
มูลคาหุนตามบัญชี 1
จํานวนพนักงาน
จํานวนสาขา 4

2558

2557

2556

157,044
114,014
57,683
43,030
8,630
34,181

148,774
103,691
53,770
45,083
8,593
36,332

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

2,835,852
61,432
519,525
1,868,903
1,764,716
46,108
2,090,965
361,832

2,759,890
59,899
382,054
1,782,233
1,690,307
31,455
2,058,779
323,491

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

82.27
22.54
17.91
6.50
189.56

77.94
23.62
19.03
6.50
169.47

74.99
23.53
18.81
6.50
155.03

27,142
1,169

26,132
1,144

25,384
1,098

หมายเหตุ 1. สวนที่เปนของธนาคาร
2. หักรายไดรอตัดบัญชี
3. อัตราเงินปนผลที่จัดสรรจากกําไรของป โดยขอมูลป 2558 รวมเงินปนผลที่เสนอจายสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
จํานวน 4.50 บาท ตอหุนสามัญ ซึ่งอยูระหวางรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
4. ขอมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค เบอรฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ไมรวม Self Services
* เฉพาะขอมูลป 2553 - 2555 ที่นํามาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

รายงานประจําป 2558
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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(งบการเงินรวม)

2555*

2554*

2553*

2552

2551

2550

2549

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69.27
21.49
16.68
6.50
142.50

61.06
18.07
9.90
6.00
128.76

51.69
19.02
12.88
5.00
120.79

48.21
15.24
10.77
4.00
101.11

53.53
15.45
10.60
3.00
91.66

54.17
14.96
10.07
3.00
86.95

54.24
12.15
9.42
2.75
77.67

24,091
1,049

22,599
999

22,227
958

21,630
933

21,858
888

20,697
812

19,812
742

รายงานประจํ
รายง
รา
ยงาน
ยง
านประจ
าน
ประจจําปป 22558
ปร
5588
55
ธนาคารกรุ
ธน
นาค
าคาร
ารกร
าร
กรุรงุ เทพ
กร
เททพ จํจําาก
ากักักดั ((มหาชน)
ม าช
มห
า น))

รายงานการกํากับ
ดูแลกิจการ

7700
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การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ เปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการเสริมสราง
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เปนปจจัยหลักในการเสริมสราง
องคกรใหมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดย
จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ รักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารใหมคี วามมัน่ คง มีผลการดําเนิน
งานที่ดีอยางตอเนื่อง และเสริมสรางชื่อเสียงอันดีงามใหดํารงไวอยางยั่งยืน
ธนาคารไดมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญในหมวด
เรื่องตางๆ ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชื่อมั่นวา การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
เปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการเสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคารจึงไดกาํ หนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางไวเปนลายลักษณอักษรโดยไดรับความเห็นชอบและผานการ
ทบทวน ความเหมาะสมจากคณะกรรมการธนาคารแลว ทั้งนี้ ธนาคารไดเผยแพรนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ ธนาคารไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของธนาคารในเว็บไซตของธนาคาร
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ธนาคารมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของของธนาคารมีความเขาใจ ตระหนักรู
ยึดมัน่ และยอมรับในคุณคา ตลอดจนปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการเปนปกติวิสัยจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดใหมีการอบรมและใหความรูแกพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย และแจงใหเลขานุการบริษทั ทราบภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะรายงานการซื้อขายหุนของธนาคารของกรรมการธนาคารที่ได
รับแจงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

ขอมูลในเรื่องการกํากับดูแลกิจการนี้ เปนสวนหนึ่งซึ่งสะทอนความ
มุง มัน่ ของคณะกรรมการธนาคารในการสงเสริม สนับสนุน และติดตาม
การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งไดปรับใชอยางรัดกุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสภาพการณของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง
ทบทวนใหเกิดความเหมาะสม

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ธนาคารแสดงขอมูลเกีย่ วกับคาตอบแทนของผูส อบบัญชีไวภายในสวน
ขอมูลทั่วไป ขอ 5

คณะกรรมการชุดยอย
ธนาคารแสดงขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยไวภายในสวนการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ขอ (4) ความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
ธนาคารแสดงขอมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับ
สูงสุดไวภายในสวนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องอื่นๆ ขอ (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยซึ่งอยูในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและ
แนวทางตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย หลักเกณฑการ
กํากับแบบรวมกลุม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตใหธนาคารจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน ทั้งนี้ การกํากับดูแลที่สําคัญ ไดแก การกํากับดูแลความ
เสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินในภาพรวม และความเสี่ยงเฉพาะดาน
ตางๆ การทําธุรกรรมภายในกลุม ธุรกิจทางการเงิน การใหบริษทั ยอยจัด
ทํารายงานและแจงขอมูลสําคัญ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารกําหนดหลักเกณฑในการดูแลเรือ่ งการใชขอ มูล
ภายในไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดเผยแพรใหพนักงาน ผูบริหาร
และกรรมการธนาคารไดทราบและใหถือปฏิบัติเปนการทั่วไป เชน
ขอหามสําหรับกรรมการ ผูบ ริหาร และผูท เี่ กีย่ วของกับการจัดทํางบการเงิน
ทําการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน ของธนาคารในชวงเวลา 1 เดือน
กอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการ
ประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เปนตน
กรรมการและผูบ ริหารระดับสูงตองรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุน
ของธนาคารต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
(1) สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารจะดูแลผูถ อื หุน
ใหไดรับการปฏิบัติดวยดีเหมาะสม และเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารมี
นโยบายใหการสนับสนุน และอํานวยความสะดวกแกผถู อื หุน ในการเขา
รวมประชุมผูถือหุนดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ในการจัดการประชุมผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ธนาคารไดสงเสริมใหผูถือหุนของธนาคารเขารวมประชุมผูถือหุน โดย
จัดการประชุมผูถ อื หุน ทีส่ าํ นักงานใหญของธนาคารเพือ่ ความสะดวกใน
การเดินทาง จัดสงหนังสือเชิญประชุมและขอมูลประกอบในแตละวาระ
ใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาลวงหนาพรอมทั้งสงหนังสือมอบฉันทะ
สําหรับกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาประชุมดวยตนเอง ก็สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนได ในการดําเนินการประชุมเปนไปตาม
ระเบียบวาระทีไ่ ดสง ใหแกผถู อื หุน โดยไมมกี ารเพิม่ หรือสลับวาระ และ
เปดโอกาสใหผถู อื หุน ไดซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นในแตละวาระได
อยางเต็มทีใ่ นวาระทีต่ อ งมีการลงมติ ผูถ อื หุน แตละรายสามารถใชสทิ ธิ
ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
นอกจากนี้ ธนาคารเปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถเสนอวาระทีต่ อ งการ
นําเขาทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการ และสง
คําถามที่ตองการใหตอบในที่ประชุมผูถือหุนลวงหนา ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ธนาคารกําหนด ผานชองทางที่แจงใหผูถือหุนทราบบน
เว็บไซตของธนาคาร
(2) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารไดกาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจเพือ่ ดูแลและปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียดวยความเปนธรรม
โดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้ออาทร
เกือ้ กูลซึง่ กันและกันอยางเหมาะสม ทัง้ นี้ ธนาคารเชือ่ มัน่ วา การดําเนิน
การโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียตามแนวทางที่กําหนดไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ยอม
จะชวยเสริมความเจริญกาวหนาแกองคกร สรางงาน และสรรคสราง
องคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืน
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ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้

จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายภายในอาคารเพื่อสงเสริมใหพนักงานมี
สุขภาพทีด่ ี ธนาคารจัดใหมกี องทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับพนักงานและ
เจาหนาที่บริหารเพื่อสงเสริมการออม และจัดใหมีเงินสงเคราะหบุตร
ของพนักงานเพื่อบรรเทาคาใชจายบางสวนของพนักงาน ทั้งนี้ ธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึง่ มีหนาทีน่ าํ เสนอ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
แกพนักงาน ไดแก การบริหารคาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการของ
พนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดพิจารณาจายโบนัส ใหแกพนักงาน
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคาร ผลประเมินการปฏิบัติ
งาน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ผูถือหุน
ธนาคารตระหนักวา ผูถ อื หุน คือ เจาของกิจการ และมีสทิ ธิในความเปน
เจาของซึ่งธนาคารไดดูแลและดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามที่กลาวไวในเรื่องสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ลูกคา
ธนาคารถือวาลูกคาเปนผูมีอุปการคุณอยางสูงตอความสําเร็จและ
การเจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง มัน่ พัฒนาและเสนอผลิตภัณฑและ
บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกคาเสมือนเปนเพื่อนคูคิด มิตรคูบาน จัดใหมีบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญเปนผูใหบริการ ขยายเครือขายสาขาและสํานักธุรกิจให
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูลของลูกคา
ตลอดจนดูแลการรับขอรองเรียนและดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอลูกคา
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ผูเปนทรัพยากร
ทีม่ คี า ยิง่ ของธนาคาร มีการดูแลและสงเสริมชีวติ และความเปนอยูข อง
พนักงานบนพื้นฐานของความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางกัน
เพื่อสงเสริมความกาวหนาและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ไดแก
(1) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
ธนาคารจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในสวนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน จัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจัดสถานที่ทํางานให
เหมาะสมและเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย มีขอมูลการลาหยุด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางาน
ในป 2558 พบวามีจํานวนครั้งของอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางานคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.0077 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
(2) เรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
ธนาคารตระหนักและใหความสําคัญกับพนักงานที่เปนทรัพยากรที่
สําคัญตอการดําเนินงานของธนาคาร ธนาคารไดกําหนดคาตอบแทน
ใหแกพนักงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมผานชองทาง e-Learning เพื่อให
พนักงานไดมีโอกาสหาความรูเพิ่มเติม จัดใหมีสวัสดิการในดานการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดใหมีหองพยาบาลสําหรับการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนเพื่อเปนสวัสดิการดานสุขภาพใหแกพนักงาน

(3) เรื่องการพัฒนาความรู ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารตระหนัก ใหความสําคัญ และดําเนินการในทางทีเ่ หมาะสมโดย
มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึง่ มีหนาทีน่ าํ เสนอ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเพือ่ การพิจารณาในเรือ่ งเกีย่ วกับการพัฒนาความรู ศักยภาพ
ของพนักงาน ไดแก การพัฒนา ฝกอบรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
การเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีขีดความ
สามารถสูง การสนับสนุน ดานทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทั้งภาพรวมในแตละปและรายบุคคล
พนักงานจะไดรับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรูความสามารถ
โดยธนาคารไดจัดใหมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมภายในและ
ภายนอกในแขนงตางๆ ตลอดปมากกวา 100 หลักสูตร ซึ่งจะชวย
เสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั งิ าน ทักษะการบริหาร
ตลอดจนทักษะทางเทคนิคอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ธนาคารไดสรางหลักสูตรหลักของ
ธนาคารขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความรูและทักษะ
สําคัญๆ ทีพ่ นักงานสวนใหญของธนาคารหรือบางตําแหนงงานหลักของ
ธนาคารจะตองมีเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ทักษะตนเองอื่นๆ
ในป 2558 มีขอ มูลพนักงานธนาคารทีเ่ ขารับการอบรมทัง้ ป 32,887 คน
และระยะเวลาเขารับการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 30 ชั่วโมงตอคน
ตอป
คูคา
ธนาคารมีการปฏิบัติที่เสมอภาคเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคาตาม
เงื่ อ นไขสั ญ ญาที่ ต กลงกั น โดยถื อ ว า คู  ค  า เป น ผู  ที่ มี ส  ว นสนั บ สนุ น
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและ
การทําธุรกรรมกับคูค า จะปฏิบตั ติ ามสัญญา ดวยความเขาใจและความ
รวมมือที่ดีระหวางกัน คํานึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานตางๆ ที่
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
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คูแขงขัน
ธนาคารตระหนัก ใหความสําคัญ และดําเนินการในทางทีเ่ หมาะสมโดย
ปฏิบตั ติ อ คูแ ขงขัน ดวยความเขาใจและความรวมมือทีด่ รี ะหวางกัน ทัง้ นี้
ธนาคารถือวาสถาบันการเงินอื่นตางก็มีหนาที่เปนผูใหบริการทางการ
เงินทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพแกลกู คา ทัง้ นี้ ธนาคารยึดถือแนวทางการแขงขัน
ทางการคาอยางเปนธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการแขงขัน
ทางการคา

(3) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแส (Whistle Blowing)
ธนาคารจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงเรื่องรองเรียนตอ
คณะกรรมการไดโดยตรง (Whistle Blowing) เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการฝาฝน
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผานชองทางที่ธนาคารกําหนดไว โดย
ธนาคารไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแส (Whistle
Blowing) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและชองทางในการรับและ
จัดการกับขอรองเรียนของผูม สี ว นไดเสียและการใหความคุม ครองสิทธิ
ของผูแจงเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวของใหไดรับความเปนธรรมหรือ
ไมถกู กลัน่ แกลง ทัง้ นี้ ผูม สี ว นไดเสียสามารถดูรายละเอียดได ในเว็บไซต
ของธนาคาร

เจาหนี้
ธนาคารถือปฏิบัติในการใหความเปนธรรม และรับผิดชอบตอเจาหนี้
ตามกฎหมายและขอตกลงที่ทําตอกัน
สังคม และชุมชน
ธนาคารสนับสนุนการดําเนินภารกิจและกิจกรรมตางๆ ที่เกื้อกูลชุมชน
และสังคม เชน การสนับสนุนและสงเสริมในดานการศึกษา กิจกรรมทาง
ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การประหยัดพลังงาน และการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอื่นๆ เพื่อสรางสรรคสังคม เปนตน
สิ่งแวดลอม
ธนาคารสงเสริมและสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแล
รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนรวมในการรณรงคหรือการสรางความรู
ความเขาใจในการอนุรักษพลังงานและการรักษาสภาพแวดลอมเพื่อ
ประโยชนอันยั่งยืน ไดแก การใชอาคาร สถานที่ และอุปกรณเพื่อ
การประหยัดพลังงาน และการรณรงคใหพนักงานรวมกันอนุรกั ษพลังงาน
และรักษาสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุน
การใหสนิ เชือ่ แกโครงการทีเ่ ปนการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตร
เพื่อสิ่งแวดลอม
เรื่องอื่นๆ
ธนาคารกํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารและ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพื้นฐานที่
สําคัญ คือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะไมใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือ
สนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย ทัง้ นี้ เรือ่ งอืน่ ๆ
ที่สําคัญ ไดแก
(1) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารใหความเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด และ
จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
(2) ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารใหความเคารพและจะไมลวงละเมิดสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูใด

(4) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารมุง หมายเปนองคกรทีโ่ ปรงใสและปราศจากการทุจริตคอรรปั ชัน่
รวมทัง้ ไมมสี ว นเกีย่ วของกับการทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยธนาคารไดกาํ หนด
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของธนาคารเสนอ เรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น
ธนาคารส ง เสริ ม ค า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และการมี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และสนับสนุนการเสริมสรางให
ผูที่เกี่ยวของของธนาคารมีความเขาใจ ตระหนักรู และใหความรวมมือ
ในการอันใดที่จะเปนประโยชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารไดกาํ หนดแนวทางตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ (Anti-Corruption
Program) ขึ้น นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตาม
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น และ
กําหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ปองกัน
และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น รวมทั้ ง ดํ า เนิ น
การประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารไดจัดใหมีแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ที เี่ หมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ธนาคารไดเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในเว็บไซตของ
ธนาคาร และชองทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและ
ใหความรูแ กพนักงานเกีย่ วกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ของ
ธนาคาร มีบทลงโทษสําหรับ ผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแนวทาง
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารมี ช  อ งทางที่ ป ลอดภั ย และสามารถให พ นั ก งานเข า ถึ ง ได
อยางมั่นใจ เมื่อพนักงานตองการแจงขอมูลหรือเบาะแสโดยปราศจาก
ความเสี่ยงตอผูแจงในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจงขอมูลหรือ
เบาะแสตอผูบริหารที่ตนสังกัด หรือผูรับผิดชอบงานกํากับดูแล (Head
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of Compliance) ในการนี้ ธนาคารจะเปดรับขอมูลอยางเสมอภาค
โปรงใส เอาใจใส ใหความเปนธรรมแกทกุ ฝาย มีระยะเวลาการสอบสวน
อยางเหมาะสม มีมาตรการรักษาความลับ รวมถึงใหความคุมครอง
ผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลงทั้งในระหวางการสอบสวนและภายหลัง
การสอบสวน

(3) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การเปดเผยขอมูล
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยสารสนเทศที่มี
สาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนหรือผูลงทุน โดยกําหนด
เปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลให
การเปดเผยสารสนเทศดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงายและนาเชื่อถือ เพื่อให
ผูถือหุนหรือผูลงทุนไดรับสารสนเทศอยางกวางขวาง เชน รายงาน
ประจําป รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตของ
ธนาคาร การพบปะกับนักวิเคราะห การแถลงขาวตอสื่อมวลชน
เปนตน

สําหรับคูคาหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรืออาจขัดตอมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นตอเลขานุการบริษัท หรือหนวยงานกํากับดูแล ในการนี้
ธนาคารจะเปดรับขอมูลอยางเสมอภาค โปรงใส เอาใจใส ใหความเปน
ธรรมแกทุกฝาย มีระยะเวลาการสอบสวนอยางเหมาะสม มีมาตรการ
รักษาความลับ รวมถึงใหคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง ทั้งใน
ระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมั่นวานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Anti-Corruption Program) สะทอนความมุงมั่นและความทุมเทที่
สําคัญของการเปนองคกรที่โปรงใสและปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น
รวมทั้งไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยธนาคารมุงหมาย
และมุง หวังใหผมู สี ว นเกีย่ วของใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการ
ดวยดี
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต ไดมมี ติใหการรับรองธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิก
ของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตแลว

รูปแบบของการประชุมป 2558

การเขาพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห
การประชุมทางโทรศัพท
การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนกลุมยอย
การเขารวมประชุมนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารมี ห น ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ ทํ า หน า ที่ เ ผยแพร ข อ มู ล
ทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินของธนาคารที่เปน
ประโยชนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติ เพื่อ
ดูแลใหการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
และโปรงใส แกผูที่เกี่ยวของทุกกลุม ทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุน
สถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนทั้ง
ในและตางประเทศอยางเทาเทียมเปนธรรมและทัว่ ถึง ผานกิจกรรม
สือ่ สารทีห่ ลากหลายทัง้ ในสวนของการประชุมใหขอ มูลแบบตัวตอตัว
(Company Visit/One-on-One Meeting) การประชุมทางโทรศัพท
(Conference Call) การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุน
กลุม ยอย (Group Analyst and Investor Meeting) การเขารวมการ
จัดการประชุมนักลงทุน (Investor Conference) และการเดินทาง
ไปพบผูถือหุนและนักลงทุน (Non-deal Roadshow) ซึ่งในรอบป
2558 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
ไดพบและใหขอ มูลตอนักวิเคราะหและผูล งทุนในโอกาสตางๆ ดังนี้

จํานวนครั้ง

จํานวนบริษัท

จํานวนราย

96
36
5
13

153
43
169
180

205
49
191
238

ขอมูลการติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-626-4981-2 โทรสาร: 02-230-4890 อีเมล: ir@bbl.co.th
เว็บไซด: www.bangkokbank.com

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การดำ�เนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารให้ความ
สำ�คัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแล และ
จัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการ
กำ�หนด
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ำรายงาน
การมีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ แจ้งข้อมูลการถือหุน้ และการเป็นกรรมการ
ในกิจการต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ เกีย่ วกับการมีสว่ นได้เสียของตน ซึง่
ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานข้อมูลการท�ำ
ธุรกรรมดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ ค ณะกรรมการธนาคารต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กิ ด หรื อ อาจเกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกัน กรรมการผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
อนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ จะไม่มีการก�ำหนดเงื่อนไขใดที่ มี
ลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของธนาคาร โดยได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และหลักปฏิบตั ซิ งึ่ ทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า คณะกรรมการธนาคาร
มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังรอบคอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต และดำ�เนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคู่กับเศรษฐกิจและสังคม
ไทยมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยแห่งความสำ�เร็จที่สำ�คัญ คือ ภาวะ
ผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ�ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กรรมการธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการ

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

76

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว วิสยั ทัศน์ ภารกิจ คุณค่าหลัก
ที่มุ่งหวัง และกลยุทธ์ของธนาคาร
ในปี 2558 คณะกรรมการธนาคารได้ ท บทวนและอนุ มั ติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว วิสยั ทัศน์ ภารกิจวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง และกลยุทธ์ที่สำ�คัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาค
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจน
การเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการ
ตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีด
ความสามารถ ดังนี้
ด้านการเงิน
• ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
มั่นคง
ด้านการตลาดและลูกค้า
• เป็นผู้นำ�ในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
• มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี วิ ธี ก ารใน
การตรวจสอบคุณภาพ
• มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนำ�ข้อมูลจากกระบวน
การปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
• ให้พนักงานมีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของ
ธนาคาร
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุ ณ ค่ า หลั ก ที่ ท�ำให้ ธ นาคารเป็ น ธนาคารชั้ น น�ำของประเทศมา
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในธนาคารจะต้องร่วมรักษาไว้ โดยจะต้อง
ค�ำนึงถึงและน�ำมาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินที่สร้าง
ความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า ตามแนวทาง “เพื่ อ นคู ่ คิ ด    มิ ต รคู ่ บ ้ า น”
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้
• ใหบริการที่เปนเลิศในทัศนะของลูกคา
• ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ
• มุง มัน่ ทีจ่ ะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน
• ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดใหมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยไดมี
การแจงกําหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการในรอบป ใหกรรมการ
ทุกทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ องคประชุมของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารในการลงมติในวาระตางๆที่ผานมา มีจํานวนกรรมการอยู
มากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

กลยุทธ
กลยุทธในดานตางๆ ที่จะรักษา พัฒนา และนําไปสูความเปนสถาบัน
การเงินชัน้ นําของไทย ทีใ่ หบริการทางการเงินทีท่ นั สมัย และสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาโดยยังคงเปน “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” ของ
ลูกคาทุกกลุม ไดแก ลูกคาธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจรายกลางและ
รายปลีก ลูกคาบุคคล และลูกคาดานตางประเทศ

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคารและจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในป 2558 ปรากฏตามตารางดังนี้

สรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ของกรรมการธนาคารในป 2558 ดังนี้
หนวย : จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

รายชื่อกรรมการ

1. นายชาตรี
2. นายโฆสิต
3. นายปติ
4. พลเรือเอกประเจตน
5. นายโกวิทย
6. นายสิงห
7. นายชาติศิริ
8. นายชาญ
9. นายอมร
10. นายเดชา
11. หมอมเจามงคลเฉลิม
12. นายสุวรรณ
13. นายพรเทพ
14. นางเกศินี
15. นายอรุณ
16. นายชาญศักดิ์
17. นายทวีลาภ

โสภณพนิช
ปนเปยมรัษฎ
สิทธิอํานวย
ศิริเดช
โปษยานนท
ตังทัตสวัสดิ์
โสภณพนิช
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ
ตุลานันท
ยุคล
แทนสถิตย
พรประภา
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา*
เฟองฟู
ฤทธาภิรมย

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ประชุมรวม 12 ครั้ง

11
7
12
11
11
12
12
11
12
12
12
12
11
11
11
11
12

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประชุมรวม
16 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
ประชุมรวม 10 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

16
10
11
10

11
12

13
10
9
14
12

หมายเหตุ: * นายอรุณ จิรชวาลา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ในป 2558 กรรมการธนาคารทุกทานมีสัดสวนของการเขารวมประชุม
คณะกรรมการ มากกวารอยละ 75 ของการประชุมทั้งป โดยกรรมการ
แตละทานไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
กอนวันประชุม

3. เปนประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และดําเนินการประชุม
ใหเปนไปตามระเบียบวาระ
4. เปนประธานทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตาม
ระเบี ย บวาระและข อ บั ง คั บ ของธนาคาร โดยจั ด สรรเวลาให
เหมาะสมกับเนื้อหา ของแตละระเบียบวาระ ตลอดจนเปดโอกาส
ใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
พรอมทั้งดูแลใหมีการตอบขอซักถามของผูถือหุน

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาเรือ่ งตางๆ
ตามที่กําหนดแลว กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระยัง
จัดการประชุมพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางกันเอง
โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไมไดเขารวมดวย
บทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและฝาย
จัดการ
คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและหนาที่ตามขอบังคับของธนาคาร
ดังนี้
1. แต ง ตั้ ง และถอดถอนพนั ก งานของธนาคาร อํ า นาจเช น ว า นี้
คณะกรรมการธนาคารจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่ หรือ
หลายคนของธนาคารกระทําการแทนก็ได
2. กําหนดจายเงินบําเหน็จรางวัลแกพนักงาน หรือลูกจางของธนาคาร
หรือบุคคลใดที่ทํากิจการใหกับธนาคาร โดยจะเปนผูทําการประจํา
หรือไมประจําก็ได
3. กําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
4. ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการธนาคารไดแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน โดย
คณะกรรมการธนาคารทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายและทิศทาง
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร เปนผูอนุมัติแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจําป ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และ
เพี ย งพอกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ตลอดจนดูแลและกํ า หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร ใน
สวนของคณะกรรมการบริหารนั้น มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารงานประจําวัน ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนธุรกิจ
และนโยบายตางๆ ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหารมิใชบุคคล
เดียวกัน โดยประธานกรรมการธนาคาร มีหนาที่ดังตอไปนี้
บทบาทและหนาที่ของประธานคณะกรรมการธนาคาร
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลใหคณะกรรมการ
ธนาคารไดรบั หนังสือนัดประชุม รวมทัง้ เอกสารตางๆ อยางเพียงพอ

ส ว นประธานกรรมการบริ ห ารทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและมีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
งานประจําวันตามกรอบอํานาจ และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ
ผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเ ปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีส วนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของ
ธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือของผูม อี าํ นาจควบคุมของธนาคาร
เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
3. ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดามารดา คูส มรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผูบริหาร
ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอ
ใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือ
บริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจที่กลาวขางตน รวมถึงการทํารายการ
ทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5.

6.

7.
8.

9.

ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ
การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
คํ้ า ประกั น การให สิ น ทรั พ ย เ ป น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหธนาคารหรือคูสัญญา
มีภาระหนีท้ ตี่ อ งชําระตออีกฝายหนึง่ ตัง้ แตรอ ยละ 3 ของสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป
ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กลาว ให
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของ
ธนาคารสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให
บริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ไดรบั คา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือหุน สวน
ของผู  ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด ว ย เว น แต จ ะได พ  น จาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทยอย และไมเปนหุนสวนที่มี
นัยในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1
ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร

กรรมการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเปนผูทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูท าํ หนาทีส่ รรหา
คัดเลือกและกลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ ใหดาํ รง
ตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูง ตามกระบวนการและ
หลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการธนาคารกําหนดไว โดยในสวนของกรรมการ
จะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณและคุณสมบัตติ าม
ข อ บั ง คั บ ของธนาคาร รวมทั้ ง ข อ กํ า หนดของทางการที่ กํ า กั บ ดู แ ล
ธนาคารทัง้ ธนาคารแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกอบกับการพิจารณาโครงสราง องคประกอบ และขนาดของ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารมีโครงสราง
องคประกอบที่หมาะสมกับขนาดธุรกิจของธนาคาร และประกอบดวย
กรรมการที่มีความรู ความสามารถในหลากหลายดานที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของธนาคาร สําหรับการคัดเลือกผูบริหารรระดับสูง
จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรูความสามารถ ที่เหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อให
ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและผูบ ริหารระดับสูงจะตองผานความ
เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนการนําเสนอขออนุมตั แิ ตงตัง้
ตามขั้นตอน
นอกจากนี้ ในป 2558 ในการสรรหากรรมการ ธนาคารมีหลักเกณฑ และ
ขั้นตอนในการพิจารณา คือ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการ
สรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ
หรือทักษะอื่นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งได
ประยุกตใช Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต อ งการสรรหา รวมทั้ ง นํ า ข อ มู ล อ า งอิ ง จากฐานข อ มู ล กรรมการ
(Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม
การแตงตั้งกรรมการธนาคาร
ขอบังคับของธนาคารกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดออกจาก
ตําแหนง ถาจํานวนที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนทีใ่ กลทสี่ ดุ กับ 1 ใน 3 สวน โดยใหกรรมการทีอ่ ยูใ นตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตาม
วาระ อาจรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกก็ได
ในการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(ข) การเลื อ กตั้ ง กรรมการ ใช วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป น
รายบุคคล การออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
ตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (ก) โดยผูถือหุน
ดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอย
เพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับ
เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการเท า จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให ผู  เ ป น ประธานเป น
ผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ าํ แหนงกรรมการวางลงดวยเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ เชน ตาย ลาออก ศาลมีคาํ สัง่ ใหออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เปนตน คณะกรรมการ
สามารถแตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนด เขาเปนกรรมการ
แทนตําแหนงกรรมการทีว่ า งลงไดในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการทีว่ า งเหลือนอยกวา 2 เดือน
โดยผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้งบุคคลเปน
กรรมการแทนดังกลาว ตองไดรบั คะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดกาํ หนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธกี ารกําหนดคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารเพื่อใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยไดคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก คาตอบแทน
ของธุรกิจสถาบันการเงินชัน้ นําของประเทศ ของภูมภิ าค และของบริษทั
จดทะเบียนชั้นนําในประเทศ หนาที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะผูบ ริหารระดับสูง ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ รวมถึงปจจัยอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
ธนาคารพิ จ ารณาค า ตอบแทนของประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผูจัดการใหญ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลองกับ
กับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะ
สถาบันการเงินของประเทศ ทิศทางและผลการดําเนินของธนาคารทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาว
คาตอบแทนของกรรมการธนาคารในป 2558 เปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตน โดยอยูในระดับและสัดสวนที่เทียบเคียงไดกับธนาคาร
พาณิชยอนื่ ในประเทศ โดยคํานึงถึงขนาดของสินทรัพยของธนาคาร ทัง้ นี้
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณาถึ ง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนแลว นอกจากนี้ ธนาคารไดจดั ใหมี
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และแสดงราย
ละเอียดคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลแลว
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การรวม หรือแยกตําแหนง
ธนาคารกําหนดใหมกี ารแยกกัน ทัง้ บทบาท หนาที่ และบุคคลผูด าํ รงตําแหนง
ประธานกรรมการธนาคารกับบุคคลผูด าํ รงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ธนาคารไดแตงตั้งใหนายอภิชาต รมยะรูป เปนเลขานุการบริษัท โดย
ธนาคารพิจารณาแลววา เปนผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม คือ มีประสบการณ
การทําหนาทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผานการอบรมหลักสูตร
กรรมการบริษัท (Director Certification Program: DCP) ที่จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตาม
หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรือ่ งการประชุม เชน การจัดการประชุมคณะกรรมการและผูถ อื หุน
การจั ด เตรี ย มหรื อ จั ด ทํ า วาระการประชุ ม หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุ ม รายงานประจํ า ป และรายงาน
การประชุม รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน
เชน การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย
เปนตน
2. เรือ่ งทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการ
รายงานการมี ส  ว นได เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการและผู  บ ริ ห าร
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และผูถือหุน
3. เรื่องการใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการในการปฏิบัติตาม
ขอบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เรือ่ งการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เปนบุคคลติดตอ
(Contact Person) กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคาร
แหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปน
ผูแจงขอมูลตางๆ ตอหนวยงานดังกลาวตามที่กฎหมาย และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด
การจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะดํารง
ตําแหนง
ธนาคารกําหนดการดํารงตําแหนงในบริษทั อืน่ ของกรรมการธนาคาร ซึง่
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญใหเปนไป
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ กรรมการธนาคารเปน
ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางในบริษทั อืน่ ไดไมเกิน 3 กลุม
ธุรกิจ และจํากัดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
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ของกรรมการธนาคารซึง่ รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ ดั การใหญโดยจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ไดไมเกิน 5 แหง

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
เรือ่ งตางๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายทุกสัปดาห โดยทัว่ ไปสัปดาหละ 2 ครัง้

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาที่
กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ธนาคารตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ
ชวยใหก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการธนาคารเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งจะรายงานการ
ปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ คณะกรรมการ
ชุดยอยที่คณะกรรมการธนาคารแตงตัง้ ขึน้ ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร

(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ
ธนาคารที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการบริหารรวม 6 ทาน
ดังมีรายชื่อตอไปนี้
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. ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสรางหนี้ การลงทุนในหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตลอด
จนการดําเนินงานตางๆ ของธนาคาร อันเปนการประกอบธุรกิจ
ปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องตางๆ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผูถือหุน ตามกฎหมายหรือขอ
บังคับของธนาคาร เชน เปาหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจ
ในดานตางๆ และการออกหลักทรัพยของธนาคาร เปนตน

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการชวยแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การพิจารณาคัดเลือกและการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีของธนาคาร
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึง่ เปนผูท รงคุณวุฒจิ ากหลายดาน ไดแก
ดานการบัญชีและการเงิน และดานการบริหารองคกร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 2 ป และมี
รายชื่อดังตอไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ
จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน คือ หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล และ
นางเกศินี วิฑรู ชาติ เปนผูท จี่ บการศึกษา มีความเชีย่ วชาญ มีความรูแ ละ
ประสบการณดานการบัญชี/การเงินและการธนาคารอันเหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและ
ผูตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณา
แตงตัง้ โยกยาย เลิกจางผูบ ริหารสูงสุดของสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางบุคคลภายนอกซึ่ง
มีความเปนอิสระทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของธนาคาร และเสนอ
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คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองและครบถวน
6. เรียกเอกสาร ขอมูล หรือเชิญฝายบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของธนาคารมาใหคําชี้แจงในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาวาจางผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานมาใหคาํ ปรึกษาตามทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีร่ ายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือ่ ตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการชุดยอยตางๆ และ
ผูบริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
องคประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน มี 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง
ครั้งละ 2 ป และมีรายชื่อดังตอไปนี้
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1. นายโกวิทย โปษยานนท

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
3. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
(2) นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชน
อื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแก
กรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ตัง้ แตผชู ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารง
ตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
(3) ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบทีเ่ หมาะสม
กับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคล
ที่มีความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ
4. ดูแลใหกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ตัง้ แตผชู ว ยผูจ ดั การใหญขนึ้
ไปของธนาคาร ได รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบทีต่ นมีตอ ธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหมหี นาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ไดรบั คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น
5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจําป โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของ
ผูถือหุนในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
6. เป ด เผยรายงานการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําปของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดใหมีการประชุม
รวมกันเพือ่ พิจารณาเรือ่ งตางๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางนอยปละ 2 ครัง้
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การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่รายงานการ
ดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนต อ
คณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน
โดยแสดงไวในรายงานประจําปของธนาคาร

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีก่ าํ กับดูแลในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งใหเปนไปอยางมี
ระบบและตอเนือ่ ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสงู สุด
และเปนไปตามแผนกลยุทธของธนาคารและนโยบายบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวน 5
ทาน ประกอบดวย กรรมการธนาคาร 4 ทาน และผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคาร 1 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายสิงห
ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
2. นายชาญ โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอายุสม กฤษณามระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการของ
ธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความ
เสีย่ งดานตลาด ความเสีย่ งดานสภาพคลอง ความเสีย่ งดานปฏิบตั ิ
การ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของธนาคาร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบและการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายที่กําหนด
4. ใหขอ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ งดําเนินการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการ
ธนาคาร เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธทคี่ ณะกรรมการ
ธนาคารกําหนด

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายจัดใหมีการประเมินผลงานตนเอง
ประจําป ดวยวัตถุประสงค เพื่อใหกรรมการธนาคารแตละทานได
ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ของตนเองในปที่ผานมา รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นตอการทําหนาที่กรรมการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการธนาคาร
สําหรับป 2558 คณะกรรมการธนาคารไดทําการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองในรอบปทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใชแบบ
ประเมินที่จัดทําขึ้นตามแนวทางตัวอยางแบบประเมินตนเองที่เผยแพร
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารแลว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเปนผูจัดสงแบบ
ประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลใหกรรมการธนาคาร
แตละทาน และเปนผูรวบรวมแบบประเมินที่ทําเสร็จเรียบรอยจาก
กรรมการธนาคารแตละทาน เพื่อทําการประมวลผลและวิเคราะหผล
การประเมิ น ในแต ล ะหมวดและแต ล ะหั ว ข อ รวมทั้ ง รายงานผล
การวิเคราะหการประเมินตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
หัวขอหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ
รายคณะประกอบดวย (1) โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(2) บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม
คณะกรรมการ (4) การทําหนาทีข่ องกรรมการ (5) ความสัมพันธกบั ฝาย
จัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ ริหาร
หัวขอหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล
ประกอบดวย (1) โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ (2) การประชุม
คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารจัดใหคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทําการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเองประจําป ตามขอบเขตหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไดทบทวนการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเอง
ในรอบป และนําผลการประเมินไปเปนแนวทางนําไปปรับปรุงการปฏิบตั ิ
หนาที่ของตนเองตอไป โดยคณะกรรมการชุดยอยใชแบบการประเมิน
ที่จัดทําขึ้นตามกรอบหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการ

ชุดยอยแตละคณะ และแบบการประเมินดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคารที่ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program จากสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ได แ ก
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ
นายชาติศริ ิ โสภณพนิช นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ พลเรือเอกประเจตน ศิรเิ ดช
หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย นายอรุณ จิรชวาลา
และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย สําหรับกรรมการธนาคารทีไ่ ดรบั การอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช
นายโกวิทย โปษยานนท นางเกศินี วิฑูรชาติ นายพรเทพ พรประภา
และนายชาญศักดิ์ เฟองฟู

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยในป 2558
เลขานุการของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะเปนผูนําเสนอแบบ
ประเมิน และประมวลผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะ หลังจากนั้น เลขานุการของคณะกรรมการชุดยอยไดรายงานผล
การประเมินที่ประมวลไดใหคณะกรรมการชุดยอยพิจารณา และคณะ
กรรมการชุ ด ย อ ยแต ล ะคณะรายงานผลการประเมิ น ตนเองให
คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบ
การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ
ในป 2558 คณะกรรมการธนาคารไดประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการใหญ โดยใชหลักเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการ
ธนาคารกํ า หนด ซึ่ ง มี หั ว ข อ ในการประเมิ น เช น ความเป น ผู  นํ า
การกํ า หนดกลยุ ท ธ การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ ความสั ม พั น ธ กั บ
คณะกรรมการธนาคาร เปนตน
แผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่คัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ไดแก
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับ
สูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เมือ่ มีกรรมการเขาใหม ธนาคารจัดใหมกี ารแนะนําและทําความรูจ กั กับ
กรรมการรวมคณะ ใหขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ขอบังคับของธนาคาร หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ธนาคารตามขอบังคับและขอกําหนดของทางการ เพื่อใหกรรมการ
เขาใหมมีความเขาใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหนาที่ของ
การเปนกรรมการธนาคาร
ธนาคารตระหนัก ใหความสําคัญ และมุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินการทีส่ อดคลอง
กับหลักการ และในทางทีเ่ ปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความ
รูใ หแก กรรมการ และผูบ ริหารระดับตางๆ อยางสมํา่ เสมอ ซึง่ รวมถึงการ
ฝกอบรม และกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ปนการเพิม่ พูนความรูใ นการปฏิบตั งิ าน
ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารใหเขารับการอบรมหลักสูตรที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารไดสนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับ
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม
บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนตน

ธนาคารไดสนับสนุนใหกรรมการเขารวมอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ รวมทั้งหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่
ส ง เสริ ม ให ก รรมการธนาคารได มี โ อกาสเรี ย นรู  แ ละพั ฒ นาตนเอง
ในดานตางๆอยางตอเนื่อง
ในป 2558 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญไดเขาอบรม
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน ที่ 1/2015 ซึง่ จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ SEC Capital Market
Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai
Capital Market ซึ่งจัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้ นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ ไดเขาอบรมเรื่อง
ความทาทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานขอมูล
การเงินและขอมูลที่มิใชการเงิน ซึ่งจัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต.
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารไดประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมิน
ความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ขอมูล และระบบการติดตาม และเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มีบคุ ลากรอยางเพียงพอที่
จะดําเนินการตามระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคาร
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานที่ตองมีระบบการควบคุม
ภายในและการกํากับดูแลทีด่ ี เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจบริการทางการเงิน
แกประชาชนและองคกรนิติบุคคลทั่วไปเปนไปอยางโปรงใส ถูกตอง
ครบถวน และเชื่อถือได
คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแตงตั้ง นางชุติมา กิจจํานงค ใหดํารง
ตําแหนงผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม
2558 เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
ภายในธนาคารและมี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วได
อยางเหมาะสมเพียงพอ ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แตงตัง้ ถอดถอน
โยกยายผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคารตองผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัตขิ องผูด าํ รงตําแหนงผูจ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม มีดงั นี้
นางชุติมา กิจจํานงค
• ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน
• มีนาคม 2558 – ปจจุบัน ผูจัดการสายตรวจสอบและควบคุม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 SVP บริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
• ตุลาคม 2551 – ตุลาคม 2557 SVP ผูจ ดั การสอบทานสินทรัพยเสีย่ ง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กรกฎาคม 2542 – ตุลาคม 2551 AVP- SVP สอบทานสินทรัพย
เสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กรกฎาคม 2539 – กรกฎาคม 2542 AVP หัวหนาสวนกํากับและ
ตรวจสอบรายงาน สํานักงานใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2537 – กรกฎาคม 2539 หัวหนาสวนกํากับและตรวจสอบ
รายงาน สํานักงานใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มกราคม 2521 – เมษายน 2537 ผูส อบบัญชี สวนตรวจสอบ สาขา
นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมอบหมายให นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ ดํารงตําแหนงเปน
ผูร บั ผิดชอบงานกํากับดูแล (Head of Compliance) เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ข องหน ว ยงานทางการที่ กํ า กั บ ดู แ ล
การประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
ผูจัดการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร มีดังนี้
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ผูรับผิดชอบงานกํากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
• ผู  กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านด า นธุ ร กิ จ การธนาคารพาณิ ช ย
(Compliance Officer) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• แนวปฏิบตั กิ ารรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สํานักงาน ป.ป.ง.

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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• แนวทางการกํากับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมที่

สําคัญ (Significant Activities) ธนาคารแหงประเทศไทย
• ความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานแกผูรับผิดชอบสูงสุด
ในหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• 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
ประสบการณการทํางาน
• 2551 - ปจจุบนั รองผูจ ดั การอาวุโส (SVP) และผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
ผูจัดการ กํากับดูแล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2543 - 2550 ผูจัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2542 ผูจัดการดาน Control สาขาสิงคโปร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - 2535 ผูชวยผูจัดการสาขาลอนดอน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2518 - 2530 เจาหนาที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูร บั ผิดชอบงานกํากับดูแลมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการเปนศูนยกลาง
การกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการที่
เกีย่ วของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการทองถิน่ ของสาขาในตางประเทศ
หรือหนวยงานทางการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดมีการอนุมัตินโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ (Compliance Policy) เพื่อเปนหลักการพื้นฐานและเปน
แนวทางใหกรรมการธนาคาร ผูบ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ และเพือ่
สงเสริมสนับสนุนใหผบู ริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงหนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจในนโยบาย และ
ถือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎเกณฑอยางเครงครัด

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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แผนภูมิองคกร

แผนภูมิองคกร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
ตรวจสอบและควบคุม
กรรมการผูจัดการใหญ

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑและบริการ

กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกคาธุรกิจรายใหญ
- ลูกคาธุรกิจรายกลาง
- ลูกคาธุรกิจรายปลีก
- ลูกคาบุคคล

- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑและชองทางบริการ

กิจการธนาคารตางประเทศ
- สถาบันการเงินระหวางประเทศ
- สาขาตางประเทศ

- ปฏิบัติการสนับสนุน

กิจการการเงินธนกิจ
- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย

สนับสนุนและอํานวยการ

ปฏิบัติการ

-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
อาคารสํานักงานและทรัพยสิน
วิจัย
ประชาสัมพันธ
กํากับดูแล
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
1 นายชาตรี โสภณพนิช
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
- ประธานคณะกรรมการธนาคาร
2 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

1

2

3 นายปติ สิทธิอํานวย
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
4 พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5 นายโกวิทย โปษยานนท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

6
4

10

6 นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

5

7
3

7 นายชาติศิริ โสภณพนิช
- กรรมการที่เปนผูบริหารและผูจัดการใหญ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
8 นายชาญ โสภณพนิช
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายอมร จันทรสมบูรณ
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

9
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10 นายเดชา ตุลานันท
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
11 หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
12 นายสุวรรณ แทนสถิตย
- กรรมการที่เปนผูบริหารและรองผูจัดการใหญ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
13 นายพรเทพ พรประภา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
14 นางเกศินี วิฑูรชาติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
15 นายอรุณ จิรชวาลา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
16 นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
- กรรมการที่เปนผูบริหารและรองผูจัดการใหญ
17 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
- กรรมการที่เปนผูบริหารและผูชวยผูจัดการใหญ
18 นายอภิชาต รมยะรูป
- เลขานุการบริษัท
- ผูชวยผูจัดการใหญ

12
11

8

13

16

14
15
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คณะกรรมการธนาคาร

1. นายชาตรี โสภณพนิช

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ประธานคณะกรรมการธนาคาร

อายุ 82 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 27 กันยายน 2506
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 53 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล
ประเทศฟลิปปนส
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
• ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers
ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุน CP/2005
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 17,278,478 หุน คิดเปน 0.90518%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร
• เปนบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ
• เปนพี่ชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ
ประสบการณการทํางาน
• 21 ธันวาคม 2541 ประธานคณะกรรมการธนาคาร
- ปจจุบนั
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2506 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548
ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
- 30 มีนาคม 2558
• 2535 - 2541
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523 - 2535
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2520 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินคา

2. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ

กรรมการที่เปนผูบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 73 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 1 มีนาคม 2551
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 8 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท
มหาวิทยาลัยแมโจ
* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนที่ 31
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน 61/2005
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• มีนาคม 2551
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
- ปจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กันยายน 2552
ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
- มกราคม 2554
• ตุลาคม 2549
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
- กุมภาพันธ 2551 อุตสาหกรรม
• ธันวาคม 2548
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ธันวาคม 2557
• มกราคม 2542
ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ตุลาคม 2549
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
- พฤศจิกายน 2540
• กรกฎาคม 2540
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- กรกฎาคม 2556
• ตุลาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ธันวาคม 2539
• 2537 - 2539
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2549
กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสตรี
• มิถุนายน 2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• เมษายน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- พฤษภาคม 2535
• 2534 - 2535
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• 2529 - 2535
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• 2525 - 2529
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• 2524 - 2527
ผูอ าํ นวยการศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
• 2519 - 2524
ผูอํานวยการกองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปจจุบนั
กรรมการ บมจ. ฟรีสแลนด คัมพินา (ประเทศไทย)
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ปจจุบัน
ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการ
บริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

•
•
•
•
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3. นายปติ สิทธิอํานวย

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

อายุ 82 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ 2528
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 31 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College
ประเทศมาเลเซีย
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas)
ประเทศสหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School,
Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Asian Institute of Management
ประเทศฟลิปปนส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน 57/2005
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE),
Malaysia 2013
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 149,941 หุน คิดเปน 0.00786%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2556 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค เบอรฮาด
ประเทศมาเลเซีย
• กุมภาพันธ 2528
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• มีนาคม 2551 - 2552 ประธานคณะกรรมการบริหารรวม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - กุมภาพันธ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2551
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - 2548
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2543
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation
Limited ประเทศสิงคโปร
• 2535 - 2549
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2544
ประธานกรรมการ บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร
• 2532 - 2543
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควรทาวเวอร
• 2530 - 2543
กรรมการ Bangkok Sakura Leasing
Company Limited
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

4. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 80 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 17 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนที่ 31
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• 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
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2546 - ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2542
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2549
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- กุมภาพันธ 2551
• 2545 - 2546
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - 2546
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
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
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานใน
พระราชวังเดิม
• ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท
• ปจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
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5. นายโกวิทย โปษยานนท

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

อายุ 80 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 13 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนที่ 30
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2547 - ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2546
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2550 - 2557
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. โกลว พลังงาน
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ปจจุบัน
นายกสภาสถาบันรัชภาคย
• ปจจุบัน
อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 2
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. โกลว เอสพีพี 3
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. กรุปสามสิบ
• ปจจุบัน
กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

6. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

อายุ 73 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 28 ธันวาคม 2547
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 11 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Executive Development Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Wharton School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 6/2009
• Director Certification Program (DCP) รุน 0/2000
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2548 - ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม 2547
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2553
กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- พฤษภาคม 2558
• 2549
กรรมการผูอํานวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- กรกฎาคม 2553
• 2548
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอรปอเรชัน่
- พฤษภาคม 2556
• 2545 - 2552
ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• 2542 - 2544
กรรมการผูจ ดั การใหญ และประธานเจาหนาที่
บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• 2539 - 2542
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2547 - ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหา และกรรมการอิสระ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• 2547 - ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร
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7. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหารและผูจ ดั การใหญ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

อายุ 56 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 24 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
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Ethical Leadership Program (ELP) รุน 1/2015
• Director Accreditation Program (DAP) รุน TG/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 2/2001
• Director Certification Program (DCP) รุน 3/2000
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 5,700,200 หุน คิดเปน 0.29862%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร
• เปนบุตรของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการธนาคาร
• เปนหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ
ประสบการณการทํางาน
• 28 ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
(ประเทศจีน)
• 2537 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2535
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2535 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 14 กุมภาพันธ 2554 กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- 30 เมษายน 2557
• 10 สิงหาคม 2553 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
- 8 มิถุนายน 2554
• 19 กรกฎาคม 2553 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน
- 30 เมษายน 2557
• 19 กรกฎาคม 2553 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 30 เมษายน 2557
• 2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
• 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
• 2545 - 2551
กรรมการ บมจ. การบินไทย
• 2545 - 2549
ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2545 - 2549
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
• 2544 - 2551
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2536 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. โพสต พับลิซซิ่ง
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 21 ตุลาคม 2557 กรรมการ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
- ปจจุบัน
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

• 25 มิถุนายน 2556

- ปจจุบัน
• 18 กุมภาพันธ 2553
- ปจจุบัน
• 18 กุมภาพันธ 2553
- ปจจุบัน
• 30 เมษายน 2552
- ปจจุบนั

กรรมการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ TRG Management LP
กรรมการ TRG Allocation LLC
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8. นายชาญ โสภณพนิช

กรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ 75 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 24 ธันวาคม 2523
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 35 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 5/2012
• ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข) รุน 1/2008
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 512,152 หุน คิดเปน 0.02683%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร
• เปนนองชายของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการธนาคาร
• เปนอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผูจัดการใหญ
ประสบการณการทํางาน
• 2546 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม 2523
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบนั
• 2523
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- พฤษภาคม 2552 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. วัฒนชาญ
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พลังโสภณ
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. ซี. อาร. โฮลดิ้ง
• ปจจุบัน
กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช
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9. นายอมร จันทรสมบูรณ

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ 85 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 28 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• กิตติเมธี สาขานิติศาสตร ปการศึกษา 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวางประเทศ พ.ศ. 2498
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
• ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2494
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
รุนที่ 14 พ.ศ. 2514
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2011
• Audit Committee Program (ACP) รุน 26/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุน 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 7/2009
• Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 7/2003
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 10,800 หุน คิดเปน 0.00057%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2548 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2533 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2531
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2555
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
- พฤศจิกายน 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• 2553
กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหาร
- กรกฎาคม 2558 ธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2553 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2539 - ปจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10. นายเดชา ตุลานันท

กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 81 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 25 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 96,650 หุน คิดเปน 0.00506%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2552 - ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2547
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนต
- พฤษภาคม 2555
• 2535 - 2551
กรรมการรองผูจัดการใหญ และกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2528 - 2534
ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2516 - 2528
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้
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11. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 79 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 13 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุน 6/2009
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher)
รุน 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุน 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน 1/2006
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 19/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุน 33/2003
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 24,860 หุน คิดเปน 0.00130%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2547 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2546
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2543 - 2546
ที่ปรึกษาประจําฝายการประชาสัมพันธ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2509 - 2542
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

12. นายสุวรรณ แทนสถิตย

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
รองผูจัดการใหญ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ 71 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 9 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas
ประเทศฟลิปปนส
• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East
ประเทศฟลิปปนส
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 355
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน 63/2005
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 8,860 หุน คิดเปน 0.00046%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 2550 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม 2549
กรรมการรองผูจัดการใหญ
- ปจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2547 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - 2549
รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2533 - 2539
ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2521 - 2533
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548 - ปจจุบัน
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
• 2545 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลลิลพร็อพเพอรตี้
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2549 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยทวี
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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13. นายพรเทพ พรประภา

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

อายุ 67 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 9 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 5
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• กันยายน 2555 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
- ปจจุบัน
กําหนดคาตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2550 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 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. สยามไดกิ้นเซลส
• ปจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ ส (ประเทศไทย)
• ปจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริง่ ซิสเต็มส
• ปจจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ ส เมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย)
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสยัวซา สยาม อินดัสตรีส
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮา
• ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
• ปจจุบัน
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอรคลิฟท
• ปจจุบัน
ประธานบริษัท/ ผูจัดการใหญ บจ. สยามยีเอสเซลส
• ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบนั
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการ
กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามคันทรีคลับ
กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สยามกลการโลจิสติกส
กรรมการผูจัดการใหญ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอรตี้ แอนด ดีเวลลอปเมนท
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส แอนด พร็อพเพอรตี้
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
ผูจัดการใหญ บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส

14. นางเกศินี วิฑูรชาติ

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 9 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแหงออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ
Monash University ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสิน ASEAN Valuer Association
• ประกาศนียบัตร Operations Management,
National University of Singapore ประเทศสิงคโปร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• 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
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• เมษายน 2550
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2550 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2553 - 2554
คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to
Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) ประจําภูมิภาคเอเชีย

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• 2551 - 2554

กรรมการ Global Foundation for
Management Education (GFME)
องคกรระดับโลกดานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
บริหารธุรกิจ
• 2549 - 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
• 2548 - 2549
กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
• 2547 - 2552
คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2545 - 2554
ผูไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
• 2540 - 2550
ผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมการ
ASEAN Valuation Association (AVA)
• 2540 - 2547
กรรมการอิสระ
บมจ. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย
• 2537 - 2547
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่
(ประเทศไทย)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2553 - ปจจุบัน
รองอธิการบดี ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2550 - ปจจุบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• 2550 - ปจจุบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทระหวาง
ผูประกอบการธุรกิจหลักทรัพย หรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพยกับลูกคา
• 2547 - ปจจุบัน
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย
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15. นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 2 กุมภาพันธ 2558
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 1 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตรอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน 88/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 34/2005
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• 1 เมษายน 2558
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2 กุมภาพันธ 2558 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• เมษายน 2552
ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว. ซี. คลังสินคา
- พฤษภาคม 2558
• สิงหาคม 2551
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- มกราคม 2558
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
• เมษายน 2551
ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
- สิงหาคม 2557
• สิงหาคม 2550
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
- พฤษภาคม 2557
• 2547- 2549
กรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• กันยายน 2538
ผูอํานวยการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
- ตุลาคม 2539
• พฤษภาคม 2530 Treasury and Investment Officer
- สิงหาคม 2536
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา
ประเทศฟลิปปนส
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• มิถุนายน 2552
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- ปจจุบัน
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ทีอารซี คอนสตรัคชั่น
• สิงหาคม 2550
กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
- ปจจุบัน
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน 2549 กรรมการ บจ. พลังโสภณ
- ปจจุบัน

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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16. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
รองผูจัดการใหญ

อายุ 66 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 29 ธันวาคม 2554
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 4 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Business Management (M.B.M.)
Asian Institute of Management ประเทศฟลิปปนส
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Advanced Management Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 399
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 9/2004
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• ธันวาคม 2554
กรรมการรองผูจัดการใหญ
- ปจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - 2558
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
• 2544 - 2554
รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - 2544
ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2525 - 2537
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2553 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด
• 2546 - ปจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2537 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร
• 2534 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
• 2531 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย

17. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
ผูชวยผูจัดการใหญ

อายุ 48 ป
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร 23 ธันวาคม 2553
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร 5 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน 143/2011
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 87/2011
การถือหุนในธนาคาร* ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• ธันวาคม 2553
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
- ปจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2544 - 2553
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2532 - 2535
นิติกร สํานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนตไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• ตุลาคม 2557
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร
- ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร

18. นายอภิชาต รมยะรูป
เลขานุการบริษัท
ผูชวยผูจัดการใหญ

อายุ 68 ป
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท 8 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program
สถาบันการจัดการธุรกิจแหงเอเชีย ประเทศฟลิปปนส
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program
มหาวิทยาลัยแหงรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 12
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 56/2005
การถือหุนในธนาคาร* จํานวน 5,026 หุน คิดเปน 0.00026%
ความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการและผูบริหารของธนาคาร ไมมี
ประสบการณการทํางาน
• สิงหาคม 2551
เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปจจุบัน
• 2539 - ปจจุบัน
ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - 2551
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2540 - 2556
ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ
• 2531 - 2539
ผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
• 2518 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. นิธิกิจ

* สัดสวนการถือหุน ในธนาคาร นับรวมหุน ของคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะดวย
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รายงานประจําป 2558
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจาหนาที่บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคารและเจาหนาที่บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประธาน
นายชาตรี โสภณพนิช
กรรมการ
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
นายปติ สิทธิอํานวย
พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
นายโกวิทย โปษยานนท
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายชาญ โสภณพนิช
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายเดชา ตุลานันท
หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
นายสุวรรณ แทนสถิตย
นายพรเทพ พรประภา
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายอรุณ จิรชวาลา
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
เลขานุการบริษัท
นายอภิชาต รมยะรูป

ประธาน
นายโกวิทย โปษยานนท
กรรมการ
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายพรเทพ พรประภา
เลขานุการ
นางรัชนี นพเมือง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
กรรมการ
หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายอรุณ จิรชวาลา
เลขานุการ
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
นายชาญ โสภณพนิช
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายสุวรรณ แทนสถิตย
กรรมการและเลขานุการ
นายอายุสม กฤษณามระ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองประธานกรรมการบริหาร
นายเดชา ตุลานันท
กรรมการ
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย
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ผูบริหารระดับสูง
นายบุญสง บุณยะสาระนันท
• รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
Mr. Chong Toh
• รองผูจัดการใหญ
รับผิดชอบกิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
• บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
• บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ปูนซีเมนต เอเชีย จํากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด
• บริษัท ยูนิวานิชนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)
• Asia Landmark Fund Limited
• Asia Landmark Master Fund Limited
• Asia Landmark (US) Fund Limited
• Asia Landmark Special Fund Limited
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย
• รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เอนิว คอรปอเรชั่น จํากัด
• บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
• บริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จํากัด
• บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
• บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
นางสาวรัชดา ธีรธราธร
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• Asean Finance Corporation Limited (Singapore)
• บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• บริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
• บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
• บริษัท เดอะแกรนด ยูบี จํากัด
• บริษัท ไทย อินโด คอรดซา จํากัด
• บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน)
นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
• รองผูจัดการใหญ
ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายปลีก
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางรัชนี นพเมือง
• รองผูจัดการใหญ
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
นางกุลธิดา ศิวยาธร
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
นางสาวปยะดา สุจริตกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
นายอายุสม กฤษณามระ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ สายการบัญชีและการเงิน และผูจัดการบริหารความเสี่ยง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• The Asian Bankers Association (ABA)
• สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย
นายปยะพันธ ทยานิธิ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายวิจัย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส จํากัด

รายงานประจําป 2558
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คณะกรรมการธนาคาร
และเจาหนาที่บริหารระดับสูง

นายปณิต ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ
ผูจัดการ ธุรกิจโทรคมนาคม
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท จํากัด
• บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ทางดวนกรุงเทพเหนือ จํากัด
• บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
• บริษัท ศรีศักดิ์ จํากัด
• บริษัท ไพโอเนีย แลนด จํากัด

Mr. Hitoshi Ozawa
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคาญี่ปุน สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี

นายคณิต สีห
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ 3
ธุรกิจลูกคาจีน ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 2 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส จํากัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน)
• บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด
• บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
• Golden River Investment International Corporation
นางเยาวดี นาคะตะ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 2 และ ธุรกิจสถาบันการเงิน
สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ทาเรือระยอง จํากัด
นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
นางเสาวณี ศิริพัฒน
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท อาภาพรรณ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
นายสงคราม สกุลพราหมณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ประนอมหนี้และกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• อนุกรรมการพิจารณาปญหากฎหมายและคําอุทธรณของคณะ
กรรมการคุมครองขอมูลเครดิต
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นายภากร วนัปติกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท นันทวัน จํากัด
• บริษัท นันทวัน แมนเนจเมนท จํากัด
Mr. Ian Guy Gillard
• ผูชวยผูจัดการใหญ สนับสนุนผูใชบริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• Hiroyuki Holdings Company Limited
Mr. Lin Cheng Leo Kung
• ผูชวยผูจัดการใหญ - Regional Business Expansion, International
Banking Group
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• Ancient Castle Company Limited
• Manyulon Properties Company Limited
• Step High Company Limited
• Victoria Management Company Limited
• Ocean Park Corporation Limited
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
นายสอาด ธีรโรจนวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายคาเงินตราตางประเทศ สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
นายธวัช ตรีวรรณกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กมลกิจ จํากัด
• บริษัท ขาวอนามัย จํากัด
• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จํากัด
• บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)
• บริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน)
นายไกรสร บารมีอวยชัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายกฎหมาย
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เฟอรรั่มจํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร
และเจาหนาที่บริหารระดับสูง

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกคากลุม ธุรกิจ 3
ธุรกิจลูกคาตางประเทศ 1 และ ผูจัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกคา
ธุรกิจรายใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว เฮาส จํากัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด

นางพรนิจ ตุลยวัฒนจิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และ
รับผิดชอบ ฝายหลักทรัพยบริการ และพาณิชยบริการ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
• บริษัท พีซีซี แคปปตอล จํากัด

นางปรัศนี อุยยามะพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม กํากับดูแล และ
ดูแลกํากับฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายทัฬห สิริโภคี
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ สายลูกคาธุรกิจรายปลีก
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอรตี้ จํากัด
นายชัยยงค รัตนเจริญศิริ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 4 และ
ผูจัดการ ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 4 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด
• บริษัท โรซานต ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
นายนรินทร โอภามุรธาวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายวานิชธนกิจ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
นายกีรติ ไหลสาธิต
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการบริหาร Portfolio บริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว เฮาส จํากัด
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นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ กิจการธนาคารตางประเทศ (รวม) ผูจัดการสายสาขา
ตางประเทศ กิจการธนาคารตางประเทศ และ รับผิดชอบ งานโครงการ
งานนักลงทุนสัมพันธ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
นางสาวจิรนา โอสถศิลป
• ผูชวยผูจัดการใหญ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางอัมพร ปุรินทวรกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวสุทธิรัตน พาชีรัตน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการ ธุรกิจนํ้าตาล สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบธุรกิจสาขาตางประเทศ กิจการธนาคารตางประเทศ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
นายธงชัย อานันโทไทย
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนตและจักรกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
คอมพิวเตอร ธุรกิจสิ่งทอและผาสําเร็จรูป ธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 1
ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก ธุรกิจบริการ และธุรกิจลูกคากลุมธุรกิจ 4
สายลูกคาธุรกิจรายใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี

รายงานประจําป 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร
และเจาหนาที่บริหารระดับสูง

นายฐานิศร ศิริโชติ
• ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ ผลิตภัณฑ Cash Management ฝายผูจ ดั การใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พีซีซี แคปปตอล จํากัด

นางสุชาดา สุขพันธุถาวร
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ 2 สายลูกคาธุรกิจรายใหญ นครหลวง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
• บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จํากัด
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

นายโชค ณ ระนอง
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบัตรเครดิต
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทย เพยเมนต เน็ตเวิรก จํากัด
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบงานกํากับดูแล
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นางสาวพจณี คงคาลัย
• ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ บริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคาบุคคล
นครหลวง และรักษาการบริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคา
บุคคล ตางจังหวัด
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• บริษัท เอก 2515 เฮลทฟูดส จํากัด
• บริษัท วารินทรผลไม จํากัด
นายกึกกอง รักเผาพันธุ
• ผูชวยผูจัดการใหญ บริการลูกคา สายเทคโนโลยี
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทยดิจิทัลไอดี จํากัด
นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกคาธุรกิจรายกลาง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท โมชั่นลิงค จํากัด
• บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
นายปรียะมิตต เหตระกูล
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการบริหารสินเชื่อพิเศษ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
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นายสามารถ ชัชวาลจํารัส
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวกมลรัตน สีลพัทธกุล
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน
• ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอ าํ นวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง ตางจังหวัด สายลูกคาธุรกิจรายกลาง
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางยุพิน แสงทองพิทักษ
• ผูชวยผูจัดการใหญ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางอรวรรณ สุจริตตายน
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายการบัญชีและการเงิน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นายบุญสันต ประสิทธิ์สัมฤทธิ์
• ผูชวยผูจัดการใหญ สายปฏิบัติการสนับสนุน
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวสุดสงวน ชูสุกลธนะชัย
• ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายผูจัดการใหญ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• ไมมี
นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ
• ผูชวยผูจัดการใหญ
รับผิดชอบฝายผูจัดการใหญ และฝายการประชาสัมพันธ
การเปนกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พันธวณิช จํากัด

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมซึง่ ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชือ่ ถือ และได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

(ชาตรี โสภณพนิช)

ประธานกรรมการธนาคาร
25 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ได้
เป็นผูบ้ ริหารของธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการชุดย่อยอืน่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายโกวิทย์
2. นายอมร
3. นายพรเทพ

โปษยานนท์
จันทรสมบูรณ์
พรประภา

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปด้วย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�ำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและ
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และภาวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึงขนาด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำหรับการแต่งตั้ง
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�ำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 5 ท่าน และกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 6 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�ำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของ
คณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

(โกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
25 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 4 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการใดๆ ของธนาคารหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

พลเรือเอกประเจตน์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
รองศาสตราจารย์เกศินี
คุณอรุณ

ศิริเดช
ยุคล
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ คุณอรุณ จิรชวาลา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน
ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบาย
การบัญชีและประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณา
ผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน และจัดให้มกี ารประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษา
หารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการ
ประเมินความเสีย่ งในระดับกิจกรรม เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ครอบคลุมงาน/หน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญและมีระดับความเสีย่ งสูง และได้พจิ ารณา
ผลการปฏิบตั งิ านของสายตรวจสอบและควบคุมทีไ่ ด้ดำ� เนินการตามแผนทีก่ ำ� หนดเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงของสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ�ำปี
ระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่น

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สอบบัญชี
ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ ถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา ส�ำหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี นัน้ ได้พจิ ารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคารประจ�ำปี 2559 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
โดยได้จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารก�ำหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณา
ผลการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

พลเรือเอก
(ประเจตน์ ศิริเดช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

109

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวม
และเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าวผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของธนาคาร เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และ
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น นรวม
งบการเงิ
ณ วันที่ 31 ธัน2558
วาคม 2558
หมายเหตุ
2557

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัสิพนย์ทรัพย์
สิเงินนทรั
สดพย์ตราสารอนุพันธ์
เงิ
น
ลงทุนสุทธิางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
รายการระหว่
นในบริ
ษัทนย่หลั
อยและบริ
สิเงิทนธิลงทุ
ในการเรี
ยกคื
กทรัพย์ ษัทร่วมสุทธิ
ให้พสย์ินตเชืราสารอนุ
่อแก่ลูกหนี
สิเงินนทรั
พันแ้ ธ์ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินนให้
เงินลงทุ
สุทสธิินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี
ย้ ค้ษางรั
เงินลงทุ
นในบริ
ัทย่บอยและบริษัทร่วมสุทธิ
รวมเงิ
น
เชื่อแก่ลูกหนี
ละดอกเบี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกให้หนีสินแ้ ละดอกเบี
ย้ ค้าแ้ งรั
บสุทธิ ย้ ค้างรับ
หัเงิกนให้
รายได้
ชี ้
สินเชืรอตั
่อแก่ดลบัูกญหนี
หัดอกเบี
ก ค่าเผื
ย้ ค้อ่ าหนี
งรัส้บงสัยจะสูญ
หัก ค่รวมเงิ
าเผือ่ การปรั
บโครงสร้
นให้สินบเชืมูล่อค่แก่าจากการปรั
ลูกหนีแ้ ละดอกเบี
ย้ ค้าางหนี
งรับ้
รวมเงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
แก่
ล
ก
ู
หนี
แ
้
ละดอกเบี
ย
้
ค้
า
งรับสุทธิ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ภาระของลู
บรองญ
หัก ค่ากเผืค้อา่ จากการรั
หนีส้ งสัยจะสู
ทรัพย์หัสกินค่รอการขายสุ
าเผือ่ การปรัทบธิมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทีด่ ิน อาคารและอุ
ปกรณ์
ธิ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
รวมเงินให้
สินเชืส่อุทแก่
สิภาระของลู
นทรัพย์ไม่กมค้ีตาัวจากการรั
ตนอื่นสุทบธิรอง
สินพทรัย์พสินย์รอการขายสุ
ภาษีเงินได้รอการตั
ทรั
ทธิ ดบัญชี
นทีน่ าไปวางกั
ทีหลัด่ กินประกั
อาคารและอุ
ปกรณ์บสุทคูธิส่ ัญญาทางการเงิน
สินทรัพย์ไอม่ื่นมสุีตทัวธิตนอื่นสุทธิ
รวมสิ
พย์เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพนย์ทรั
ภาษี
หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ ัญญาทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

6.2
หมายเหตุ
6.3
6.4
6.2
6.5
6.6
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.7
6.9
6.8
6.10
6.11
6.12
6.9
6.10
6.11
6.12

61,431,621
งบการเงินรวม 59,898,596
372,006,625
532,205,093
2558
2557
26,654
64,802
22,744,628
15,941,003
61,431,621
59,898,596
519,525,046
382,054,379
372,006,625
532,205,093
1,280,199
1,156,058
26,654
64,802
22,744,628
1,869,539,537
519,525,046
4,279,421
1,280,199
1,873,818,958
(636,609)
1,869,539,537
(101,775,087)
4,279,421
(2,412,029)
1,873,818,958
1,768,995,233
(636,609)
2,597,526
(101,775,087)
13,579,263
(2,412,029)
46,108,061
1,768,995,233
452,388
2,597,526
2,744,891
13,579,263
10,205,630
46,108,061
14,154,398
452,388
2,835,852,163
2,744,891
10,205,630
14,154,398
2,835,852,163

15,941,003
1,782,848,508
382,054,379
4,233,232
1,156,058
1,787,081,740
(615,678)
1,782,848,508
(89,411,506)
4,233,232
(2,513,971)
1,787,081,740
1,694,540,585
(615,678)
1,852,323
(89,411,506)
16,515,654
(2,513,971)
31,454,587
1,694,540,585
698,464
1,852,323
2,132,488
16,515,654
5,129,008
31,454,587
16,247,099
698,464
2,759,890,139
2,132,488
5,129,008
16,247,099
2,759,890,139

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
หน่วย : พันบาท
61,299,466
59,782,345
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
327,351,431
467,829,801
2558
2557
22,637,201
15,669,766
61,299,466
59,782,345
497,380,783
365,455,991
327,351,431
467,829,801
33,180,876
33,182,329
22,637,201
1,820,230,566
497,380,783
4,184,666
33,180,876
1,824,415,232
(581,728)
1,820,230,566
(98,703,151)
4,184,666
(2,412,029)
1,824,415,232
1,722,718,324
(581,728)
181,725
(98,703,151)
9,502,106
(2,412,029)
44,684,253
1,722,718,324
399,897
181,725
1,778,151
9,502,106
10,196,984
44,684,253
10,909,322
399,897
2,742,220,519
1,778,151
10,196,984
10,909,322
2,742,220,519

15,669,766
1,731,042,377
365,455,991
4,118,775
33,182,329
1,735,161,152
(537,521)
1,731,042,377
(87,095,271)
4,118,775
(2,513,971)
1,735,161,152
1,645,014,389
(537,521)
372,770
(87,095,271)
11,581,876
(2,513,971)
29,980,362
1,645,014,389
643,210
372,770
1,176,208
11,581,876
5,114,286
29,980,362
12,106,370
643,210
2,647,909,703
1,176,208
5,114,286
12,106,370
2,647,909,703
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งงบแสดงฐานะการเงิ
เทพ จากัด (มหาชน)น (ต่
และบริ
อ) ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อธนาคารกรุ
)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิงบการเงิ
น (ต่อ) นรวม
ณ วันที่ 31 ธัน2558
วาคมงบการเงิ
2558 นรวม 2557
หมายเหตุ

เงินรับฝาก หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
รายการระหว่
เงิ
นรับฝาก างธนาคารและตลาดเงิน
หนี
ส้ ินและส่วนของเจ้
หนี
ส้ ินจ่ายคืนาเมืงธนาคารและตลาดเงิ
่อทวงถาม
รายการระหว่
น าของ
เงิ
ภาระในการส่
หลักทรัพย์
หนีนส้ รับินจ่ฝาก
ายคืนงเมืคื่อนทวงถาม
หนี
ส้ ินตราสารอนุ
ันธ์กทรัพย์
รายการระหว่
างงธนาคารและตลาดเงิ
น
ภาระในการส่
คืนพหลั
ตราสารหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ื
ม
หนีสส้้ ินินตราสารอนุ
จ่ายคืนเมื่อพทวงถาม
หนี
ันธ์
ภาระของธนาคารจากการรั
ภาระในการส่
ง
คื
น
หลั
กทรันกูพ้ยย์บืมรอง
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงิ
ประมาณการหนี
หนี
ส้ ินตราสารอนุส้ พินันธ์ บรอง
ภาระของธนาคารจากการรั
หนี
ส้ ินภาษีเท้ งิอี่ นอกและเงิ
ได้ส้ รินอการตันกูด้ยบัืมญชี
ตราสารหนี
ประมาณการหนี
หนี
ส
้
น
ิ
อื
น
่
ภาระของธนาคารจากการรั
รองชี
หนี
ส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบับญ
รวมหนี
ส
้
น
ิ
ประมาณการหนี
ส
้
น
ิ
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวมหนี
ภาษีเงิส้ นินได้รอการตัดบัญชี
ส้ ินอื่น าของ
ส่หนีวนของเจ้
เรือรวมหนี
นหุน้ าของ
ส้ ิน
ส่ทุวนนของเจ้
ทุ
น
จดทะเบี
ยน
ทุนเรือนหุน้
หุาน้ ของ
บุริมยสินทธิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนของเจ้
ทุนจดทะเบี
บาท
ทุนเรือนหุน้ หุหุนน้้ สามั
บุริมสิญทธิ3,998,345,000
1,655,000 หุน้ หุมูน้ ลมูค่ลาค่หุาน้ หุละน้ ละ
1010
บาท
ทุนทีจดทะเบี
อ่ หุอกและช
ว
น าระแล้
น้ สามัยญ
3,998,345,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุ
น
้
สามั
ญ
1,908,842,894
บาท
บุ
ร
ม
ิ
สิ
ท
ธิ
1,655,000
หุน้ หุมูน้ ลมูค่ลาค่หุาน้ หุละน้ ละ
1010
บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลหุหุค่นน้้ าสามั
หุน้ สามั
ญ
ญ
หุหุนน้้ มูมูลลค่ค่าาหุหุนน้้ ละ
สามั
ญ 3,998,345,000
1,908,842,894
ละ 10
10 บาท
บาท
องค์
ป
ระกอบอื
น
่
ของส่
ว
นของเจ้
า
ของ
ทุ
น
ที
อ
่
อกและช
าระแล้
ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กองค์
าไรสะสม
หุน้ สามั
ญ 1,908,842,894
ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้าของ หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่กาไรสะสม
วนเกิจัดนสรรแล้
มูลค่าหุวน้ สามัญ
องค์ปจัระกอบอื
ของส่วนของเจ้าของ
ทุนส่นวารองตามกฎหมาย
ดสรรแล้
กาไรสะสมอืทุ่นนสๆารองตามกฎหมาย
ยัจัดงไม่
สรรแล้
อืได้่นจๆัดวสรร
รวมส่
ยังไม่ทุไวด้นนของธนาคาร
จสัดารองตามกฎหมาย
สรร
ส่วนได้รวมส่
เสียอืวที่นนของธนาคาร
ไ่ ม่ๆมีอานาจควบคุม
าของ ม
ยังเสีไม่ยไวทีด้นของเจ้
ส่วนได้รวมส่
ไ่ จม่ัดมสรร
ีอานาจควบคุ
รวมส่
นของธนาคาร
รวมหนี
ส้ ินววและส่
วนของเจ้
รวมส่
นของเจ้
าของ าของ
ส่รวมหนี
วนได้เสีส้ ยินทีและส่
ไ่ ม่มีอวานาจควบคุ
ม
นของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี
วนของเจ้นาเป็
ของ
หมายเหตุส้ ินปและส่
ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
6.14
6.15
หมายเหตุ
6.14
6.15
6.14
6.3
6.15
6.16
6.3
6.16
6.20
6.3
6.12
6.16
6.20
6.12
6.20
6.12
6.22
6.22
6.22

6.24 , 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

2558
2557
งบการเงินรวม
2,090,964,660
2,058,778,930
128,681,424
140,048,135
2558
2557
2,090,964,660
2,058,778,930
10,588,969
9,135,590
128,681,424
140,048,135
2,090,964,660
2,058,778,930
245,248
152,330
10,588,969
9,135,590
34,150,730
17,851,695
128,681,424
140,048,135
245,248
152,330
138,402,557
140,844,779
10,588,969
9,135,590
34,150,730
17,851,695
2,597,526
1,852,323
245,248
152,330
138,402,557
140,844,779
9,601,115
9,241,494
34,150,730
17,851,695
2,597,526
1,852,323
6,334,871
4,168,735
138,402,557
140,844,779
9,601,115
9,241,494
52,254,039
54,172,542
2,597,526
1,852,323
6,334,871
4,168,735
2,473,821,139
2,436,246,553
9,601,115
9,241,494
52,254,039
54,172,542
6,334,871
4,168,735
2,473,821,139
2,436,246,553
52,254,039
54,172,542
2,473,821,139
2,436,246,553

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : พันบาท
2558
2557
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ว2557
ย : พันบาท
2558
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2,039,107,787
1,992,588,427
117,141,014
119,818,538
2558
2557
2,039,107,787
1,992,588,427
10,539,277
9,069,981
117,141,014
119,818,538
2,039,107,787
1,992,588,427
10,539,277
9,069,981
33,732,860
17,183,330
117,141,014
119,818,538
138,343,911
140,824,104
10,539,277
9,069,981
33,732,860
17,183,330
181,725
372,770
138,343,911
140,824,104
9,472,449
9,142,816
33,732,860
17,183,330
181,725
372,770
5,962,980
3,843,828
138,343,911
140,824,104
9,472,449
9,142,816
39,315,652
39,936,999
181,725
372,770
5,962,980
3,843,828
2,393,797,655
2,332,780,793
9,472,449
9,142,816
39,315,652
39,936,999
5,962,980
3,843,828
2,393,797,655
2,332,780,793
39,315,652
39,936,999
2,393,797,655
2,332,780,793

16,550
39,983,450
16,550

16,550
39,983,450
16,550

16,550
39,983,450
16,550

16,550
39,983,450
16,550

39,983,450
19,088,429
16,550
56,346,232
39,983,450
19,088,429
58,923,754
56,346,232
19,088,429
58,923,754
56,346,232
58,923,754
20,000,000
86,500,000
20,000,000
120,973,954
86,500,000
361,832,369
20,000,000
120,973,954
198,655
86,500,000
361,832,369
362,031,024
120,973,954
198,655
2,835,852,163
361,832,369
362,031,024
198,655
2,835,852,163
362,031,024
2,835,852,163

39,983,450
19,088,429
16,550
56,346,232
39,983,450
19,088,429
43,137,084
56,346,232
19,088,429
43,137,084
56,346,232
43,137,084
19,000,000
81,500,000
19,000,000
104,419,537
81,500,000
323,491,282
19,000,000
104,419,537
152,304
81,500,000
323,491,282
323,643,586
104,419,537
152,304
2,759,890,139
323,491,282
323,643,586
152,304
2,759,890,139
323,643,586
2,759,890,139

39,983,450
19,088,429
16,550
56,346,232
39,983,450
19,088,429
57,964,301
56,346,232
19,088,429
57,964,301
56,346,232
57,964,301
20,000,000
86,500,000
20,000,000
108,523,902
86,500,000
348,422,864
20,000,000
108,523,902
86,500,000
348,422,864
348,422,864
108,523,902
2,742,220,519
348,422,864
348,422,864
2,742,220,519
348,422,864
2,742,220,519

39,983,450
19,088,429
16,550
56,346,232
39,983,450
19,088,429
42,615,658
56,346,232
19,088,429
42,615,658
56,346,232
42,615,658
19,000,000
81,500,000
19,000,000
96,578,591
81,500,000
315,128,910
19,000,000
96,578,591
81,500,000
315,128,910
315,128,910
96,578,591
2,647,909,703
315,128,910
315,128,910
2,647,909,703
315,128,910
2,647,909,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูศิรจ้ ิ ัดโสภณพนิ
การใหญ่ ช)
(นายชาติ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู
ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ จ้ แทนสถิ
ตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ธนาคารกรุ
เทพ
ธนาคารกรุ
ากัดด ง(มหาชน)
(มหาชน)
เทพงเทพ
จากัธนาคารกรุ
และบริ
ดจากั
(มหาชน)
ด ษษ(มหาชน)
ากัษดัท(มหาชน)
ย่อษยัทย่อยและบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงงเทพ
จจธนาคารกรุ
ากั
และบริ
ัทัทงย่ย่เทพ
ออและบริ
ยย จและบริ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบก
าไรขาดทุ
งบก
น
และก
าไรขาดทุ
งบก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
น
และก
น
น
เบ็
งบก
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าไร
ปบระกอบของก
องค์
ภาษี
(ขาดทุ
ปเงิระกอบของก
นนนได้)) เบ็
เบ็
เกีาไร
เสร็(ขาดทุ
บจจาไร
องค์
นป)ระกอบของก
เบ็ดนเสร็
) เบ็จดอี่นเสร็
าไรจอี(ขาดทุ
่น น) เบ็ดเสร็จอี่น (466,266)
(466,266) (466,266)
(1,432,187)
(466,266)
ภาษี
บบองค์
(ขาดทุ
ดดย่ วกั
เสร็
อีอี่น่น (ขาดทุ
(1,432,187)
รายการทีไไ่่ ม่ม่จจัดัดประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่
รายการที
รายการที
ไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่
ไ่ ม่จเเัดข้ข้ประเภทรายการใหม่
ไปไว้
รายการที
นกาไรหรื
าไรหรื
ไ่ เม่ข้าจออไปไว้
ัดขาดทุ
ขาดทุ
ประเภทรายการใหม่
เข้ใานก
ไปไว้
ในภายหลั
าไรหรื
ในกอาไรหรื
ขาดทุ
าในภายหลั
ไปไว้นใในภายหลั
นกงาไรหรือง ขาดทุนในภายหลัง
รายการที
าาไปไว้
ใในก
นนในภายหลั
งง อเนข้ขาดทุ
การเปลียย่่ นแปลงในส่
นแปลงในส่
การเปลี
นเกิ
ย่ นแปลงในส่
จากการตี
นแปลงในส่
วนเกิรรการเปลี
าคาสิ
นวทุนเกิ
นจากการตี
ทรั
ทุนแปลงในส่
นพพจากการตี
าคาสิ
ทรันพทุย์นนทรัจากการตี
พย์ ราคาสินทรัพย์
15,628,505 15,628,505
15,628,505
การเปลี
ววการเปลี
นเกิ
นนทุทุนนย่ จากการตี
าคาสิ
นนนย่ทรั
ย์ย์ ราคาสิวรนนเกิ
15,628,505
-ขาดทุนนจากการประมาณการตามหลั
จากการประมาณการตามหลั
ขาดทุนขาดทุ
จากการประมาณการตามหลั
นจากการประมาณการตามหลั
คณิขาดทุ
ศาสตร์
นจากการประมาณการตามหลั
ระกั
คณินนตภัภักศาสตร์
าหรั
ตศาสตร์
ปบบระกันปภัระกั
ยสกาหรั
นคณิ
ภัยบสตาหรั
ศาสตร์
บ ประกันภัยสาหรับ
ขาดทุ
กกคณิ
ตตศาสตร์
ปปกระกั
ยยคณิ
สสาหรั
โครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์
องพนักกงาน
งาน ของพนั
โครงการผลประโยชน์
ขกองพนั
งาน กงาน
ของพนักงาน
(182,604) (182,604)
(182,604)
(716,983)
โครงการผลประโยชน์
ขขโครงการผลประโยชน์
องพนั
(182,604)
(716,983)
ภาษีเเงิงินนได้
ได้เเกีกียย่่ วกั
วกัภาษี
องค์
เงิภาษี
นปปได้ระกอบของก
ระกอบของก
เกีงินย่ วกั
ได้เบกีองค์
ย่ วกัาไร
าไร
ปบระกอบของก
องค์
ภาษี
(ขาดทุ
ปเงิระกอบของก
นนนได้)) เบ็
เบ็
เกีาไร
เสร็(ขาดทุ
บจจาไร
องค์
นป)ระกอบของก
เบ็ดนเสร็
) เบ็จดอี่นเสร็
าไรจอี(ขาดทุ
่น น) เบ็ดเสร็จอี่น(3,082,318)
(3,082,318) (3,082,318)
(3,082,318)
143,892
ภาษี
บบองค์
(ขาดทุ
ดดย่ วกั
เสร็
อีอี่น่น (ขาดทุ
143,892
รวมกาไร
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุรวมก
เบ็าไร
เสร็(ขาดทุ
นทท) ธิธิเบ็ดนเสร็
) รวมก
เบ็จดอื่นเสร็
าไร
สุทจธิอื(ขาดทุ
่นสุทธิน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
16,567,782 16,567,782
16,567,782
3,630,816
รวมก
นน)) เบ็
ดดรวมก
เสร็
จจาไร
อือื่น่นสุสุ(ขาดทุ
16,567,782
3,630,816
าไรเบ็ดดเสร็
เสร็จจรวม
รวม
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดเสร็จดรวม
เสร็จรวมกาไรเบ็ดเสร็จรวม
50,967,911
50,967,911
40,121,877
กกาไรเบ็
50,967,911 50,967,911
40,121,877
การแบ่งงปัปันนกกาไรสุ
าไรสุ
การแบ่
งปันกงาไรสุ
ปันกทาไรสุ
ธิ การแบ่
ทธิ งปันกาไรสุทธิ
การแบ่
ททธิธิการแบ่
นทีเเ่่ ป็ป็นนของธนาคาร
ของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ส่ป็วนนที
ของธนาคาร
เ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
34,180,628 34,180,628
34,180,628
36,332,177
ส่ส่ววนที
34,180,628
36,332,177
นทีเเ่่ ป็ป็นนของส่
ของส่ส่ววนได้
นได้
วนทีเเเ่ สีสีส่ป็ยยวนนที
านาจควบคุ
นได้เสีวนได้
ยทีส่ไ่ วม่เสีมมนที
มยีอทีเ่ านาจควบคุ
ป็ไ่ ม่นมของส่
ีอานาจควบคุ
วนได้
ม เสียมทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
219,501
219,501
219,501
158,884
ส่ส่ววนที
ทีทีของส่
ไไ่่ ม่ม่เ่ ป็มมนีอีอวของส่
านาจควบคุ
219,501
158,884
34,400,129 34,400,129
34,400,129
36,491,061
34,400,129
36,491,061
การแบ่
าไรเบ็
การแบ่
เสร็
งปันจจรวม
รวม
กงาไรเบ็
ปันกาไรเบ็
ดเสร็การแบ่
จดรวม
เสร็จงปัรวม
นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งงปัปันนกกาไรเบ็
ดดการแบ่
เสร็
ส่ส่ววนที
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
ส่
ว
นที
เ
่
ส่
ป็
ว
น
นที
ของธนาคาร
เ
่
ป็
น
ของธนาคาร
ส่
ว
นที
เ่ ป็นของธนาคาร
50,748,566
50,748,566
39,962,892
นทีเ่ ป็นของธนาคาร
50,748,566 50,748,566
39,962,892
ส่ส่ววนที
เ
่
ป็
น
ของส่
ส่
ว
นได้
ว
นที
เ
เ
่
สี
ส่
ป็
ย
ว
น
นที
ที
ของส่
ไ
่
ม่
เ
่
ป็
ม
น
อ
ี
ว
ของส่
านาจควบคุ
นได้
เ
สี
ว
นได้
ย
ที
ส่
ไ
่
ว
ม่
เ
สี
ม
นที
ม
ย
อ
ี
ที
เ
่
านาจควบคุ
ป็
ไ
่
ม่
น
ม
ของส่
อ
ี
านาจควบคุ
ว
นได้
ม
เ
สี
ย
ม
ที
ไ
่
ม่
ม
อ
ี
านาจควบคุ
ม
219,345
219,345
219,345
158,985
นทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
219,345
158,985
50,967,911
50,967,911
50,967,911
40,121,877
50,967,911
40,121,877
กกาไรต่
าไรต่ออหุหุ้้นนขัขันน้้ กพื
พืาไรต่
ฐาน
กอาไรต่
หุ(บาท)
(บาท)
้นขัอน้ หุพื้น้นขัฐาน
น้ พื้น(บาท)
กฐาน
าไรต่(บาท)
อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท)
17.91
17.91 17.91
19.03
้น้นฐาน
17.91
19.03
านวนหุ้้นนสามั
สามัจญ
ญานวนหุ
เฉลี
จานวนหุ
้น่ย่ยสามั
งน้
้นญสามั
าหนั
ถัวเฉลี
ญกก ถัจ(พั
(พั
่ยวานวนหุ
ถ่เฉลี
งน้กาหนั
(พั
ญนถักวหุเฉลี
(พั
้น)น่ยหุถ่้นว)งน้าหนัก (พันหุ้น)
จจานวนหุ
ถัถัววเฉลี
ถ่ถ่ววงน้
าหนั
นนวหุหุงน้้้นน่ยาหนั
))ถ่้นวสามั
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
เป็
น
ป
ส่
ระกอบงบการเงิ
ว
นหนึ
ง
่
หมายเหตุ
ของงบการเงิ
น
เป็
น
ส่
น
ว
เป็
ป
นหนึ
ระกอบงบการเงิ
น
น
ส่
นี
ง
่
ว
ของงบการเงิ
นหนึ
้
ง
่
ของงบการเงิ
นเป็
นนีน้ ส่วนนหนึ
นี้ ง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

1,908,843
1,908,843

(นายชาติ
(นายชาติ
(นายชาติ
ชช))ศิริ โสภณพนิ
ศิริ โสภณพนิ
ช)(นายชาติ
ช) ศิริ โสภณพนิช)
(นายชาติศศิริริิ โสภณพนิ
โสภณพนิ
กรรมการผูจจ้้ ัดัดการใหญ่
การใหญ่
กรรมการผู
กรรมการผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการผู

22,254,080
24,227,178
22,254,080
21,894,582
21,894,582
124,070
138,451
124,070
103,490
103,490
9,761,810
9,457,904
9,761,810
8,780,360
8,780,360
3,489,130
3,554,700
3,489,130
3,388,639
3,388,639
7,457,805
7,666,692
7,457,805
6,912,593
6,912,593
43,086,895
45,044,925
43,086,895
41,079,664
41,079,664
8,686,539
14,653,515
8,686,539
13,782,259
13,782,259
45,083,863
43,029,964
45,083,863
36,741,264
36,741,264
8,592,802
8,629,835
8,592,802
7,172,699
7,172,699
36,491,061
34,400,129
36,491,061
29,568,565
29,568,565
7,118,958
2,238,354
7,118,958
2,278,545
2,278,545
(1,482,864)
2,432,111
(1,482,864)
2,062,684
2,062,684
(1,432,187)
(466,266)
(1,432,187)
(470,741)
(470,741)

21,894,582
22,254,080
21,894,582
20,071,653
20,071,653
103,490
124,070
103,490
102,570
102,570
8,780,360
9,761,810
8,780,360
9,120,294
9,120,294
3,388,639
3,489,130
3,388,639
3,303,055
3,303,055
6,912,593
7,457,805
6,912,593
6,828,746
6,828,746
41,079,664
43,086,895
41,079,664
39,426,318
39,426,318
13,782,259
8,686,539
13,782,259
8,001,220
8,001,220
36,741,264
45,083,863
36,741,264
42,003,108
42,003,108
7,172,699
8,592,802
7,172,699
7,881,892
7,881,892
29,568,565
36,491,061
29,568,565
34,121,216
34,121,216

20,071,653
21,894,582
20,071,653
102,570
103,490
102,570
9,120,294
8,780,360
9,120,294
3,303,055
3,388,639
3,303,055
6,828,746
6,912,593
6,828,746
39,426,318
41,079,664
39,426,318
8,001,220
13,782,259
8,001,220
42,003,108
36,741,264
42,003,108
7,881,892
7,172,699
7,881,892
34,121,216
29,568,565
34,121,216

20,071,653
102,570
9,120,294
3,303,055
6,828,746
39,426,318
8,001,220
42,003,108
7,881,892
34,121,216

2,278,545
7,118,958
2,278,545
7,070,986
2,278,545
7,070,986
7,070,986 7,070,986
2,062,684
(1,482,864)
2,062,684
(625,080) (625,080)
2,062,684
(625,080)
(625,080)
(1,432,187)
(470,741)
(1,421,919)
(470,741) (1,421,919)
(470,741)
(1,421,919)
(1,421,919)

7,070,986
(625,080)
(1,421,919)

15,628,505
15,505,053
- 15,505,053
15,505,053
- -15,505,053

15,505,053
- -

-

(716,983)
(182,604)
(716,983)
(176,491)
(716,983)
(176,491)
(717,550) (717,550)
(176,491)
(717,550)
(176,491) (176,491)
(717,550)
143,892
(3,082,318)
(3,066,182)
143,892 (3,066,182)
143,892
(3,066,182)
144,006
144,006
(3,066,182)
144,006
(3,066,182)
144,006
3,630,816
16,567,782
3,630,816
16,132,868
3,630,816
16,132,868
4,450,443 4,450,443
16,132,868
4,450,443
16,132,868 16,132,868
4,450,443
40,121,877
50,967,911
40,121,877
45,701,433
40,121,877
45,701,433
38,571,659
45,701,433
38,571,659
45,701,433 45,701,433
38,571,659 38,571,659

(717,550)
144,006
4,450,443
38,571,659

36,332,177
34,180,628
36,332,177
29,568,565
36,332,177
29,568,565
34,121,216 34,121,216
29,568,565
34,121,216
29,568,565 29,568,565
34,121,216
158,884
219,501
158,884-158,884
- --- - 36,491,061
34,400,129
36,491,061
29,568,565
36,491,061
29,568,565
34,121,216
29,568,565
34,121,216
29,568,565 29,568,565
34,121,216 34,121,216

34,121,216
34,121,216

39,962,892
50,748,566
39,962,892
45,701,433
39,962,892
45,701,433
38,571,659
45,701,433
38,571,659
45,701,433 45,701,433
38,571,659 38,571,659
158,985
219,345
158,985-158,985
- --- - 40,121,877
50,967,911
40,121,877
45,701,433
45,701,433
40,121,877
45,701,433
38,571,659
38,571,659
45,701,433
38,571,659
45,701,433
38,571,659
19.03
17.91
19.03
15.49
15.49
19.0315.49
17.88
17.88
15.49
17.88
15.49
17.88
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843

38,571,659
38,571,659

(นายสุววรรณ
รรณ แทนสถิ
แทนสถิ
(นายสุตต(นายสุ
วย์ย์รรณ
ตย์)(นายสุ
รรณ แทนสถิ
ตย์) วรรณ แทนสถิตย์)
(นายสุ
)) วแทนสถิ
กรรมการรองผูจจ้้ กรรมการรองผู
การใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผู
ัดัดการใหญ่

17.88
1,908,843

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

1,908,843

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

1,908,843

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

1,908,843

1,908,843

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)

มายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
เป็นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นี้
นนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รายได้ดอกเบีย้
6.34
103,813,976
103,479,708
98,890,031
98,206,810
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
6.35
46,303,600
44,482,596
43,976,921
42,113,341
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
57,510,376
58,997,112
54,913,110
56,093,469
32,082,331
29,160,728
27,803,790
25,763,155
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
6.36
8,011,745
7,434,509
7,716,101
7,355,612
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
6.36
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
24,070,586
21,726,219
20,087,689
18,407,543
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
6.37
7,773,939
5,572,147
6,656,028
4,937,754
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
6.38
5,835,869
4,055,657
2,529,271
4,056,396
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
191,901
181,754
ธนาคารกรุ
งเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุธนาคารกรุ
งเทพ2,015,563
จากัดงเทพ
(มหาชน)
จากัดและบริ
(มหาชน)
ษัทย่และบริ
อย ษัท1,515,097
ย่อย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
3,008,171
2,473,316
ส�รายได้
ำหรัจบากเงิ
ปีสนิ้นปันสุผล
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3,736,868
3,625,814
4,480,549
3,860,272
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่ว่ยนของเจ้
นแปลงส่
าของ
วนของเจ้าของ
600,694
683,031
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
463,224
สาหรับปีสิ้นสสุาหรั
ดวันบทีปี่ ส31ิ้นสุธัดนวัวาคม
นที่ 312558
ธันวาคม 2558 560,115
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
102,728,404
96,857,297
91,603,187
89,430,646
หน่วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
รวม
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
24,227,178
22,254,080
21,894,582
20,071,653
องค์
น่ ของส่
ประกอบอื
วนของเจ้
น่ ของส่
าของ
ว103,490
นของเจ้าของ
กาไรสะสม กาไรสะสม
หมายเหตุ หมายเหตุ
ทุนที่ออก ทุนที่ออก
ส่วนเกิน ส่วนเกิน
รวมส่วนของรวมส่วนของ
ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียรวม
รวม
ค่าตอบแทนกรรมการ
138,451 องค์ประกอบอื
124,070
102,570
จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
และชาระแล้วและชาระแล้มูวลค่า
มูลค่ส่าวนเกิ9,457,904
นทุน ส่วนเกินส่ทุวนเกิ
น น9,761,810
ทุน ส่วนเกินส่ทุวนเกิ
น นทุน8,780,360
ส่วนเกินทุผลต่
น าง 9,120,294
ผลต่าง
ยังไม่ได้จัดธนาคาร
สรร
ธนาคาร
ที่ไม่มีอานาจที่ไม่มีอานาจ
ค่าภาษีอากร
3,554,700
3,489,130
หุ้นสามัญ หุ้นสามัหุญ้นสามัญ หุ้นสามัญ
จากการ
จากการจากการ
จากการจากการ 3,388,639
จากการจากการ 3,303,055
จากการสารอง
สารอง อืน่ ๆ
อืน่ ๆ
ควบคุม ควบคุม
อื่น ๆ
7,666,692
7,457,805
6,912,593
6,828,746
ตีราคาที่ดิน ตีราคาที
ตีร่ดาคาอาคาร
ิน
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง
แปลงค่า แปลงค่
ตามกฎหมาย
า
ตามกฎหมาย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
45,044,925
43,086,895
41,079,664
39,426,318
มูลค่าเงินลงทุมูนลค่าเงินลงทุ
งบการเงิ
น น งบการเงิน
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
6.39
14,653,515
8,686,539
13,782,259
8,001,220
อดคงเหลือยอดคงเหลื
ณ วันที่ 1 มกราคม
อ ณ วันที2557
่ 1 มกราคม 2557
19,088,429 19,088,429
56,346,232 56,346,232
10,280,263 10,280,263
5,246,682 5,246,682
25,328,396 25,328,396
(1,018,192) (1,018,192)
18,000,000 18,000,000
76,500,000 76,500,000
86,164,059 86,164,059
295,935,869 295,935,869115,821 115,821
296,051,690 296,051,690
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
43,029,964
45,083,863
36,741,264
42,003,108
ารจัดสรรกาไรของปี
การจัดสรรก
ก่อนาไรของปีก่อน
ภาษีเงินได้
6.40
8,629,835
8,592,802
7,172,699
7,881,892
เงินปันผลจ่ายเงินปันผลจ่าย
6.25
6.25
(8,589,793)
(8,589,793)
(8,589,793) (8,589,793)(50,001) (50,001)
(8,639,794) (8,639,794)
กาไรสุทธิ
34,400,129
36,491,061
29,568,565
34,121,216
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
6.24 , 6.25 6.24 , 6.25 - 500,000 500,000 - (500,000) (500,000) กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ารจัดสรรกาไรของปี
การจัดสรรก
ปจั จุบาไรของปี
นั
ปจั จุบนั
อขาดทุนในภายหลั
เงินปันผลจ่ายเงินรายการที
ปันผลจ่ายจ่ ัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื
6.25
6.25 ง (3,817,686)
(3,817,686)
(3,817,686) (3,817,686)(72,501) (72,501)
(3,890,187) (3,890,187)
ก
าไรจากการวั
ด
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
เผื
อ
่
ขาย
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
6.24 , 6.25 6.24 , 6.25 - 2,238,354
- 7,118,958
-2,278,545 - 7,070,986- 500,000 500,000 - (500,000) (500,000) นจากการด
นงานในต่
สารองอื่น ๆ สารองอื่นกาไร
ๆ (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิ6.24
, 6.25 าเนิ
6.24
, 6.25 างประเทศ
- 2,432,111
- (1,482,864)
-2,062,684 - (625,080)-5,000,000 5,000,000
(5,000,000) (5,000,000) เงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอี่น (1,421,919)
าไรเบ็ดเสร็จกรวม
าไรเบ็ดเสร็ภาษี
จรวม
- (466,266)
- (1,432,187)
-5,686,759(470,741)
5,686,759
(1,482,864)
(1,482,864) 35,758,997
35,758,997
39,962,892 39,962,892158,985 158,985
40,121,877 40,121,877
รายการที
ไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั-ง
อนไปกาไรสะสม
โอนไปก
าไรสะสม
- (903,960) (903,960) - 903,960 903,960 การเปลี
วนเกิ2557
นทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 19,088,429 19,088,429
15,628,50510,280,263
15,505,053
- 19,000,000 19,000,000
อดคงเหลือยอดคงเหลื
ณ วันที่ 31
อธัณ
นวาคม
วัย่ นนแปลงในส่
ที่ 31
2557
ธันวาคม
56,346,232 56,346,232
10,280,263
4,342,722 - 4,342,722
31,015,155
31,015,155
(2,501,056) (2,501,056)
81,500,000 81,500,000
104,419,537 104,419,537
323,491,282 323,491,282152,304 152,304
323,643,586 323,643,586
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
องพนักงาน
(182,604)
(716,983)
อดคงเหลือยอดคงเหลื
ณ วันที่ 1 มกราคม
อโครงการผลประโยชน์
ณ วันที2558
่ 1 มกราคม ข2558
19,088,429 19,088,429
56,346,232 56,346,232
10,280,263
10,280,263
4,342,722
4,342,722
31,015,155(176,491)
31,015,155
(2,501,056)(717,550)
(2,501,056)
19,000,000 19,000,000
81,500,000 81,500,000
104,419,537 104,419,537
323,491,282 323,491,282152,304 152,304
323,643,586 323,643,586
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
เ
กี
ย
่
วกั
บ
องค์
ป
ระกอบของก
าไร
(ขาดทุ
น
)
เบ็
ด
เสร็
จ
อี
น
่
(3,082,318)
143,892
(3,066,182)
144,006
ารจัดสรรกาไรของปี
การจัดสรรก
ก่อนาไรของปีก่อน
ธิ
16,132,868
เงินปันผลจ่ายเงินปันผลจ่าย รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุท6.25
6.25
- 16,567,782
- 3,630,816
- 4,450,443(8,589,793)
(8,589,793)
(8,589,793) (8,589,793)(72,992) (72,992)
(8,662,785) (8,662,785)
กาไรเบ็
ดเสร็จรวม
45,701,433
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
6.24 , 6.25 6.24 , 6.25 - 50,967,911
- 40,121,877
- 38,571,659- 500,000 500,000 - (500,000) (500,000) ารจัดสรรกาไรของปี
การจั
ดสรรก
ปงจั ปัจุนบาไรของปี
การแบ่
กนั าไรสุทปธิจั จุบนั
เงินปันผลจ่ายเงินส่ปัวนนที
ผลจ่
6.25
6.25
- 34,180,628
- 36,332,177
- 34,121,216(3,817,686)
(3,817,686)
(3,817,686) (3,817,686)
(100,002) (100,002)
(3,917,688) (3,917,688)
เ่ ป็านยของธนาคาร
29,568,565
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
- 219,501
- (500,000) (500,000) ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม6.24 , 6.25 6.24 , 6.25 158,884
- - - 500,000 500,000 สารองอื่น ๆ สารองอื่น ๆ
6.24 , 6.25 6.24 , 6.25 - 34,400,129
- 36,491,061
- 34,121,216-5,000,000 5,000,000
(5,000,000) (5,000,000) 29,568,565
าไรเบ็ดเสร็จกการแบ่
รวม
าไรเบ็ดงเสร็
-6,549,356 6,549,356
5,960,780 5,960,780
1,772,576 1,772,576
2,432,111 2,432,111 34,033,743
34,033,743
50,748,566 50,748,566219,345 219,345
50,967,911 50,967,911
ปันจกรวม
าไรเบ็ดเสร็จรวม
อนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
- (928,153) (928,153) - 928,153 928,153 ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
50,748,566
39,962,892
45,701,433
38,571,659
อดคงเหลือยอดคงเหลื
ณ วันที่ 31อธัณ
นวาคม
วันที่ 31
2558
ธันวาคม 2558
19,088,429 19,088,429
56,346,232 56,346,232
16,829,619 16,829,619
9,375,349 9,375,349
32,787,731 32,787,731(68,945) (68,945)
20,000,000 20,000,000
86,500,000 86,500,000
120,973,954 120,973,954
361,832,369 361,832,369198,655 198,655
362,031,024 362,031,024
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
219,345
158,985
50,967,911
40,121,877
45,701,433
38,571,659
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท)
17.91
19.03
15.49
17.88

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นเป็่งของงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 31ณธัวันนวาคม
ที่ 31 2558
ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การจัดสรรกาไรของปีก่อน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 1 ณมกราคม
วันที่ 1 2558
มกราคม 2558
เงินปันผลจ่าย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรกกาไรของปี
่อน
ก่อน
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรกปาไรของปี
จั จุบนั ปจั จุบนั
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
สารองอื่น ๆ
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
สารองอื่น ๆสารองอื่น ๆ
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็กาไรเบ็
จรวมดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 31ณธัวันนวาคม
ที่ 31 2557
ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

การจัดสรรกาไรของปีก่อน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 1 ณมกราคม
วันที่ 1 2557
มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรกกาไรของปี
่อน
ก่อน
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรกปาไรของปี
จั จุบนั ปจั จุบนั
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
สารองอื่น ๆ
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
สารองอื่น ๆสารองอื่น ๆ
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็กาไรเบ็
จรวมดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
ส่วปนเกิ
นองค์
ทุนป่นระกอบอื
นทุาวของ
น
่นวนเกิ
ของส่
นของเจ้
าของผลต่าง
องค์
ระกอบอื
ของส่วส่นของเจ้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
กาไรสะสม

หน่วย : พัหน่
นบาท
วย : พันบาท
รวม

หน่วย : พันบาท

5,246,6825,246,68225,385,68225,385,682 (2,416,996)
(2,416,996)18,000,00018,000,00076,500,00076,500,00080,534,43880,534,438
288,964,730
288,964,730
(8,589,793)
(8,589,793)
500,000
(500,000)
- (8,589,793)
(8,589,793)(8,589,793)
(8,589,793)
500,000 500,000
- (500,000)(500,000)
(3,817,686)
(3,817,686)
500,000
(500,000)
- (3,817,686)
(3,817,686)(3,817,686)
(3,817,686)
5,000,000
(5,000,000)
500,000 500,000
- (500,000)(500,000)
5,649,067
(625,080)
33,547,672
38,571,659
- 5,000,0005,000,000(5,000,000)
(5,000,000)
(903,960)
903,960
- 5,649,0675,649,067 (625,080)(625,080)
- 33,547,67233,547,67238,571,65938,571,659
4,342,722
31,034,749
(3,042,076)
19,000,000
81,500,000
96,578,591
315,128,910
(903,960)(903,960)
- 903,960 903,960
-

4,342,7224,342,72231,034,74931,034,749 (3,042,076)
(3,042,076)19,000,00019,000,00081,500,00081,500,00096,578,59196,578,591
315,128,910
315,128,910
(8,589,793)
(8,589,793)
500,000
(500,000)
- (8,589,793)
(8,589,793)(8,589,793)
(8,589,793)
500,000 500,000
- (500,000)(500,000)
(3,817,686)
(3,817,686)
500,000
(500,000)
- (3,817,686)
(3,817,686)(3,817,686)
(3,817,686)
5,000,000
(5,000,000)
500,000 500,000
- (500,000)(500,000)
5,918,832
1,807,804
2,062,684
29,426,903
45,701,433
- 5,000,0005,000,000(5,000,000)
(5,000,000)
(925,887)
925,887
5,918,8325,918,832 1,807,8041,807,804 2,062,6842,062,684
- 29,426,90329,426,90345,701,43345,701,433
9,335,667
32,842,553
(979,392)
20,000,000
86,500,000
108,523,902
348,422,864
(925,887)(925,887)
- 925,887 925,887
-

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(นายชาติศ(นายชาติ
ิริ โสภณพนิ
ศิริ ชโสภณพนิ
)
ช)
กรรมการผูกรรมการผู
้จัดการใหญ่้จัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
(นายสุวรรณ
(นายสุ
แทนสถิ
วรรณตย์แทนสถิ
)
ตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
้จัดการใหญ่้จัดการใหญ่

19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23216,765,47316,765,473 9,335,6679,335,66732,842,55332,842,553 (979,392)(979,392)20,000,00020,000,00086,500,00086,500,000
108,523,902
108,523,902
348,422,864
348,422,864

19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23210,280,26310,280,263
6.25
6.24 , 6.25
6.25
6.25
6.24 , 6.256.24 , 6.25
6.25
6.24 , 6.25
6.25
6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.256.24 , 6.25
6,485,210
6.24 , 6.256.24 , 6.25
- 6,485,2106,485,210
19,088,429
56,346,232
16,765,473
-

19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23210,280,26310,280,263 4,342,7224,342,72231,034,74931,034,749 (3,042,076)
(3,042,076)19,000,00019,000,00081,500,00081,500,00096,578,59196,578,591
315,128,910
315,128,910
19,088,429
56,346,232
10,280,263
4,342,722
31,034,749
(3,042,076)
19,000,000
81,500,000
96,578,591
315,128,910

19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23210,280,26310,280,263
6.25
6.24 , 6.25
6.25
6.25
6.24 , 6.256.24 , 6.25
6.25
6.24 , 6.25
6.25
6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.256.24 , 6.25
6.24 , 6.256.24 , 6.25
19,088,429
56,346,232
10,280,263
-

จัดสรรแล้ว
และชาระแล้ว
มูลค่า
ส่วนเกินทุน
ยังไม่ได้จัดสรร
กาไรสะสมกาไรสะสม
หมายเหตุหมายเหตุ
ทุนที่ออกทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน
รวม
รวม
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
สารอง จัดสรรแล้จัวดสรรแล้
อื่น ๆ ว
และชาระแล้
และช
ว าระแล้ว มูลค่า มูลค่า ส่วนเกินทุส่นวนเกินทุนส่วนเกินทุส่นวนเกินทุนส่วนเกินทุส่นวนเกินทุน ผลต่าง ผลต่าง
ยังไม่ได้จัดยัสรร
งไม่ได้จัดสรร
ตีราคาที่ดิน
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลง
แปลงค่า
ตามกฎหมาย
หุ้นสามัญหุ้นสามัญ หุ้นสามัญหุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ จากการ จากการ จากการ จากการ จากการ สารอง สารอง อื่น ๆ อื่น ๆ
มูลค่าเงินลงทุน
งบการเงิน
ตีราคาที่ดตีินราคาที่ดินตีราคาอาคาร
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง แปลงค่า แปลงค่า ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
19,088,429
56,346,232
10,280,263
5,246,682
25,385,682
(2,416,996)
18,000,000
76,500,000
80,534,438
288,964,730
มูลค่าเงินมูลงทุ
ลค่นาเงินลงทุงบการเงิ
น
นงบการเงิน

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วนของเจ้
าของ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จ่ยากั
งเทพ
ด (มหาชน)
จากั
ด (มหาชน)
และบริ
ษและบริ
ัท(ต่ย่ออ)ย ษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
วนของเจ้วานของเจ้
ของ (ต่าอของ
) (ต่อ)
สาหรับปีสสาหรั
ิ้นสุดบวัปีนสทีิ้น่ สุ31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2558
นวาคม 2558

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
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รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

115

งบการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงเทพ
ปีสิ้นจสุากั
ดวัดนที(มหาชน)
่ 31 ธันวาคม
2558
ธนาคารกรุ
และบริ
ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปีหมายเหตุ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธั2558
นวาคม 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หมายเหตุ
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมด
าเนิ
น
งาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการด
าเนินงานก่อนภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่
ายตัดเงิบันญได้ชี
รายการปรั
กระทบกส้ งสั
าไรจากการด
หนีส้ ูญบและหนี
ยจะสูญ าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินขาดทุ
สดรับนจากการปรั
(จ่าย) จากกิบจโครงสร้
กรรมดาาเนิ
งหนีน้ งาน
(โอนกลับ)
ค่(กาาไร)
เสือ่ มราคาและรายจ่
า
ยตั
ด
บั
ญ
ชี
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
หนี
ส
้
ญ
ู
และหนี
ส้ งสัยมูจะสู
ส่วนเกิน (ส่วนลด)
ลค่าญ
เงินลงทุนในตราสารหนีต้ ัดจาหน่าย
ขาดทุ
น
จากการปรั
บ
โครงสร้
งหนี้ (โอนกลั
บ) กทรัพย์เพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นาจากการตี
ราคาหลั
(กาไร)
าไร) ขาดทุ
ขาดทุนนทีจากการแปลงค่
าเงินตราต่างประเทศ
(ก
ย่ ังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี
ย่ นประเภทเงินลงทุน
ส่กาไรจากการจ
วนเกิน (ส่วนลด)
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตราสารหนี
าหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน ต้ ัดจาหน่าย
(ก
าไร)นขาดทุ
นทีย่ อังยค่
ไม่เากิของเงิ
ดขึ้นจากการตี
ขาดทุ
จากการด้
นลงทุน ราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
(ก
นทีย่ ังไม่นลงทุ
เกิดขึน้นตามวิ
จากการโอนเปลี
ส่วาไร)
นแบ่ขาดทุ
งกาไรจากเงิ
ธสี ่วนได้เสียย่ นประเภทเงินลงทุน
กาไรจากการจ
าหน่อยค่
ายเงิ
นลงทุนพเพื
น (โอนกลับ)
ขาดทุ
นจากการด้
าของทรั
ย์ส่อินการลงทุ
รอการขาย
ขาดทุ
น
จากการด้
อ
ยค่
า
ของเงิ
น
ลงทุ
น
กาไรจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่กาไรจากการตี
วนแบ่งกาไรจากเงิ
นลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
ราคาอาคาร
ขาดทุ
พย์นสทรัินพรอการขาย
ขาดทุนนจากการด้
จากการปรัอบยค่มูาลของทรั
ค่าของสิ
ย์อื่น (โอนกลับ)
าหน่ายทีด่ ิน อาคาร
ค่กาไรจากการจ
าใช้จ่ายจากประมาณการหนี
ส้ ิน และอุปกรณ์
กรายได้
าไรจากการตี
ร
าคาอาคาร
ดอกเบีย้ สุทธิ
ขาดทุ
น
รายได้เงิจากการปรั
นปันผล บมูลค่าของสินทรัพย์อื่น
ค่เงิานใช้สดรั
จ่าบยจากประมาณการหนี
ส้ ิน
ดอกเบีย้
รายได้
ย้ สุทย้ ธิ
เงิ
นสดจ่ดาอกเบี
ยดอกเบี
รายได้
เ
งิ
น
ปั
น
ผล
เงินสดรับเงินปันผล
เงิ
ดอกเบีเยงิ้ นได้
เงินนสดรั
สดจ่บายภาษี
เงิ
นสดจ่คา้ายดอกเบี
ย้ ่มขึ้น) ลดลง
รายได้
งรับอื่น (เพิ
ปันาผล
ค่เงิานใช้สดรั
จ่าบยค้เงิานงจ่
ยอื่นลดลง
เงินสดจ่
า
ยภาษี
เ
งิ
นได้าเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
กาไรจากการด
รายได้คในสิ
้างรับนอืทรั่นพ(เพิ
ขึ้น) ลดลง
ย์แ่มละหนี
ส้ ินดาเนินงาน
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยค้
า
งจ่
า
ยอื
น
่
ลดลง
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กาไรจากการด
าเนินงานก่อนการเปลี
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น ย่ นแปลง
ในสิ
น
ทรั
พ
ย์
แ
ละหนี
ส
้
น
ิ
ด
าเนิ
น
งาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้
สินทรัเงิพนย์ให้
ดาเนิ
สินนเชืงาน
่อแก่(เพิ
ลูก่มหนีขึ้น้ ) ลดลง
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิน
ทรัพย์สินรอการขาย
ลงทุ
สิเงินนทรั
พย์นอในหลั
ื่น กทรัพย์ระยะสัน้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม45,083,863
43,029,964
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
36,741,264
42,003,108
2558
2557

43,029,964
3,493,331
14,716,004
(62,489)
3,493,331
3,478,675
14,716,004
1,053,472
(62,489)
(44,811)
3,478,675
10,548
1,053,472
(6,995,173)
(44,811)
1,159,304
10,548
(191,901)
(6,995,173)
(164,905)
1,159,304
(37,175)
(191,901)
(293,511)
(164,905)
63,657
(37,175)
466,892
(293,511)
(57,510,376)
63,657
(3,736,868)
466,892
105,206,094
(57,510,376)
(46,754,053)
(3,736,868)
3,736,868
105,206,094
(8,854,424)
(46,754,053)
(62,247)
3,736,868
(466,480)
(8,854,424)
(62,247)
51,240,396
(466,480)

45,083,863
3,508,002
9,004,174
(317,635)
3,508,002
(258,295)
9,004,174
(306,120)
(317,635)
8,337
(258,295)
(15,518)
(306,120)
(4,961,117)
8,337
905,460
(15,518)
(181,754)
(4,961,117)
(210,552)
905,460
(22,850)
(181,754)
(210,552)
938,225
(22,850)
601,680
(58,997,112)
938,225
(3,625,814)
601,680
103,753,608
(58,997,112)
(48,012,000)
(3,625,814)
3,625,814
103,753,608
(8,529,952)
(48,012,000)
(69,690)
3,625,814
(261,308)
(8,529,952)
(69,690)
41,659,446
(261,308)

36,741,264
3,366,691
13,844,748
(62,489)
3,366,691
3,503,121
13,844,748
1,122,708
(62,489)
(7,833)
3,503,121
10,548
1,122,708
(3,688,575)
(7,833)
1,159,304
10,548
(3,688,575)
(230,448)
1,159,304
(29,373)
(293,511)
(230,448)
63,657
(29,373)
443,017
(293,511)
(54,913,110)
63,657
(4,480,549)
443,017
99,911,518
(54,913,110)
(43,752,293)
(4,480,549)
3,496,397
99,911,518
(8,003,028)
(43,752,293)
(226,845)
3,496,397
(569,925)
(8,003,028)
(226,845)
47,404,994
(569,925)

42,003,108
3,364,986
8,318,855
(317,635)
3,364,986
(247,486)
8,318,855
(213,857)
(317,635)
8,945
(247,486)
(15,518)
(213,857)
(4,961,856)
8,945
905,460
(15,518)
(4,961,856)
(217,588)
905,460
(19,576)
-(217,588)
938,225
(19,576)
582,411
(56,093,469)
938,225
(3,860,272)
582,411
98,692,084
(56,093,469)
(46,237,303)
(3,860,272)
3,466,924
98,692,084
(7,746,892)
(46,237,303)
7,941
3,466,924
(236,208)
(7,746,892)
7,941
38,121,279
(236,208)

160,106,615
51,240,396
(13,069,509)
(90,861,897)
160,106,615
3,746,491
(13,069,509)
(10,076,751)
(90,861,897)
3,746,491
(10,076,751)

(124,477,200)
41,659,446
(32,477,693)
(39,938,154)
(124,477,200)
3,965,599
(32,477,693)
(3,365,746)
(39,938,154)
3,965,599
(3,365,746)

139,828,788
47,404,994
(14,143,901)
(93,363,246)
139,828,788
2,955,412
(14,143,901)
(11,048,291)
(93,363,246)
2,955,412
(11,048,291)

(110,200,973)
38,121,279
(31,352,360)
(34,570,237)
(110,200,973)
2,292,321
(31,352,360)
(2,947,433)
(34,570,237)
2,292,321
(2,947,433)

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงงบแสดงฐานะการเงิ
เทพ จากัด (มหาชน)น (ต่
และบริ
อ) ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมน2558
งบแสดงฐานะการเงิ
(ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบกระแสเงินสดงบการเงิ
(ต่อ) นรวม
สหมายเหตุ
าหรับปีสิ้นสุดวันที2558
่ 31 ธังบการเงิ
นวาคมน2558
รวม 2557

หมายเหตุ
2558
2557
เงินรับฝาก หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
นรวม
6.14
2,090,964,660 งบการเงิ
2,058,778,930
2558
2557
รายการระหว่
6.15 หมายเหตุ 2,090,964,660
128,681,424
140,048,135
เงิ
นรับฝาก างธนาคารและตลาดเงิน
6.14
2,058,778,930
หนี
ส
้
น
ิ
จ่
า
ยคื
น
เมื
อ
่
ทวงถาม
10,588,969
9,135,590
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมด
าเนิ
น
งาน
(ต่
อ
)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
6.15
128,681,424
140,048,135
หนี
ส
้
น
ิ
ด
าเนิ
น
งานเพิ
ม
่
ขึ
น
้
(ลดลง)
ภาระในการส่
ง
คื
น
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
245,248
152,330
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
10,588,969
9,135,590
นรับฝาก
32,185,730 17,851,695
123,506,450
หนี
ส้ ินเงิตราสารอนุ
ันธ์กทรัพย์
6.3
34,150,730
ภาระในการส่
งคืนพหลั
245,248
152,330
ตราสารหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ื
ม
น
(11,366,711) 140,844,779
15,752,519
6.16
138,402,557
หนีส้ ินรายการระหว่
ตราสารอนุพาันงธนาคารและตลาดเงิ
ธ์
6.3
34,150,730
17,851,695
หนี
ส
้
น
ิ
จ่
า
ยคื
น
เมื
อ
่
ทวงถาม
1,453,379
(1,774,091)
ภาระของธนาคารจากการรั
บ
รอง
2,597,526
1,852,323
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืม
6.16
138,402,557
140,844,779
เงินกู้ยืมระยะสั
(160,580)
(609,044)
ประมาณการหนี
ส้ ิน น้
6.20
9,601,115
9,241,494
ภาระของธนาคารจากการรั
บรอง
2,597,526
1,852,323
หนี
ส้ ินหนี
ภาษี
ส้ ินเอืงิ่นได้ส้ รินอการตัดบัญชี
23,014,189
(289,807)
6.12
6,334,871
4,168,735
ประมาณการหนี
6.20
9,601,115
9,241,494
หนี
ส
้
น
ิ
อื
น
่
ทธิจากกิดบัจญ
กรรมด
146,211,352 54,172,542
(18,047,721)
52,254,039
หนีส้ ินภาษีเงิเงินนสดสุ
ได้รอการตั
ชี าเนินงาน
6.12
6,334,871
4,168,735
รวมหนี
ส
้
น
ิ
2,473,821,139
2,436,246,553
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมลงทุ
น
หนีส้ ินอื่น
52,254,039
54,172,542
เงิ
น
สดจ่
า
ยในการซื
อ
้
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
ผื
อ
่
ขาย
(553,363,262)
(267,735,894)
รวมหนีส้ ิน
2,473,821,139
2,436,246,553
เงินสดรั
บจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
429,436,015
294,999,621
ส่วนของเจ้
าของ
นสดจ่
ายในการซื้อตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
(36,848,725)
(39,995,295)
เรือเงินหุ
น้ าของ
6.22
ส่ทุวนนของเจ้
เงิ
สดรั
บ
จากการไถ่
ถ
อนตราสารหนี
ท
้
จ
่
ี
ะถื
อ
จนครบก
าหนด
50,012,217
55,639,901
ทุ
น
จดทะเบี
ย
น
ทุนเรือนหุน้
6.22
เงิ
สดจ่
้อเงินลงทุนทัหุว่ น้ ไปมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(5,433,570)
(5,487,795)
หุน้ าบุยในการซื
ริมยสินทธิ 1,655,000
16,550
16,550
ทุนนจดทะเบี
เงินสดรั
าหน่ายเงินลงทุ
821,752 39,983,450
1,665,783
หุหุนน้้ บสามั
บาท
39,983,450
บุจากการจ
ริมสิญทธิ3,998,345,000
1,655,000
หุน้ หุนมูน้ ทัลมูว่ค่ลไป
าค่หุาน้ หุละน้ ละ
1010
บาท
16,550
16,550
ยในการซื
้อเงิวนลงทุนในบริ
ษัทบาท
ร่วม
(89,982)
ทุเงินทีสดจ่
อ่ หุอกและช
น้ าสามั
ญาระแล้
3,998,345,000
หุน้ ษมูัทย่ลอค่ยและบริ
าหุน้ ละ 10
39,983,450 39,983,450
เงิ
น
สดรั
บ
จากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
32,611
หุ
น
้
สามั
ญ
1,908,842,894
หุ
น
้
มู
ล
ค่
า
หุ
น
้
ละ
10
บาท
19,088,429
19,088,429
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ปันผลทีไ่ ด้รับจากบริ
ัทร่วม
25,850
ส่วนเกิเงินมูสดรั
ลหุค่น้ บาสามั
หุจากเงิ
น้ สามั
ญ
56,346,232
ญ น1,908,842,894
หุน้ มูษลัทค่ย่าอหุยและบริ
น้ ละ 10ษบาท
19,088,42935,149 56,346,232
19,088,429
้อทีด่ ิน อาคาร
(1,730,827) 43,137,084
(2,602,966)
องค์
ปเงิระกอบอื
่นน้ ของส่
าของ อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
58,923,754
ส่วนเกิ
นนมูสดจ่
ลค่าาหุยในการซื
สามัวญนของเจ้
56,346,232
56,346,232
นสดรับจากการจ
าหน่ายที
ด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
164,550 43,137,084
24,157
กองค์
าไรสะสม
ปเงิระกอบอื
่นของส่วนของเจ้
าของ
58,923,754
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมลงทุ
น
(116,874,090)
36,443,380
จั
ด
สรรแล้
ว
6.24
,
6.25
กาไรสะสม
กระแสเงิ
นทุสดจากกิ
จกรรมจัดหาเงิน
นสวารองตามกฎหมาย
20,000,000
19,000,000
จัดสรรแล้
6.24 , 6.25
เงินสดจ่
ถอนหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
(14,241,584) 81,500,000
อืทุ่นนาสๆยในการไถ่
86,500,000
ารองตามกฎหมาย
20,000,000
19,000,000 (39,788) 104,419,537
(80,842)
ยัเงิงนไม่กู้ยอืได้ืม่นจลดลง
120,973,954
ๆัดสรร
86,500,000
81,500,000
เงิ
น
ปั
น
ผลจ่
า
ย
(12,407,479)
(12,407,479)
รวมส่
ว
นของธนาคาร
361,832,369
323,491,282
ยังไม่ได้จัดสรร
120,973,954
104,419,537
น
ปั
น
ผลจ่
า
ยให้
แ
ก่
ส
ว
่
นได้
เ
สี
ย
ที
ไ
่
ม่
ม
ี
อ
านาจควบคุ
ม
(172,994)
(122,502)
ส่วนได้เงิ
เ
สี
ย
ที
ไ
่
ม่
ม
ี
อ
านาจควบคุ
ม
198,655
152,304
รวมส่วนของธนาคาร
361,832,369
323,491,282
นไ่ ม่สดสุ
ทาธิของ
จากกิจกรรมจั
(26,861,845) 323,643,586
(12,610,823)
362,031,024
ส่วนได้รวมส่
เสียเงิวทีนของเจ้
มีอานาจควบคุ
ม ดหาเงิน
198,655
152,304
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นแปลงของอั
106,363 2,759,890,139
(150,478)
2,835,852,163
รวมหนี
ส้ ินวและส่
วนของเจ้
าของ ตราแลกเปลีย่ นทีม่ ีต่อเงินสด
รวมส่
นของเจ้
าของ
362,031,024
323,643,586
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สดเพิ
ม
่
ขึ
น
้
สุ
ท
ธิ
2,581,780
5,634,358
2,835,852,163
2,759,890,139
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
62,802,942
57,168,584
6.1.1
65,384,722
62,802,942
เงิ
นสดและรายการเที
ยบเท่
าเงินนส่วสด
วันที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็
นหนึณง่ ของงบการเงิ
นี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : พันบาท
2558
2557
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่2557
วย : พันบาท
2558
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2,039,107,787
1,992,588,427
2558
2557
117,141,014
119,818,538
2,039,107,787
1,992,588,427
10,539,277
9,069,981
117,141,014
119,818,538
10,539,277
9,069,981
46,519,360
121,527,269
33,732,860
17,183,330
(2,677,524)
5,401,103
138,343,911
140,824,104
33,732,860
17,183,330
1,469,296
(1,733,661)
181,725
372,770
138,343,911
140,824,104
(198,551)
(609,044)
9,472,449
9,142,816
181,725
372,770
23,328,048
(4,222,020)
5,962,980
3,843,828
9,472,449
9,142,816
140,074,385
(18,293,756)
39,315,652
39,936,999
5,962,980
3,843,828
2,393,797,655
2,332,780,793
39,315,652
39,936,999
(532,227,970)
(254,941,625)
2,393,797,655
2,332,780,793
411,321,841
285,705,285
(2,433,702)
(5,376,899)
16,437,582
19,437,072
(5,433,570)
(5,487,795)
16,550
16,550
821,752
1,665,783
39,983,450
39,983,450
16,550
16,550
(2,058,909)
39,983,450
39,983,450
32,611
19,088,429
19,088,429
984,152
393,348
56,346,232
56,346,232
19,088,429
19,088,429
(1,522,338)
(1,955,294)
57,964,301
42,615,658
56,346,232
56,346,232
29,746
20,883
57,964,301
42,615,658
(111,989,896)
37,401,849
20,000,000
19,000,000
(14,241,584)
86,500,000
81,500,000
20,000,000
19,000,000
(39,788)
(80,842)
108,523,902
96,578,591
86,500,000
81,500,000
(12,407,479)
(12,407,479)
348,422,864
315,128,910
108,523,902
96,578,591
-348,422,864
315,128,910
(26,688,851)
(12,488,321)
348,422,864
315,128,910
121,483
(136,950)
2,742,220,519
2,647,909,703
348,422,864
315,128,910
1,517,121 2,647,909,703
6,482,822
2,742,220,519
59,782,345
53,299,523
61,299,466
59,782,345

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูศิรจ้ ิ ัดโสภณพนิ
การใหญ่ ช)
(นายชาติ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู
ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ จ้ แทนสถิ
ตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
ธนาคารกรุ
งเทพ
จากัด (มหาชน) และบริ
ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทน
ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. กำรใช้ดุลยพินิจ และประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.2 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
6.3 ตรำสำรอนุพันธ์
6.4 เงินลงทุนสุทธิ
6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.7 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.8 ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
6.9 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
6.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.12 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
6.13 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
6.14 เงินรับฝำก
6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน)
6.16 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
6.18 หุ้นกู้
6.19 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
6.20 ประมำณกำรหนี้สิน
6.21 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.22 ทุนเรือนหุ้น
6.23 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
6.24 สำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น

หน้า
119
119
124
132
145
146
146
148
150
151
153
155
162
164
164
167
170
171
175
177
178
179
180
180
183
183
183
185
187
187
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
ธนาคารกรุ
งเทพ
จากัด (มหาชน) และบริ
ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทน
ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
6.25 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
6.26 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
6.27 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
6.28 คดีฟ้องร้อง
6.29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
6.30 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
ธนาคารกรุ
งเทพ
จากัด (มหาชน) และบริ
ธนาคารกรุงเทพปจ�ระกอบงบการเงิ
ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่น
อย
หมายเหตุ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัด ที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก
ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุน ซึ่งตำม
แนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำรในกำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำรกำหนด
นอกจำกนั้น จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบ น้ำหนักของควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรได้
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อกำหนดอื่น ๆ
ของทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะธนำคำร ได้ จั ด ทำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรจัดทำและส่งงบกำรเงินและ
รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 และ
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง กำรจัดทำและกำรประกำศงบกำรเงิ นของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้ง
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี
ในกำรจั ด ทำงบกำรเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ธนำคำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรประมำณ
และตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรและข้อสมมติฐำนสำคัญที่ใช้ได้ระบุไว้ใน
หมำยเหตุต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

120

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนำคำรจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และตำมข้อกำหนด
ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558
เป็นต้นไป และกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ที่ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2558
เป็นต้นไป โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กำรนำเสนองบกำรเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และ
ข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนดำเนินงำน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11
กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 14
ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน
ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

วันที่มีผลบังคับใช้

กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)

6 พฤศจิกำยน 2558

1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558
1 มกรำคม 2558

1 มกรำคม 2558

ธนำคำรได้นำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติแล้ว
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรอย่ำงเป็นสำระสำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชี
และข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจกำรอื่ น ในหมำยเหตุข้อ 6.5 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ในหมำยเหตุข้อ 4.2 ตำมลำดับ
2.2.2

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กำรนำเสนองบกำรเงิน
งบกระแสเงินสด

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และ
ข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนดำเนินงำน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน
ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 21
เงินที่นำส่งรัฐ

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559

1 มกรำคม 2559
1 มกรำคม 2559

ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำร
อย่ำงเป็นสำระสำคัญ
2.3

งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และสำขำ
ธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย ซึ่งได้มำจำกงบกำรเงินของบริษัทย่อยที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและ
ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงกันออก บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บำงกอกแบงค์
เบอร์ฮำด บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด
ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100
บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน
งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ได้รวมส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ซึ่งได้มำจำกงบกำรเงิน
ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้มีกำรตรวจสอบ และบริษัทร่วมของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด

2.4

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรทั้งหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1

กำรรับรู้รำยได้
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมรับโดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อ
ที่ค้ำงชำระเกิน 3 เดือน โดยถือเป็น รำยได้เมื่อได้รับชำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็น
รำยได้ไว้แล้วทั้งหมด

3.2

กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง

3.3

เงินสด
เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ

3.4

ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันทำสัญญำ (Trade Date) และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมรับรู้และแสดงรวมอยู่ในกำไร (ขำดทุน) สุทธิ
จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
ธนำคำรใช้ต รำสำรอนุพัน ธ์ใ นกำรบริห ำรควำมเสี่ย งสำหรับ สิน ทรัพ ย์ หนี้สิน รำยกำรนอกงบ แสดงฐำนะกำรเงิน
สถำนะสุทธิต่ำง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนำคำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ย งสำหรับตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำ ว
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งจะใช้วิธีกำรบัญชี (ตำมเกณฑ์คงค้ำง) ในลักษณะเดียวกับ
รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรมีกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตรำสำรอนุพันธ์และรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง ลั ก ษณะของคว ำมเสี่ ย ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นกำรป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ธนำคำรหยุดใช้กำรบัญชีป้อ งกัน ควำมเสี่ยง เมื่อตรำสำรอนุพัน ธ์ที่ใช้ป้องกัน ควำมเสี่ย งครบกำหนด หรือ เมื่อขำย
หรื อ เมื่ อ ไม่ เ ป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขของกำรบั ญ ชี ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย ง โดยต้ อ งวั ด มู ล ค่ ำ ของตรำสำรอนุ พั น ธ์ ที่ ห ยุ ด ใช้
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีเกณฑ์คงค้ำงกับมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำวจะตัดจำหน่ำยและรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนอย่ำงสอดคล้องกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
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อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงทำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัว แปรที่ร ะบุไ ว้ใ นอนุพั น ธ์ ธนำคำรรับ รู้ร ำยกำร จัด ประเภท และบัน ทึก บัญ ชีข องอนุพัน ธ์แ ฝงตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่ง ประเทศไทย โดยในกรณีข องอนุพัน ธ์แ ฝงในตรำสำรกำรเงิน แบบผสมที่มีลัก ษณะเชิง เศรษฐกิจ
และควำมเสี่ย งที่ไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจำกสัญญำหลัก ยังมีลักษ ณะตรง
ตำมนิยำมของตรำสำรอนุพัน ธ์ โดยที่ต รำสำรกำรเงิน แบบผสมดังกล่ำวไม่ได้ถูกวัดค่ำและรับรู้ด้ว ยมูลค่ำ ยุติธรรม
และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในกำไรหรือขำดทุน ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพันธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
แยกออกจำกสัญญำหลักเสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์หนึ่ง และจัดเป็นรำยกำรประเภทเพื่อค้ำ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
สำหรับสัญญำหลัก ธนำคำรรับรู้รำยกำร จัดประเภท และวัดมูลค่ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และในกรณีของ
อนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงินแบบผสมที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรบันทึกและจัดประเภทอนุพันธ์แฝงดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก
3.5

เงินลงทุน
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และเงินลงทุนในลูกหนี้ เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีกำรจ่ำยชำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้
ในระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และกำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้ง ใจแน่วแน่และมีค วำมสำมำรถที่จะถือไว้จ นครบกำหนดไถ่ถ อน จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้จัด
ประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำยและแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยที่กำไรหรือ ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจำหน่ำยหลักทรัพย์ไป
ซึ่งจะบันทึกผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
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ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทย่อย เป็นกิจกำรที่ธนำคำรมีอำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย
บริษัทร่วม เป็นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ำไปมีอำนำจในกำรออกเสียงทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จำหน่ำย คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่น
เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนสำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับตรำสำรหนี้
3.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนำคำรรับ รู้เ งิน ให้สิน เชื่อ แก่ลูก หนี้เ มื่อ มีก ำรจ่ำ ยเงิน ให้ผู้กู้ โดยรับ รู้ ด้ว ยรำคำทุน และตัด รำยกำรเมื่อ ได้รับ ชำระ
หรือเมื่อตัดจำหน่ำย
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.6)
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย กำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นรำยบัญชีหรือรำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้
กล่ำวคือ ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้น สินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รำยหนึ่งในระดับคุณ ภำพที่ต่ำสุดของลูก หนี้ร ำยนั้น
และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดั งกล่ำว นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ดำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ธนำคำรพิจำรณำกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551
ธนำคำรพิจ ำรณำกัน เงิน สำรองค่ำ เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญ สำหรับ สิน เชื่อ ด้อ ยคุณ ภำพด้ว ยผลต่ำ งของยอดหนี้ค งค้ำ ง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจำหน่ำยหลักประกัน ในส่วนของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับสิน เชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันสำรองตำมอัต รำขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนดโดยสินเชื่อ ที่มีลักษณะ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (current observable data) (หมำยเหตุข้อ 6.6.1)
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดย ธปท. โดยได้คำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม
กำรตัดจำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระทำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บ หนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืน บันทึกบัญชี
โดยนำมำเพิ่มค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ

3.8

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
ธนำคำรใช้วิธีในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ โดยกำรลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้ำงรับ กำรรับโอนสินทรัพย์
กำรรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหนี้ และกำรปรับเงื่อนไขกำรชำระหนี้
สำหรั บ กำรรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ รั บ โอนส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ ำ ของของลู ก หนี้ เพื่ อ ชำระหนี้ ต ำมสั ญ ญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น ธนำคำรยึดหลักควำมระมัดระวังในกำรบันทึกรับรู้สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอน โดยบันทึก
ด้วยมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำ งภำระหนี้ต ำมบัญ ชีห รือ มูลค่ำ ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ ซึ่ง ให้ผลแตกต่ำ งที่ไม่มีนัย สำคัญ
จำกกำรบันทึกรับโอนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
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สำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ด้วยวิธีปรับเงื่อนไขกำรชำระหนี้นั้น ธนำคำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหนี้จำกมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ธนำคำรใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ
(MLR) ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นอัตรำคิด ลดในกำรประเมิน ผลขำดทุน ที่จ ะเกิด ขึ้น
ในอนำคตจำกกำรปรับเงื่อนไข และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำว เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดรำยกำร
หลังจำกนั้น ธนำคำรจะทำกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตดังกล่ำวทุก ๆ งวด โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ
ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ในงบกำรเงินเป็นอัตรำคิดลด และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของผลขำดทุนดังกล่ำว
โดยกำรเพิ่มหรือลดค่ำใช้จ่ำยในบัญชีขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
3.9

ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำ ยทรัพ ย์สิน รอกำรขำยรับ รู้เ ป็น รำยได้ห รือ ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกกำรดำเนิน งำนอื่น เมื่อ มี
กำรจำหน่ำย
ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย และเรื่อง หลักเกณฑ์กำรซื้อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีสำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558

3.10 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดิน แสดงในรำคำที่ ตีใ หม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตี ใหม่หั กด้ วยค่ำเสื่อ มรำคำสะสมและค่ ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ ำ (ถ้ ำมี )
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
โดยใช้วิธีร ำคำตลำดสำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ย นแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมสำหรับอำคำร ซึ่งรำคำดังกล่ำ ว
ได้รับกำรทบทวนโดยคณะกรรมกำรอนุมัติรำคำ และบันทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึ้นไว้ใ นบัญชีสำรองส่ว นเกิน ทุน จำกกำร
ตีร ำคำที่ดิน และอำคำร ซึ่ง แสดงเป็น รำยกำรในส่ว นของเจ้ำ ของ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรส่วนที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น และโอนสำรองส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำกำไรสะสมโดยตรงในจำนวน
เดียวกันกับค่ำเสื่อมรำคำดังกล่ำว มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำนำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้สำหรับสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกัน สำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจำหน่ำย
ส่ว นเกิน ทุน จำกกำรตีร ำคำที่ดิน และอำคำรคงเหลือ จะถูก โอนเข้ำ กำไรสะสมโดยตรง แ ละไม่ร วมในกำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
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ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้
อำคำรที่ตีรำคำใหม่
อำคำรที่สร้ำงใหม่
อุปกรณ์

20 - 30 ปี
20 ปี
3 - 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นกำหนด
ที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์ที่เ กิด กำรด้อ ยค่ำ จะถูก บัน ทึก ค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ เพื่อ รับ รู้ผลขำดทุน ที่ยัง ไม่เ กิด ขึ้น จำก
กำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรือ ขำดทุน จำกกำรจำหน่ำ ยที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์รับ รู้เ ป็ น รำยได้ห รือ ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกกำรดำเนิน งำนอื่น
เมื่อมีกำรจำหน่ำย
3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นกำหนด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจำหน่ำย
3.12 สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงในรำคำทุนตัดจำหน่ำย กำรตัดจำหน่ำยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 2 - 30 ปี
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3.13 ประมำณกำรหนี้สิน
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสีย ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี้สินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนี้สินสำหรับภำระผูกพันที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนี้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนหลัง ออกจำกงำน (หมำยเหตุข้อ 6.21)
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี้สินอื่น
ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี้สินอย่ำงสม่ำเสมอ และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรหนี้สินโดยกำรเพิ่มหรือลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
3.14 รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
3.14.1 สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละแห่ง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรนำเสนองบกำรเงิน
3.14.2 กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัต รำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร
ณ วั น ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น แปลงค่ ำ โดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วั น ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ ไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น แปลงค่ ำ โดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิดรำยกำรหรือ ณ วันที่มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
กำไรและขำดทุน จำกกำรซื้อ ขำยและแปลงค่ำ เงิน ตรำต่ำ งประเทศ แสดงเป็น กำไร (ขำดทุน ) สุท ธิจ ำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
3.14.3 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ที่มีสกุลเงินที่ใช้ใ น
กำรดำเนินงำนที่มิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทุกวันสิ้นเดือน
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กำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
3.15.1 โครงกำรสมทบเงิน
ธนำคำรและบริษัท ย่อ ยในประเทศมีก องทุน สำรองเลี้ย งชี พ สำหรับ พนัก งำนตำมพระรำชบัญ ญัติก องทุน
สำรองเลี้ย งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง บริห ำรจัด กำรโดยผู้จัด กำรกองทุน ที่เ ป็น หน่ว ยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนัก งำนจะจ่ำ ยเงิน สมทบเข้ำ กองทุน ตำมอัต รำที่กำหนดไว้ ซึ่ง พนัก งำน
จะได้รับประโยชน์ดังกล่ำวตำมข้อบังคับของกองทุน
สำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัท ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพพนักงำน จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ให้บริกำร
3.15.2 โครงกำรผลประโยชน์
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน
กำรประมำณกำรหนี ้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนคำนวณโดยนัก คณิต ศำสตร์ป ระกัน ภัย ซึ่ง ใช้เ ทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) อันเป็นประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยคำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปัจจัยอื่น ๆ
ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ข องพนัก งำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้ว ยมูล ค่ำ ปัจ จุบ ัน ของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนสุท ธิ จ ำกมูล ค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพ ย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำ ยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนใน
งบก ำไรขำดทุน และกำไรขำดทุน เบ็ด เสร็ จ อื่ น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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3.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ด้วยจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี โดยคำนวณ
จำกกำไรหรือขำดทุนทำงภำษีประจำงวด และใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในวันที่รำยงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สิน ทรัพ ย์ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชี และหนี้สิน ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีที่เ กิด จำกผลแตกต่ำ งชั่ว ครำวดัง กล่ำ ว
ด้วยจำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยชำระหนี้สิน โดยรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บันทึกในส่วนของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ำของ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้นี้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกัน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุ กสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง
3.17 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิส่วนของธนำคำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉลี่ย โดยให้น้ำหนักตำมเวลำ และจำนวนเงินที่รับชำระ
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยปรับปรุงกำไรสุท ธิส่ว นของธนำคำรที่เ ป็น ของหุ้น สำมัญ และจำนวนหุ้น สำมัญ ด้ว ย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

ข้อมูลควำมเสี่ยงของธนำคำร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติด ตำมควำมเสี่ย งของธนำคำรให้อ ยู่ใ นระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ย ง
ของธนำคำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้นำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงตำมหลักเกณฑ์
Basel III และเพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจให้ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม
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ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่สำคัญคือ กำรระบุควำมเสี่ยงสำคัญซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเสี่ยงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเสี่ยง
ให้ อ ยู่ ภำยในระดั บ ที่ เ หมำะสมภำยใต้ น โยบำยที่ ธ นำคำรกำหนด และกำรรำยง ำนควำมเสี่ ย งประเภทต่ ำ ง ๆ ให้
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมเสี่ยงได้ทันต่อเหตุกำรณ์
หลักกำรสำคัญของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ได้ รับกำรอนุมัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบำยควำมเสี่ยงโดยรวมของธนำคำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงทำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4.1.1

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจำนวนเงินที่ธนำคำรอำจต้องจ่ำยชำระตำมภำระผูกพันในกรณีที่คู่สัญญำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวได้
ธนำคำรได้กำหนดกระบวนกำรอำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรกำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเชื่อของลูกค้ำ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและอำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์
ในกำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ควำมเป็นไปได้
ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง
ระดับควำมเสี่ยงของสินเชื่อเป็นประจำ นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้มีกำรกำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตด้วย

4.1.2

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยอันจะมีผล
ในทำงลบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและ/หรือในอนำคต ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำก
กำรจัดโครงสร้ำงและลักษณะของรำยกำรในสินทรัพย์และหนี้สิน นอกจำกนี้ยังเกิดจำกระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรำยกำรทำงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สินอีกด้วย
ธนำคำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำหนด ธนำคำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยมีกำรทำธุ รกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
ดอกเบี้ย
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบกำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ถึงภายใน
1 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
222,490
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
10,647
เงินให้สินเชื่อ
1,289,577
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
1,077,298
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
51,196
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
10,589
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
15

60,505 30,306
29,005 63,254
270,754 183,070

305
301,658
43,628

16,092
20,321

58,592
13,952

- 372,198
- 420,656
47,601 1,868,903

514,075 405,100

9,721

-

84,771

- 2,090,965

8,647
32,532

8,917
105,725

19,491
-

-

29,811
72

10,619
58

128,681
10,589
138,402

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ถึงภายใน
1 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
377,515
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
20,019
เงินให้สินเชื่อ
1,224,332
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
990,476
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
61,439
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
9,136
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
214


59,613 47,197
20,335 110,399
257,222 168,461

4,119
130,942
59,605

16,469
20,424

42,812
12,186

- 531,256
- 298,164
40,003 1,782,233

357,586 610,605

15,880

-

84,232

- 2,058,779

6,266
29,708

97,646

23,510
-

-

35,032
34

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

13,801
13,243

140,048
9,136
140,845
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สินทรัพย์ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
น
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
้
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
เงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อ น
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
หนีเงิ้สนินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
ตลำดเงิน ำงธนำคำรและ
หนีตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนนเมื่อทวงถำม
หนี
้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
น
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
้
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
เงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อ น
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
หนีเงิ้สนินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
ตลำดเงิน ำงธนำคำรและ
หนีตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนนเมื่อทวงถำม
หนี
้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิน2558
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2558
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
รวม
เปลี
่ยนอัต้ยรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สิทีน่หเชื
ดอกเบี
ยุด่อ
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
210,994
210,994
10,370
10,370
1,267,479
1,267,479

47,233 14,819
47,233
23,289 14,819
59,685
23,289
59,685
255,831 172,341
255,831 172,341

305
305
294,635
294,635
43,629
43,629

16,09216,092
20,321
20,321

54,041
54,04113,95213,952

- 327,392
-- 327,392
404,071
404,071
46,096 1,819,649
46,096 1,819,649

1,055,250
1,055,250

503,922 386,184
503,922 386,184

8,969
8,969

-

84,783
84,783

- 2,039,108
- 2,039,108

8,647
8,64732,53232,532

8,917
8,917105,725105,725

19,725
19,725--

---

49,423
49,423
10,539
10,539
15
15

21,830
21,8301414

8,599
8,5995858

117,141
117,141
10,539
10,539
138,344
138,344

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิน2557
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2557
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
เปลี
่ยนอัต้ยรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สิทีน่หเชื
รวม
ดอกเบี
ยุด่อ
ดอกเบี
ยุด
ได้ทันที้ย
รับทีรู่ห้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
366,745
366,745
17,854
17,854
1,199,948
1,199,948
964,948
964,948
51,680
51,680
9,070
9,070
213
213

42,720
42,720
14,568
14,568
241,462
241,462

20,837
20,837
109,075
109,075
158,014
158,014

2,794
2,794
125,380
125,380
59,605
59,605

16,46916,469
20,151
20,151

34,125
34,12512,18612,186

- 467,221
-- 467,221
283,346
283,346
39,139 1,730,505
39,139 1,730,505

345,655 591,274
345,655 591,274

8,499
8,499

-

82,212
82,212

- 1,992,588
- 1,992,588

6,267
6,26729,70829,708

-97,64697,646

23,660
23,660--

---

24,421
24,4211414

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

13,791
13,79113,24313,243

119,819
119,819
9,070
9,070
140,824
140,824
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ข้อมูลเบื้องต้นของอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อเฉพำะในประเทศ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
395,191
426,812
1,182,283
1,082,822
1,577,474
1,509,634

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
395,191
426,812
1,180,853
1,081,504
1,576,044
1,508,316

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2558
2557
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
575,079
298,747
1,797,529
2,671,355

9,465
6,842
87,457
103,764

1.65
2.29
4.87

448,814
279,756
1,755,893
2,484,463

9,725
8,252
85,493
103,470

2.17
2.95
4.87

2,105,926
125,819
142,708
2,374,453

28,905
1,370
6,964
37,239

1.37
1.09
4.88

1,939,626
127,868
139,101
2,206,595

27,975
1,627
6,700
36,302

1.44
1.27
4.82
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2558
2557
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
521,742
283,834
1,747,001
2,552,577

7,575
6,393
84,871
98,839

1.45
2.25
4.86

396,434
266,598
1,707,215
2,370,247

7,287
7,858
83,051
98,196

1.84
2.95
4.86

2,047,505
112,012
142,588
2,302,105

26,833
1,118
6,965
34,916

1.31
1.00
4.88

1,873,646
118,032
139,252
2,130,930

25,818
1,409
6,706
33,933

1.38
1.19
4.82
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ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจก่อ ให้เกิดฐำนะเกิน ดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอำจกระทบต่อผลกำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้
ธนำคำรบริห ำรฐำนะเงิน ตรำต่ำ งประเทศภำยใต้ข้อกำหนดของทำงกำรและเพดำนควำมเสี่ย งภำยใน ที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำหนด

4.1.4

ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน
ควำมเสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ของตรำสำรทุน หรือหุ้นทุน และมีผลทำให้ฐำนะของเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีมูลค่ำลดลง หรือทำให้เกิด
ควำมผันผวนต่อกำไร (ขำดทุน)
ธนำคำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยลงทุนภำยใต้ข้อกำหนดของทำงกำร และนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำร

4.1.5

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่อ ง หมำยถึง ควำมเสี่ย งที่เ กิด จำกกำรที่ธ นำคำรไม่ส ำมำรถชำระหนี้สิน และ
ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะชำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถนำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออำนวยอีกด้วย
ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นผู้กำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทำงกำร
โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักทำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว และหน่วยงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่
ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยงที่กำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจำ
ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ ซึ่งมีกำร
กระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบกำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและ
ตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน (Swap and Repurchase Market)
และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ โดยอำจดำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนใน
สกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร เป็นต้น ธนำคำรมุ่งดำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำมสภำพตลำดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำง
ใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอำนวยสินเชื่อสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดมเงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุน
ที่หลำกหลำยแล้ว ธนำคำรจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร เพื่อที่จะ
สำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืนหนี้สินและภำระผูกพันและดำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณี
เกิดวิกฤต
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ
2557สดัินงทรั
นี้ พย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ธนำคำรมี
และ 2557 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
กิน 5 ปี
371,893 แต่ไม่เ305

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
6,154
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 371,893
เงินลงทุน
101,774
ตรำสำรอนุพันธ์
6,154
เงินให้สินเชื่อ
845,635
เงินลงทุน
101,774
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
845,635
เงินรับฝำก
2,081,244
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
111,117
เงินรับฝำก
2,081,244
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
10,589
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
111,117
ตรำสำรอนุพันธ์
14,774
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
10,589
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
145
ตรำสำรอนุพันธ์
14,774
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
145

สินทรัพย์ทางการเงิน

5,681
305
302,433
5,681
624,098
302,433
624,098
9,721
8,647
9,721
8,647
10,295
32,532
10,295
32,532

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
เกิน 5 ปี
527,137 แต่ไม่4,119

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
6,137
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 527,137
เงินลงทุน
147,302
ตรำสำรอนุพันธ์
6,137
เงินให้สินเชื่อ
825,689
เงินลงทุน
147,302
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
825,689
เงินรับฝำก
2,042,899
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
133,781
เงินรับฝำก
2,042,899
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
9,136
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
133,781
ตรำสำรอนุพันธ์
6,418
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
9,136
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
13,491
ตรำสำรอนุพันธ์
6,418
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
13,491
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2,450
4,119
134,095
2,450
606,215
134,095
606,215
15,880
6,267
15,880
6,267
3,534
29,708
3,534
29,708

งบการเงินรวม
2558
หน่วย : ล้านบาท
เกินกว่งบการเงิ
า 5 ปี นไม่รวม
มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2558 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชือ่ ที่หยุด
รวม
ระยะเวลา
รั
บ
รู
้
ร
ายได้
372,198
10,910
22,745
372,198
18,567
98,031
520,805
10,910
22,745
352,546
46,624
1,868,903
18,567
98,031
520,805
352,546
46,624
1,868,903
2,090,965
8,917
128,681
2,090,965
10,589
8,917
128,681
9,082
34,151
10,589
105,725
138,402
9,082
34,151
105,725
138,402
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
หน่วย : ล้านบาท
เกินกว่งบการเงิ
า 5 ปี นไม่รวม
มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2557 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา
รั
บ
รู
ร
้
ายได้
531,256
7,354
18,147
7,354
310,501
18,147
310,501
7,900
97,646
7,900
97,646

83,666
83,666
-

39,828
39,828
-

15,941
531,256
383,210
15,941
1,782,233
383,210
1,782,233
2,058,779
140,048
2,058,779
9,136
140,048
17,852
9,136
140,845
17,852
140,845
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สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
นลงทุน น
หนี้สินเงิทางการเงิ
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
นลงทุน น
หนี้สินเงิทางการเงิ
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
กิน 5 ปี
327,087 แต่ไม่เ305
6,046
5,681
327,087
305
90,093
295,411
6,046
5,681
811,443
612,859
90,093
295,411
811,443
612,859
2,030,139
8,969
99,577
8,647
2,030,139
8,969
10,539
99,577
8,647
14,356
10,295
10,539
87
32,532
14,356
10,295
87
32,532

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
เกิน 5 ปี
464,427 แต่ไม่2,794
5,866
2,450
464,427
2,794
136,665
128,534
5,866
2,450
784,405
599,314
136,665
128,534
784,405
599,314
1,984,089
8,499
113,552
6,267
1,984,089
8,499
9,070
113,552
6,267
5,749
3,534
9,070
13,470
29,708
5,749
3,534
13,470
29,708
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
หน่วย : ล้านบาท
เกิงบการเงิ
นกว่า 5นปีเฉพาะธนาคาร
ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2558 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชือ่ ที่หยุด
รวม
ระยะเวลา
รั
บ
รู
้
ร
ายได้
327,392
10,910
22,637
327,392
18,567
126,491
530,562
10,910
22,637
349,251
46,096
1,819,649
18,567
126,491
530,562
349,251
46,096
1,819,649
2,039,108
8,917
117,141
2,039,108
10,539
8,917
117,141
9,082
33,733
10,539
105,725
138,344
9,082
33,733
105,725
138,344
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
หน่วย : ล้านบาท
เกิงบการเงิ
นกว่า 5นปีเฉพาะธนาคาร
ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา
รั
บ
รู
ร
้
ายได้
2557
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา
รั
บ
รู
ร
้
ายได้
467,221
7,354
15,670
467,221
18,147
115,292
398,638
7,354
15,670
307,647
39,139
1,730,505
18,147
115,292
398,638
307,647
39,139
1,730,505
1,992,588
119,819
1,992,588
9,070
119,819
7,900
17,183
9,070
97,646
140,824
7,900
17,183
97,646
140,824
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มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2557
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

61,432
372,007
22,745
520,805

61,432
372,007
22,757
543,618

59,899
532,205
15,941
383,210

59,899
532,205
15,845
410,636

1,768,995
2,745,984

1,768,995
2,768,809

1,694,541
2,685,796

1,694,541
2,713,126

2,090,965
128,681
10,589
34,151
138,353
49
2,402,788

2,090,965
128,681
10,589
34,187
157,405
49
2,421,876

2,058,779
140,048
9,136
17,852
140,770
75
2,366,660

2,058,779
140,048
9,136
17,780
159,084
75
2,384,902
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2557
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

61,299
327,351
22,637
530,562

61,299
327,351
22,650
566,888

59,782
467,830
15,670
398,638

59,782
467,830
15,635
434,118

1,722,718
2,664,567

1,722,718
2,700,906

1,645,014
2,586,934

1,645,014
2,622,379

2,039,108
117,141
10,539
33,733
138,295
49
2,338,865

2,039,108
117,141
10,539
33,769
157,346
49
2,357,952

1,992,588
119,819
9,070
17,183
140,749
75
2,279,484

1,992,588
119,819
9,070
17,172
159,063
75
2,297,787

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย
มีดังนี้
มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม คำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
สำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบกำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้
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กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้
อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อของตรำสำรหนี้ที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้
จดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร
จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมีควำม
เป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธีคิดลด
กระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
ตรำสำรหนี้ที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกรำคม 2558 ธนำคำรได้ นำนโยบำยกำรบั ญ ชี ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ กำรวั ด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมมำถื อ ปฏิ บั ติ
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำทำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม
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ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

หน่วย : ล้านบาท

ระดับ 1

งบการเงินรวม
2558
ระดับ 2
ระดับ 3

81,522

22,757
391,660

-

22,757
473,182

334

33,853

-

34,187

2,227

14,315

53,894

70,436

-

157,405

-

157,405

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ระดับ 2
ระดับ 3

75,979

22,650
379,866

-

22,650
455,845

-

33,769

-

33,769

2,227

9,524

99,292

111,043

-

157,346

-

157,346

รวม

กำรกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1 - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)
เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบ
สำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
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ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่นำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น
4.3

กำรดำรงเงินกองทุน
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรดำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้ก รอบควำมเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ และเป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข องทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวัง ของตลำด
โดยธนำคำรมี ก ำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ส มมติ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งสม่ำเสมอ
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้กำหนดกำรดำรง
เงินกองทุนขั้นต่ำเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนำคำร ดังนี้
อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

อัตราร้อยละ
4.50
6.00
8.50

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีเงินกองทุนตำมกฎหมำยและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี้

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่จัดสรรจำกกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
2558
2557
341,564
303,810
341,431
303,683
19,088
19,088
56,346
56,346
20,000
19,000
86,500
81,500
103,897
86,200
55,781
41,689
(181)
(140)
133
127

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
332,058
297,006
332,058
297,006
19,088
19,088
56,346
56,346
20,000
19,000
86,500
81,500
94,889
79,619
55,395
41,581
(160)
(128)
-

45,089

46,287

44,207

45,417

386,653

350,097

376,265

342,423
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งบการเงินรวม
2558
2557
15.78
15.78
17.87

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

15.10
15.11
17.41

15.84
15.84
17.95

15.24
15.24
17.56

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรมีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร (หมำยเหตุข้อ 6.10) ซึ่งธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้อนุมัติให้นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของในเดือนกรกฎำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รำยใหญ่
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ และเรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุน
สำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล www.bangkokbank.com
วันที่เปิดเผยข้อมูล
30 ตุลำคม 2558
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2558
5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
5.1

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนำคำรประเมิน กำรด้อ ยค่ำของเงิน ลงทุน เมื่อ มีข้อบ่งชี้กำรด้อ ยค่ำเกิดขึ้นและพิจำรณำว่ำเงินลงทุนมีก ำรด้อ ยค่ำ
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงต่ำกว่ำรำคำทุนอย่ำงมีสำระสำคัญและอย่ำงต่อเนื่อง กำรพิจำรณำ
ควำมมีสำระสำคัญและระยะเวลำควำมต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนำคำร ในกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว ธนำคำร
ได้ประเมินถึงควำมผันผวนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับ ควำมเสื่อมถอยในสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภำวะแวดล้อมกำรประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ของผู้ออกหลักทรัพย์

5.2

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนำคำรกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำรซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญ เสีย
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรำกำรผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
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ประมำณกำรหนี้สิน
ธนำคำรต้อ งใช้ดุลยพินิจและข้อ สมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับ รู้ป ระมำณกำรหนี้สิน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสี ย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะจ่ำยในอนำคต
ทั้ ง นี้ กำรพิ จ ำรณำได้ ทำขึ้ น จำกประสบกำรณ์ แ ละข้ อ มู ลที่ มี อ ยู่ ข ณะที่ จั ด ทำงบกำรเงิ น โดยมี ก ำรทบทวนจำนวน
ที่ประมำณไว้อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
สำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์ มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น และข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น

5.4

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
กรณี ที่ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ไม่ ไ ด้ ซื้ อ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ ง ธนำคำรกำหนดมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม โดยใช้ เ ทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจำลองกำรคำนวณรำคำ
ธนำคำรได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมวิธีประมำณกำร
และสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์ ดังนั้น กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ /หรือ
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณไว้

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝำก
ธนำคำรและเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี วั น ครบกำหนดไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนั บ จำกวั น ที่ ไ ด้ ม ำและ
ไม่มีภำระผูกพัน
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินสด
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำและตั๋วเงินที่มีวันครบกำหนด
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6.1.2

งบการเงินรวม
2558
2557
61,432
59,899

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
61,299
59,782

63

95

-

-

3,890
65,385

2,809
62,803

61,299

59,782

รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับชำระหนี้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำกำไรสะสม
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

1,773

5,687

1,808

5,649

688
928
12,510

1,370
904
-

688
926
12,404

1,370
904
-

รายงานประจําปี 2558
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รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

13,039
1,958
79
15,076
1
(14)
15,063

132,000
12,520
8,855
16,091
169,466
161
(249)
169,378

145,039
14,478
8,855
16,170
184,542
162
(263)
184,441

12,710
2,588
1,367
16,665
2
(14)
16,653

275,500
20,150
6,776
19,794
322,220
268
(304)
322,184

288,210
22,738
6,776
21,161
338,885
270
(318)
338,837

22,973
10,991
1,335
12,057
47,356
2
47,358

88,933
7,529
1,471
42,367
140,300
337
(429)
140,208

111,906
18,520
2,806
54,424
187,656
339
(429)
187,566

10,412
6,852
887
12,121
30,272
3
30,275

60,276
3,719
1,667
96,436
162,098
1,346
(351)
163,093

70,688
10,571
2,554
108,557
192,370
1,349
(351)
193,368

62,421

309,586

372,007

46,928

485,277

532,205
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ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ
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เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

13,039
79
13,118
(14)
13,104

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

132,000
4,600
8,855
16,091
161,546
139
(249)
161,436

145,039
4,600
8,855
16,170
174,664
139
(263)
174,540

12,710
21
1,367
14,098
(14)
14,084

275,500
12,200
6,776
19,794
314,270
229
(304)
314,195

288,210
12,221
6,776
21,161
328,368
229
(318)
328,279

22,152
10,991
1,330
6,541
41,014
41,014

81,708
7,528
1,956
20,522
111,714
106
(23)
111,797

103,860
18,519
3,286
27,063
152,728
106
(23)
152,811

9,702
6,852
885
4,165
21,604
21,604

61,155
3,719
48
52,327
117,249
731
(33)
117,947

70,857
10,571
933
56,492
138,853
731
(33)
139,551

54,118

273,233

327,351

35,688

432,142

467,830

รายงานประจําปี 2558
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ตรำสำรอนุพันธ์
มูลค่ำยุติธรรมและจำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
รวม

2558
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
16,723
24,891
6,020
8,926
2
334
22,745
34,151

2558
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
16,617
24,807
6,020
8,926
22,637
33,733

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,122,002
638,363
3,618
1,763,983

2557
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
11,487
9,825
4,453
7,501
1
526
15,941
17,852

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,102,424
638,363
1,740,787

จานวนเงิน
ตามสัญญา
960,584
356,867
3,556
1,321,007
หน่วย : ล้านบาท

2557
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
11,217
9,683
4,453
7,500
15,670
17,183

จานวนเงิน
ตามสัญญา
950,713
356,867
1,307,580

สัดส่วนกำรทำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

สถำบันกำรเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภำยนอก
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
83.69
79.49
16.31
20.51
100.00
100.00

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
83.98
79.75
0.02
16.00
20.25
100.00
100.00

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มู ลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง เป็นต้น จำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ที่สำคัญของธนำคำรมีดังนี้
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ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต โดย
ในสัญญำจะระบุให้มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคู่สัญญำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่กำหนดไว้
ในอนำคต
- สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่ำง
สองสกุลเงินกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลง
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีกำรแลกเปลี่ยนเงินต้น
6.4

เงินลงทุนสุทธิ
6.4.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
รวม

30,817
54
814
31,685

34,848
5
471
1,380
36,704

งบการเงินรวม
2558
2557
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม

293,788
10,948
66,824
59,794
1,552
8,591
441,497

194,607
10,378
26,978
52,829
1,537
4,832
291,161

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
30,817
54
30,871

34,848
5
34,853

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
293,788
10,948
55,030
58,524
1,552
5,133
424,975

194,607
10,378
16,526
52,791
1,537
4,487
280,326
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ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย
13,343
2,870
16,213

25,935
700
2,745
29,380

งบการเงินรวม
2558
2557
ราคาทุน
ราคาทุน
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย
8,552
2,870
11,422

22,040
700
2,745
25,485

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
ราคาทุน
ราคาทุน

6,455
27,395
33,850
(3,720)
30,130

6,743
21,242
27,985
(3,176)
24,809

6,446
27,387
33,833
(3,720)
30,113

6,734
21,234
27,968
(3,176)
24,792

519,525

382,054

497,381

365,456

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงไว้ใน
หมำยเหตุข้อ 6.13
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 31 บริษัท
และ 32 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว
256 ล้ำนบำท และบริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท และ 4 บริษัท
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และ 72 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 2 ล้ำนบำท และ 43 ล้ำนบำท
โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 2 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 1,159 ล้ำนบำท และ 905 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่ ว นให้ แ ก่ บริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ท วี จำกั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนำคำรตำมรำคำปิ ด ของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2547 จำนวน 3,323 ล้ำ นบำท ธนำคำรบัน ทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริ ษั ท ย่อ ยภำยใต้ หลั กทรัพ ย์เ ผื่อ ขำย ตำมแนวปฏิ บัติ ทำงบั ญชี เกี่ ยวกับ กำรโอนและกำรรับ โอนสิ นทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จำนวน
868 ล้ำนบำท และ 1,133 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.4.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

6.5

งบการเงินรวม
2558
2557
11
11
187
187
41
41
1,458
1,450
1,697
1,689

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
11
11
187
187
41
41
1,458
1,450
1,697
1,689

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

งบการเงินรวม
ประเภท ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย์ ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
ที่ลงทุน
และทางอ้อม
2558
2557
2558
2557
ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

35.88
30.00
16.91
49.99

35.88
30.00
19.80
49.99

43
15
9
90
157
(2)
155

43
15
10
90
158
(2)
156

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
2558

2557

660
317
218
85
1,280
1,280

568
277
221
90
1,156
1,156

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
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ประเภทธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทหลักทรัพย์ ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
2558

2557

ธุรกิจกำรเงิน
ธนำคำร
บริหำรสินทรัพย์
ธนำคำร
ธุรกิจกำรเงิน
หลักทรัพย์

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.89

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.89

2
6,082
2,500
19,585
183
4,769

2
6,082
2,500
19,585
183
4,769

ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

35.88
30.00
16.91
49.99

35.88
30.00
19.80
49.99

43
15
9
90
33,278
(97)
33,181

43
15
10
90
33,279
(97)
33,182

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดังนี้

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
659
636
659
636

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.6.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
อื่น ๆ
หัก รำยได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้
รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ธปท.
- รำยสินเชื่อ
- รำยกลุ่ม
เงินสำรองส่วนเกิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำก
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

6.6.2

งบการเงินรวม
2558
2557
113,556
116,742
1,323,842
1,210,795
430,933
454,122
1,208
1,190
(636)
(616)
1,868,903
1,782,233
4,279
4,233

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
112,085
114,906
1,281,712
1,169,557
425,227
445,390
1,207
1,190
(582)
(538)
1,819,649
1,730,505
4,184
4,118

1,873,182

1,786,466

1,823,833

1,734,623

(41,688)
(4,708)
(55,379)
(101,775)

(26,352)
(4,280)
(58,779)
(89,411)

(40,503)
(4,708)
(53,492)
(98,703)

(25,415)
(4,280)
(57,400)
(87,095)

(2,412)
1,768,995

(2,514)
1,694,541

(2,412)
1,722,718

(2,514)
1,645,014

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557
56,226
45,046
2.75
2.14
16,622
18,260
0.83
0.88

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
54,737
44,105
2.76
2.15
16,147
17,917
0.83
0.89

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.6.3

จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,424,536
88,262
8,646
1,521,444

2558
ต่างประเทศ
รวม
28,013
1,452,549
175,659
263,921
143,787
152,433
347,459
1,868,903

ในประเทศ
1,358,021
92,806
4,713
1,455,540

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

6.6.4

156

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในประเทศ
1,425,816
88,262
8,646
1,522,724

2558
ต่างประเทศ
รวม
28,013
1,453,829
168,283
256,545
100,629
109,275
296,925
1,819,649

ในประเทศ
1,361,003
92,806
4,713
1,458,522

หน่วย : ล้านบาท
2557
ต่างประเทศ
รวม
24,992
1,383,013
185,105
277,911
116,596
121,309
326,693
1,782,233
หน่วย : ล้านบาท
2557
ต่างประเทศ
รวม
24,992
1,385,995
168,909
261,715
78,082
82,795
271,983
1,730,505

จำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ 2557

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
36,472
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 768,088
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 172,147
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
333,063
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
202,166
อื่น ๆ
257,427
รวม
1,769,363

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
837
15,591
6,179
16,132
1,887
2,688
43,314

งบการเงินรวม
2558
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
286
178
7,257
9,127
812
2,183
510
578
611
869
79
790
9,555
13,725

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
240
25,850
2,737
1,508
2,314
297
32,946

รวม
38,013
825,913
184,058
351,791
207,847
261,281
1,868,903

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
34,274
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 766,158
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 150,644
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
301,008
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
186,114
อื่น ๆ
261,908
รวม
1,700,106

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
33,502
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 737,695
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 166,554
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
330,451
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
202,145
อื่น ๆ
252,698
รวม
1,723,045

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
31,466
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 730,204
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 146,389
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
298,154
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
186,112
อื่น ๆ
257,856
รวม
1,650,181

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
842
19,983
5,065
6,197
1,753
3,241
37,081

งบการเงินรวม
2557
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
177
104
2,766
15,012
1,056
456
1,230
410
481
531
71
643
5,781
17,156

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
837
14,413
5,911
16,132
1,886
2,688
41,867

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
180
178
7,212
8,909
812
2,183
510
578
610
869
78
696
9,402
13,413

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
688
19,326
5,016
6,197
1,753
3,239
36,219

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
177
104
2,704
15,012
1,056
456
1,230
410
480
531
64
546
5,711
17,059

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
349
14,500
3,088
1,508
2,341
323
22,109

รวม
35,746
818,419
160,309
310,353
191,220
266,186
1,782,233
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
240
24,924
2,691
1,508
2,304
255
31,922

รวม
34,937
793,153
178,151
349,179
207,814
256,415
1,819,649
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
349
13,784
3,088
1,508
2,339
267
21,335

รวม
32,784
781,030
156,005
307,499
191,215
261,972
1,730,505

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
12 รวม

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
12 รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,773,357
43,504
9,650
13,725
32,946

1,144,296
19,283
3,976
7,182
20,933

1,873,182

1,195,670

1
2
100
100
100

13,788
501
3,975
7,197
20,935
55,379
101,775

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,704,086
37,312
5,803
17,156
22,109

1,055,551
17,695
1,619
4,822
10,998

1,786,466

1,090,685

1
2
100
100
100

12,687
449
1,631
4,860
11,005
58,779
89,411

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
12 รวม

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
12 รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,726,948
42,053
9,497
13,413
31,922

1,115,542
18,636
3,971
6,913
20,308

1,823,833

1,165,370

1
2
100
100
100

13,514
488
3,971
6,928
20,310
53,492
98,703

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,654,059
36,437
5,733
17,059
21,335

1,020,170
17,056
1,599
4,726
10,528

1,734,623

1,054,079

1
2
100
100
100

12,346
436
1,614
4,764
10,535
57,400
87,095

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ได้รวมค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำนวน 4,708 ล้ำนบำท และ 4,280 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้
(Collective Approach) สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับแก่บริษัท
ที่มีปัญ หำเกี่ย วกับ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิน งำน ตำมที่ก ล่ำ วไว้ใ นหนัง สือ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพสินทรัพย์และรำยกำรกับบริษัทที่ เกี่ยวข้องลงวันที่
8 กรกฎำคม 2541 โดยธนำคำรและบริษัทย่อยได้กันเงินไว้สำหรับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ดังนี้

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
รำยละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วของธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
8
485
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง
485
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,907
42,092
รวม
6,915
42,577

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 5 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 42,577 ล้ำนบำท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
42
1,087
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง ห้องชุด
1,087
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
7,699
50,311
รวม
7,741
51,398

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 4 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญ ชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 51,398 ล้ำนบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จำนวน 3,536 ล้ำนบำท และ 3,406 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จำนวน 64,821 ล้ำนบำท และ 63,328 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ สำหรับงบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ 2557 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยสำคัญ
6.7

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ปกติ

ยอดต้นปี
12,687
หนี้สงสัยจะสูญ 1,101
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
13,788

ปกติ

ยอดต้นปี
12,384
หนี้สงสัยจะสูญ
303
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
12,687

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

449
52
501

1,631
2,344
3,975

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

492
(43)
449

965
666
1,631

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
4,860
11,005
58,779
89,411
2,339
13,457
(4,586)
14,707
2,032
2,032
(2)
(5,559)
(5,561)
1,186
1,186
7,197
20,935
55,379
101,775
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
2,219
17,031
56,606
89,697
2,641
2,920
2,517
9,004
885
885
(9,831)
(9,831)
(344)
(344)
4,860
11,005
58,779
89,411

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ปกติ

ยอดต้นปี
12,346
หนี้สงสัยจะสูญ 1,168
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
13,514

ปกติ

ยอดต้นปี
12,093
หนี้สงสัยจะสูญ
253
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
12,346

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

436
52
488

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

467
(31)
436
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
ส่วนทีเ่ กิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
1,614
4,764
10,535
57,400
87,095
2,357
2,164
13,267
(5,084)
13,924
2,024
2,024
(5,516)
(5,516)
1,176
1,176
3,971
6,928
20,310
53,492
98,703
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
มาตรฐาน
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
964
2,124
16,580
55,394
87,622
650
2,640
2,713
2,093
8,318
883
883
(9,641)
(9,641)
(87)
(87)
1,614
4,764
10,535
57,400
87,095

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับ งบกำรเงินรวม
จำนวน 101,775 ล้ำนบำท และ 89,411 ล้ำนบำท และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 98,703 ล้ำนบำท และ 87,095
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่ำจำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่กำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 55,379 ล้ำนบำท และ 58,779 ล้ำนบำท
และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 53,492 ล้ำนบำท และ 57,400 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7)

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.8

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

6.9
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งบการเงินรวม
2558
2557
2,514
2,886
664
297
(766)
(669)
2,412
2,514

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2,514
2,886
664
297
(766)
(669)
2,412
2,514

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี
23,754
396
24,150
65
24,215
(7,699)
16,516

งบการเงินรวม
2558
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
733
1
734
734
165
899

(4,433)
(162)
(4,595)
(4,595)
759
(3,836)

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

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

1,392
13
1,405
1,405
211
1,616

(4,505)
(17)
(4,522)
(4,522)
521
(4,001)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
20,054
235
20,289
65
20,354
(6,775)
13,579
หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
23,754
396
24,150
65
24,215
(7,699)
16,516
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 20,054 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 9,066 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดย
ผู้ประเมินภำยใน จำนวน 10,988 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรั พย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 23,754 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมิน รำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 16,356 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 7,398 ล้ำนบำท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี
16,976
396
17,372
65
17,437
(5,855)
11,582

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
730
1
731
731
231
962

(3,635)
(162)
(3,797)
(3,797)
755
(3,042)

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

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

1,392
14
1,406
1,406
217
1,623

(2,619)
(17)
(2,636)
(2,636)
308
(2,328)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
14,071
235
14,306
65
14,371
(4,869)
9,502
หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
16,976
396
17,372
65
17,437
(5,855)
11,582

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 14,071 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 4,321 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 9,750 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 16,976 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 11,210 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 5,766 ล้ำนบำท
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ทรั พ ย์ สิน รอกำรขำยจั ด ชั้ น ตำมเกณฑ์ ที่ ธ นำคำรแห่ ง ประเทศไทยกำหนด ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557
แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13
ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของ
สถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อย มี
รำยกำรดังกล่ำว ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2558
2557
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ประเภทของ
วิธีที่ใช้ในการ
การขาย
รับรู้รายได้
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการ
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
3
1
1
34
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
3,044
(13)
2,030
(19)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2558
2557
ประเภทของ
วิธีที่ใช้ในการ
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
การขาย
รับรู้รายได้
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
3
1
1
34
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
2,491
(10)
1,516
(17)
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6.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
ยอด เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ สุทธิของ อื่น ๆ ยอด
ต้นปี รับโอน โอนออก ค่าเสื่อม
ปลายปี
ราคาสะสม

ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
7,367
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2558) 12,850
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2558)
(1,013)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
3,273
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2558) 10,611
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2558)
(246)
อุปกรณ์
21,991
อื่น ๆ
1,514
รวม
56,347

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ค่าเสื่อม จาหน่าย/ โอนออก อื่น ๆ ยอด ที่ดิน อาคาร
ต้นปี ราคา โอนออก ไปสุทธิกับ
ปลายปี และอุปกรณ์
ราคาทุน
สุทธิ

45

-

-

141

7,553

-

-

-

-

-

-

7,553

8,174

-

-

60

21,084

-

-

-

-

-

-

21,084

-

324

-

(29)

(718)

-

-

-

-

-

-

(718)

132

-

(1,435)

44

2,014

1,350

202

-

(1,435)

6

123

1,891

7,454

(1)

(5,648)

17

12,433

5,183 1,160

(2)

(5,648)

-

693

11,740

(30)
1
1,081 (1,833)
917
(668)
17,773 (2,177)

67
(7,016)

(14)
58
(126)
151

(222)
(63) (14)
2
21,297 18,422 1,518 (1,828)
1,637
65,078 24,892 2,866 (1,828)

67
(7,016)

50
56

(8)
18,162
18,970

(214)
3,135
1,637
46,108

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำก
ผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้เปลี่ยนวิธีกำรแสดงมูลค่ำตำมบัญชีของอำคำร โดยนำค่ำเสื่อมรำคำสะสมไปแสดงสุทธิกับรำคำทุน
และส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม(ลด) และปรับย้อนหลังเสมือนแสดงสุทธิมำตั้งแต่กำรตีรำคำอำคำรครั้งแรก ทั้งนี้ เป็นเพียงกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรแสดงรำยกำรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อฐำนะและผลกำรดำเนินงำนแต่อย่ำงใด
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2557
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
ราคา โอนออก

ยอด ที่ดิน อาคาร
และ
ปลายปี
อุปกรณ์สุทธิ

7,487

62

-

(182)

7,367

-

-

-

-

-

7,367

12,850

-

-

-

12,850

-

-

-

-

-

12,850

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

3,097

253

(1)

(76)

3,273

1,104

262

(1)

(15)

1,350

1,923

10,613

-

(2)

-

10,611

4,055

1,129

(1)

-

5,183

5,428

(246)
21,218
928
54,934

1,467
1,670
3,452

(658)
(1,033)
(1,694)

(36)
(51)
(345)

(246)
21,991
1,514
56,347

(49)
17,549
22,659

(14)
1,557
2,934

(660)
(662)

(24)
(39)

(63)
18,422
24,892

(183)
3,569
1,514
31,455

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จำนวน 14,925 ล้ำนบำท และ 14,306 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ สุทธิของ อื่น ๆ ยอด
ยอด ค่าเสื่อม จาหน่าย/ โอนออก อื่น ๆ ยอด ที่ดิน อาคาร
ต้นปี รับโอน โอนออก ค่าเสื่อม
ปลายปี ต้นปี ราคา โอนออก ไปสุทธิกับ
ปลายปี และอุปกรณ์
ราคาสะสม
ราคาทุน
สุทธิ

ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
7,360
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2558) 12,850
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2558)
(1,013)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
3,099
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2558) 10,611
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2558)
(246)
อุปกรณ์
21,117
อื่น ๆ
387
รวม
54,165

45

-

-

142

7,547

-

-

-

-

-

-

7,547

8,107

-

-

66

21,023

-

-

-

-

-

-

21,023

-

324

-

(29)

(718)

-

-

-

-

-

-

(718)

132

-

(1,361)

55

1,925

1,262

195

-

(1,361)

9

105

1,820

7,398

(1)

(5,648)

22

12,382

5,183 1,157

(2)

(5,648)

-

690

11,692

(30)
1
1,015 (1,794)
763
(530)
17,430 (2,000)

67
(6,942)

(14)
60
3
305

(222)
(63) (14)
2
20,398 17,803 1,424 (1,790)
623
62,958 24,185 2,762 (1,790)

67
(6,942)

50
59

(8)
17,487
18,274

(214)
2,911
623
44,684
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ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2553)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
(พ.ศ. 2553)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง
(พ.ศ. 2553)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

170

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
ราคา โอนออก

หน่วย : ล้านบาท

ยอด ที่ดิน อาคาร
ปลายปี
และ
อุปกรณ์สุทธิ

7,480

62

-

(182)

7,360

-

-

-

-

-

7,360

12,850

-

-

-

12,850

-

-

-

-

-

12,850

(1,013)

-

-

-

(1,013)

-

-

-

-

-

(1,013)

2,913

253

(1)

(66)

3,099

1,016

256

(1)

(9)

1,262

1,837

10,613

-

(2)

-

10,611

4,055

1,129

(1)

-

5,183

5,428

(246)
20,416 1,356
281 1,114
53,294 2,785

(630)
(1,008)
(1,641)

(25)
(273)

(246)
21,117
387
54,165

(49)
16,991
22,013

(14)
1,455
2,826

(627)
(629)

(16)
(25)

(63)
(183)
17,803 3,314
387
24,185 29,980

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน
จำนวน 14,475 ล้ำนบำท และ 13,875 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,016
222
(331)
2
อื่น ๆ
253
77
(270)
1
รวม
2,269
299
(601)
3

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
1,909
1,571
267 (323)
3
61
1,970
1,571
267 (323)
3

หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,518
391
61
1,518
452

รายงานประจําปี 2558
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2557
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,697
356
(33)
(4)
อื่น ๆ
319
261
(327)
รวม
2,016
617
(360)
(4)

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,016 1,410
192
(28)
(3)
253
2,269 1,410
192
(28)
(3)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,776
194
(314)
2
อื่น ๆ
253
77
(270)
รวม
2,029
271
(584)
2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
1,658
1,386
244 (314)
2
60
1,718
1,386
244 (314)
2

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,468
336
(28)
อื่น ๆ
319
261
(327)
รวม
1,787
597
(355)
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
1,776 1,257
156
(27)
253
2,029 1,257
156
(27)
-

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,571
445
253
1,571
698
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,318
340
60
1,318
400
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,386
390
253
1,386
643

6.12 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิน ภำษี เ งิ น ได้ รอกำรตั ดบั ญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557
2,745
2,133
6,335
4,169

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
1,778
1,176
5,963
3,844

(3,590)

(4,185)

(2,036)

(2,668)

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2558
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,886
2,772
1,540
266
1,923
2,894
12,281

198
1,152
(185)
(65)
40
2,133
3,273

54
36
90

(1)
99
11
4
4
117

3,137
4,023
1,355
212
2,003
5,031
15,761

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อืน่ ๆ
รวม

8,514
84
2
3,670
2,047
14,317

45
(84)
(226)
1,646
1,381

520
3,118
3,638

15
15

9,079
2
6,577
3,693
19,351

(2,036)

1,892

(3,548)

102

(3,590)

สุทธิ

รายงานประจําปี 2558
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ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2557
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,720
2,752
1,686
273
1,713
1,708
10,852

125
40
(146)
(7)
70
1,187
1,269

41
144
185

(20)
(4)
(1)
(25)

2,886
2,772
1,540
266
1,923
2,894
12,281

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

6,997
2
3,894
1,059
11,952

44
84
(223)
988
893

1,473
1,473

(1)
(1)

8,514
84
2
3,670
2,047
14,317

(1,100)

376

(1,288)

(24)

(2,036)

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,869
2,324
1,171
266
1,903
2,745
11,278

198
1,062
(197)
(65)
35
2,205
3,238

34
35
69

98
11
5
114

3,101
3,484
974
212
1,978
4,950
14,699

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

8,273
84
2
3,656
1,931
13,946

(2)
(84)
(221)
1,621
1,314

505
3,101
3,606

18
18

8,776
2
6,554
3,552
18,884

(2,668)

1,924

(3,537)

96

(4,185)

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,692
2,199
1,276
273
1,696
1,581
9,717

125
130
(105)
(7)
67
1,164
1,374

52
144
196

(5)
(4)
(9)

2,869
2,324
1,171
266
1,903
2,745
11,278

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

6,796
2
3,882
935
11,615

3
84
(226)
996
857

1,474
1,474

-

8,273
84
2
3,656
1,931
13,946

(1,898)

517

(1,278)

(9)

(2,668)

สุทธิ

6.13 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,773,357
43,504
9,650
13,725
32,946
1,873,182

เงินลงทุน

งบการเงินรวม
2558
ทรัพย์สิน
รอการขาย

7,151
7,151

1,911
1,911

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์อื่น
1,287
1,287

รวม
1,773,357
43,504
9,650
13,725
43,295
1,883,531

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,704,086
37,312
5,803
17,156
22,109

เงินลงทุน

งบการเงินรวม
2557
ทรัพย์สิน
รอการขาย

6,219

2,235

1,224

1,704,086
37,312
5,803
17,156
31,787

1,786,466

6,219

2,235

1,224

1,796,144

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,726,948
42,053

จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

9,497
13,413
31,922
1,823,833

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
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เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,654,059
36,437
5,733
17,059
21,335
1,734,623

สินทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
-

-

7,080
7,080

922
922

0.0
1,282
1,282

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
6,221
6,221

1,306
1,306

0.0
1,219
1,219

รวม

หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,726,948
42,053
9,497
13,413
41,206
1,833,117
หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,654,059
36,437
5,733
17,059
30,081
1,743,369
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6.14 เงินรับฝำก
6.14.1 จำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ออมทรัพย์
จ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำ
บัตรเงินฝำก
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
86,797
84,231
850,689
771,281
1,152,395
1,201,065
1,084
2,202
2,090,965
2,058,779

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
84,783
82,213
841,714
761,928
1,111,527
1,147,188
1,084
1,259
2,039,108
1,992,588

6.14.2 จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,787,096
28,021
17,193
1,832,310

ในประเทศ
1,787,103
27,935
12,189
1,827,227

2558
ต่างประเทศ
98,145
51,642
108,868
258,655

2558
ต่างประเทศ
98,127
46,992
66,762
211,881

งบการเงินรวม
รวม
1,885,241
79,663
126,061
2,090,965

ในประเทศ
1,748,039
31,764
24,415
1,804,218

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
1,885,230
74,927
78,951
2,039,108

ในประเทศ
1,748,093
31,368
21,540
1,801,001

หน่วย : ล้านบาท
2557
ต่างประเทศ
92,798
49,480
112,283
254,561

รวม
1,840,837
81,244
136,698
2,058,779
หน่วย : ล้านบาท

2557
ต่างประเทศ
92,782
43,272
55,533
191,587

รวม
1,840,875
74,640
77,073
1,992,588
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6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

41
4,978
145
10,278
15,442

4,809
22,900
17,109
6,116
50,934

4,850
27,878
17,254
16,394
66,376

18
3,145
2,989
10,069
16,221

6,251
39,100
2,000
12,655
60,006

6,269
42,245
4,989
22,724
76,227

5,143
452
1,874
6,401
13,870

18,386
5,363
24,686
48,435

23,529
5,815
1,874
31,087
62,305

6,091
417
3,849
6,728
17,085

18,780
3,998
23,958
46,736

24,871
4,415
3,849
30,686
63,821

29,312

99,369

128,681

33,306

106,742

140,048

เมือ่ ทวงถาม

2558
มีระยะเวลา

41
4,978
145
10,427
15,591

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2557
มีระยะเวลา

รวม

4,809
22,900
17,110
6,116
50,935

4,850
27,878
17,255
16,543
66,526

18
3,145
2,989
10,160
16,312

6,251
39,100
2,000
12,655
60,006

6,269
42,245
4,989
22,815
76,318

5,244
456
1,889
6,500
14,089

21,340
5,363
9,823
36,526

26,584
5,819
1,889
16,323
50,615

6,106
420
3,862
6,816
17,204

16,382
3,998
5,917
26,297

22,488
4,418
3,862
12,733
43,501

29,680

87,461

117,141

33,516

86,303

119,819
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6.16 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.16.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2558
ต่างประเทศ

รวม

-

108,335

108,335

-

112,155

112,155

20,000
74
107
20,181

16,238
(6,352)
118,221

36,238
74
107
(6,352)
138,402

20,000
273
96
20,369

14,832
(6,511)
120,476

34,832
273
96
(6,511)
140,845

ในประเทศ

ในประเทศ

2558
ต่างประเทศ

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

รวม

หน่วย : ล้านบาท
2557
ต่างประเทศ

รวม

-

108,335

108,335

-

112,155

112,155

20,000
74
49
20,123

16,238
(6,352)
118,221

36,238
74
49
(6,352)
138,344

20,000
273
75
20,348

14,832
(6,511)
120,476

34,832
273
75
(6,511)
140,824

6.16.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ 2557

ประเภท

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ
2572
9.025%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
บำท
2565
4.375%
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2559
1.00% - 1.50%
อื่น ๆ
บำท
2559 - 2562 0.00%
2.375%
- 0.50%
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงิน
2558
2557
108,335
112,155
16,238
14,832
20,000
20,000
74
273
107
96
(6,352)
(6,511)
138,402
140,845
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
สกุลเงิน
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงิน
2558
2557
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00% 108,335
112,155
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ
2572
9.025%
16,238
14,832
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
บำท
2565
4.375%
20,000
20,000
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2559
1.00% - 1.50%
74
273
2.125%
อื่น ๆ
บำท
2559 - 2562
0.50%
49
75
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
(6,352)
(6,511)
รวม
138,344
140,824

6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
จำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดและได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำร
ได้บันทึกบัญชีสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
(9,535 ล้ำนบำท) และจะตัดจำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกำหนด
ไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี
6.18 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และ
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รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500 ล้ำนหุ้น
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
(หมำยเหตุข้อ 6.22)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้น
ดังกล่ำวแล้ว จำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจำนวน
ณ เดือนกันยำยน 2550
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้
ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภท
พร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ
อำจออกและเสนอขำยควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่ อธนำคำรเลิกกิจกำร
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบกำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยมอบอำนำจ
ให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และต่อมำเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
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เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดก็ได้
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
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6.19 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้ Medium Term Note Program วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดังกล่ำว
6.20 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
9,241
8,257
1,630
2,161
(1,270)
(1,177)
9,601
9,241

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
9,143
8,175
1,599
2,142
(1,270)
(1,174)
9,472
9,143

6.21 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.21.1 โครงกำรสมทบเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 1,037 ล้ำนบำท และ 963 ล้ำนบำท และสำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 937 ล้ำนบำท และ 867 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.21.2 โครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จัดตั้งเป็น
กองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่ง มีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี้
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งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

859
(489)
370

797
(449)
348

859
(489)
370

797
(449)
348

7,084
7,454

6,517
6,865

6,955
7,325

6,418
6,766

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทั้งที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

ยอดต้นปี
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
จำกประสบกำรณ์
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
7,315
6,311
478
370
249
245
4
(323)
(288)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
7,216
6,228
457
354
247
241
4
(323)
(285)

(2)
168
13

582
(1)
137

3
158
11

581
2
136

45
7,943

(45)
7,315

45
7,814

(45)
7,216
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ตำรำงต่อไปนี้ แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จัดตั้ง
เป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

ยอดต้นปี
ดอกเบี้ยรับ
เงินจ่ำยสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
449
428
22
18
27
27
(23)
(4)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
449
428
22
18
27
27
(23)
(4)

(4)

1

(4)

1

18
489

(21)
449

18
489

(21)
449

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ซึ่งใช้ในกำรคำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแต่ละโครงกำร และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญแต่ละตัว ซึ่งทำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2558
2557
2558
2557
1.10 - 8.70
1.10 - 8.00
13.14
13.08
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.27
10.91

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2558
2557
2558
2557
1.10 - 8.70
1.10 - 8.00
13.12
13.08
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.23
10.88

6.22 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย
- หุ้นสำมัญ
- หุน้ บุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ประเภท
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2558
2557
3,998,345,000
3,998,345,000
655,000
655,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 655,000 หุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของธนำคำร
จะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร ดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.
6.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้
1.1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน
1.2) หุ้นสำมั ญเพิ่ม ทุน จำนวน 440,000,000 หุ้น จั ดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่ ผู้ลงทุน ประเภทสถำบัน หรื อที่ มี
ลักษณะเฉพำะ ตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิท ธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
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ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
6.23 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2541 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV
ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน
หรืออำจค้ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว
ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อยสิทธิ หรือมีหลักประกัน
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้ หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ทีอ่ อกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่น ที่จะจ่ำย
ดัง กล่ำ ว อำจจะมีค วำมสัม พัน ธ์กับ กำรจ่ำ ยเงิน ปัน ผลของธนำคำร หรือ กำรจ่ำ ยผลประโยชน์ข องหลัก ทรัพ ย์อื่น
ของธนำคำร
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ธนำคำรสำมำรถจัดตั้ง หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลัก รวมทั้งกำรเข้ำทำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว
6.24 สำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.24.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ธนำคำรจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 25 ของทุน จดทะเบียน และทุน สำรองนี้จะนำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้
6.24.2 ธนำคำรได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองอื่น โดยถือเป็นสำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ
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6.25 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 21 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้
- จัด สรรเป็น สำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่ว ไป จำนวน 1,000 ล้ำ นบำท และ 5,000 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2556 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2556 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,818 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2556
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2557
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2557 แล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2557 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2557 จำนวน 500 ล้ำนบำท และ
5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,818 ล้ำนบำท ในวันที่
26 กันยำยน 2557
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,818 ล้ำนบำท ในวันที่ 26 กันยำยน 2557 แล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 22 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้
- จัด สรรเป็น สำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่ว ไป จำนวน 1,000 ล้ำ นบำท และ 5,000 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2557 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2557 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,818 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2558
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ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 แล้ว
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2558 จำนวน 500 ล้ำนบำท และ
5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำ ยเงิน ปัน ผลระหว่ำ งกำลสำหรับ หุ้น สำมัญ ในอัต รำหุ้น ละ 2.00 บำท เป็น จำนวน 3,818 ล้ำ นบำท ในวัน ที่
25 กันยำยน 2558
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,818 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 กันยำยน 2558 แล้ว
6.26 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
จำนวน 19,707 ล้ำนบำท และ 33,519 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.27 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้

กำรรับอำวัลตั๋วเงิน
กำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน
กำรค้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
6,808
5,237
11,788
9,479
18,487
19,788
29,192
31,927
178,698
220,602
90,449
556,024

176,298
226,608
84,642
553,979

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
6,808
5,237
7,391
6,650
17,295
18,221
27,570
30,578
177,362
219,120
94,058
549,604

174,981
224,854
87,554
548,075
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6.28 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
6.29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้บริหำรสำคัญ ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรสำคัญ หรือกิจกำรที่ผู้บริหำรสำคัญ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินฝาก
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
รวม
เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิง่ จำกัด
รวม
สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

2,753
7,227
9,980

5,382
5,333
10,715

-

-

2,710

4,300

245
137
382

400
118
518

245
104
3,059

400
110
4,810

-

-

33

52

3
3

5
5

3
36

5
57

-

-

2
1
226
1
3

5
1
2
2

29
6
35

27
5
32

29
262

27
37
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เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
เงินรับฝากบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัทบำงกอกแบงค์
ย่อย
เบอร์ฮำด
บีบหีแำรสิ
อล น(เคแมน)
บริษัท บริ
ทรัพย์ทวีจำกั
จำกัด ด
บำงกอกแบงค์
ฮำด นรวม บัวหลวง จำกัด
บริ
ษัทหลักทรัพเบอร์
ย์จัดกำรกองทุ
บริกหทรั
ำรสิพนย์ทรั
ย์ทวี จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลั
บัวพหลวง
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
จ
ด
ั
กำรกองทุ
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน)นจรวม
ำกัดบัวหลวง จำกัด
บริ
หลวง จำกันด (มหำชน)
บริษษัทัทหลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์จบััดวกำรกองทุ
ธนำคำรกรุ
งเทพ (ประเทศจี
บำงกอกแคปปิ
ตอล จำกันด) จำกัด
บริษัทบริ
ร่วษมัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน

บริษบำงกอกแคปปิ
ัท บีเอสแอล ลีตสอล
ซิ่ง จำกัด
บริษัทบริร่วษมัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บีเอสแอล
สซิเ่งอ็จมำกั
บริษัท เนชั
่นแนล ลีไอที
เอ็กดซ์ จำกัด
ศูนย์ปเพย์
ระมวลผล
บริษัท ไทย
เมนต์ เน็จตำกั
เวิรด์ก จำกัด
บริ
ษ
ท
ั
เนชั
น
่
แนล
ไอที
เ
อ็
ม
เอ็
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกักนซ์ จำกัด
บริรวม
ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
เงินกูบุ้ยคืมคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อรวม
ย
เงินกู้ยืม ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
หนี้สินบริอืษ่นัทย่อย
บริษัทธนำคำรกรุ
ย่อย งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
หนี้สินอื่นบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทย่ร่วอมย
นทรัพย์ทจวีำกัจำกั
บริษัท ศูบรินหย์ำรสิ
ประมวลผล
ดด
บริษัทบริร่วษมัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ศูไทย
นย์ปเพย์
ระมวลผล
เมนต์ เน็จตำกั
เวิรด์ก จำกัด
บริ
ษ
ท
ั
เนชั
น
่
แนล
ไอที
เ
อ็
ม
เอ็
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกันกซ์ จำกัด
บริรวม
ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคกคลและกิ
ภาระผู
พัน จกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อรวม
ย
ภาระผูกพับำงกอกแบงค์
น
เบอร์ฮำด
บริษัทบริย่ษอยัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บำงกอกแบงค์
ฮำด น) จำกัด
ธนำคำรกรุ
งเทพเบอร์
(ประเทศจี
บริษัทบริร่วษมัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ
งเทพ (ประเทศจี
บริษัท บีเอสแอล
ลีสซิ่ง จำกันด) จำกัด
บริษัทบริร่วษมัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท บีจเกำรอื
อสแอล
บุคคลและกิ
่นที่เลีกีส่ยซิวข้่ง อจำกั
งกันด
บริรวม
ษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
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งบการเงินรวม
2558
2557
งบการเงินรวม
2558
2557
-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
หน่วย2557
: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
823
750
182
67
8237
750
55
182
67
61
40
55
557
33
61
40
152
52
55
33
152
52
33
18

4848
48
40
48
68
40
5,650
68
5,854
5,650
5,854
-

6390
63
19
90
179
19
5,291
179
5,642
5,291
5,642
-

33
48
48
48
40
48
68
40
5,650
68
7,167
5,650
7,167
3,063

18
63
90
63
19
90
179
19
5,291
179
6,657
5,291
6,657
557

-

-

3,063
868

557
1,133

33192219
22
791
796
861
6
86

27
12
207
301
20
30
22226
286
28

8683
31288312
883
90
40090
400
79
1
796
5761
6
576

1,1332
7
12
67
1,1491
6
1,149
14
16
1416
22226
586
58

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.56 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.56
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 2.00 ถึง 13.13 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 2.08 ถึง 2.10
ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำหนด โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรประมำณ
จำนวนขั้นต่ำของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ 2557 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.5
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรกำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

-

15
57
1
24

17
118
29

7
1
8

13
7
20

7
1
105

13
7
184

-

-

1
1,332
22

2
1,087
19

1
13
56
70

1
10
46
57

1
13
1,369

1
10
1
1,120

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
รวม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

-

517
432

367
-

2
33
35

2
24
26

2
33
984

2
24
393

-

-

3
146

2
139

5
5

5
5

5
154

5
146

-

-

1
1
1
2
3

7
1
2
2

1
61
62

1
85
86

1
61
70

1
85
98

27
27

18
18

4
4

3
10
13

-

-

1
5

1
11

30
63
58
151

25
77
63
165

30
63
39
138

25
77
46
160

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,468
1,290
55
49
1,523
1,339

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,082
931
48
44
1,130
975

6.30 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนักงำน
ชั้นบริหำรของธนำคำร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พึงจ่ำยตำมปกติ

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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6.31 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของ
ธนำคำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก
กิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสุทธิจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้เงินปันผล
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินมัดจำรับ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกบริษัทใหญ่
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

หน่วย : ล้านบาท
2557

3,801

392

(3,328)
66
57
(144)
144
(57)
(65)
474

(2)
7
117
(121)
121
(118)
(36)
360

(3)
791

1,673

(78)
(133)
1,051

(52)
79
2,060

(3,771)
4,261
490

(1,884)
1,653
(1)
(232)

(1,590)
(1,590)
(49)
55
6

(1,790)
(1,790)
38
17
55
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6.32 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
รวม

ระยะเวลา
1 ปี
เกิน 1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558
2557
2558
2557
128
215
263
606

177
288
284
749

128
215
263
606

177
288
284
749

6.33 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.33.1 ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนจัดทำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัด ทำรำยงำนภำยใน โดยจำนวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงำนดำเนินงำนเป็นจำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้ รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน
(Transfer pricing) แล้ว
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนดำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ทำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ธนำคำรกำหนดส่วนงำนดำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้
กิจกำรธนำคำรในประเทศ
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนชำระและ
แลกเปลี่ยนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริกำรโอนเงินและชำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและนำเข้ำ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริ กำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริก ำรรับ ฝำกทรัพ ย์สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ท ำงกำรค้ำ โดยกำรซื้อ ขำยผลิต ภัณ ฑ์ท ำงกำรเงิน ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร
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อื่น ๆ
กิจ กำรที่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ำซื้อขำยหลัก ทรัพย์ บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
62,097
11,175
14,651
14,806
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
102,728

(28,421)

(4,778)

(698)

(11,149)

1

(45,045)

33,676

6,397

13,953

3,657

-

57,683

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
61,883
10,418
14,460
10,097
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
96,857

(27,147)

(3,856)

(1,663)

(10,422)

1

(43,087)

34,736

6,562

12,797

(325)

-

53,770

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
1,526,414
1,474,751

706,799
665,498

920,854
894,465

160,459
148,255

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(478,674)
(423,079)

รวม
2,835,852
2,759,890
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6.33.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
ำเนินงำนตำมภู
6.33.2 ผลกำรด
ส่วนงำนตำมภู
มิศำสตร์ มิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2558
2557
ธุรกรรม
ธุรกรรม สาหรับรวม
รวม
ปีสิ้นสุดวันที่ ธุ31รกรรม
ธันวาคม ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
ในประเทศ ต่างประเทศ
2558
2557
ธุ90,231
รกรรม
ธุ12,497
รกรรม
รวม
ธุ85,080
รกรรม
ธุ11,777
รกรรม
รวม
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
102,728
96,857
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
(51,619)
(8,079)
(59,698)
(45,481)
(6,292)
(51,773)
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
90,231
12,497
102,728
85,080
11,777
96,857
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
38,612
4,418
43,030
39,599
5,485
45,084
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
(51,619)
(8,079)
(59,698)
(45,481)
(6,292)
(51,773)
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่
อนภำษีเนงินตำมภู
ได้ มิศำสตร์
38,612ณ วันที่ 314,418
43,030
5,485
45,084
ฐำนะกำรเงิ
ธันวำคม 2558
และ 2557 มี39,599
ดังนี้

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ6.34
นทรัพย์รำยได้
รวม ดอกเบี้ย

ธุรกรรม
ในประเทศ
ธุ38,932
รกรรม
ในประเทศ
2,321,497
38,932
2,321,497

2558
ธุรกรรม
รวมงบการเงินรวม
ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ในประเทศ
2558
ธุร7,628
กรรม
รวม
ธุ28,171
รกรรม
46,560
ต่514,355
างประเทศ 2,835,852
ในประเทศ
2,267,564
7,628
46,560
28,171
514,355
2,835,852
2,267,564

รำยได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
6.34 รำยได้
รำยได้ดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
อื่น ๆ
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย






งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558งบการเงินรวม2557
สาหรั9,465
บปีสิ้นสุดวันที่ 319,725
ธันวาคม
2558
2557
447
350
9,465
9,725
6,394
7,902
447
350
87,458
85,493
6,394
7,902
50
10
87,458
85,493
103,814
103,480
50
10
103,814
103,480

รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2557 หน่วย : ล้านบาท
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
2557
ธุร3,982
กรรม
รวม
32,153
ต่492,326
างประเทศ 2,759,890
3,982
32,153
492,326
2,759,890

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วยธั:นล้วาคม
านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันหน่
ที่ 31
งบการเงิ
2558 นเฉพาะธนาคาร
2557
สาหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธันวาคม
7,575
7,287
2558
2557
446
349
7,575
7,287
5,947
7,509
446
349
84,871
83,051
5,947
7,509
51
11
84,871
83,051
98,890
98,207
51
11
98,890
98,207

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

199

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.35 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
28,905
27,975
1,370
1,627
9,060
8,175
6,963
2
4
46,304

6,694
6
6
44,483

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
26,834
25,818
1,118
1,409
9,056
8,175
6,963
2
4
43,977

6,699
6
6
42,113

6.36 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

144
31,939
32,083
8,012
24,071

134
29,027
29,161
7,435
21,726

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
118
27,686
27,804
7,716
20,088

114
25,649
25,763
7,355
18,408
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6.37 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
กำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต
เงินตรำต่ำงประเทศ
เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

7,904
(798)
253
415

7,777
(2,982)
268
509

7,207
(798)
247
-

7,657
(2,982)
263
-

7,774

5,572

6,656

4,938

6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

6,874
121
6,995

4,576
384
4,960

3,536
121
31
3,688

4,577
384
4,961

(632)
(527)
(1,159)
5,836

(905)
(905)
4,055

(632)
(527)
(1,159)
2,529

(905)
(905)
4,056

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

201

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.39 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(80)
(122)
13,924
8,440
(62)
(317)

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
9
62
14,707
8,942
(62)
(317)

6.40 ภำษีเงินได้
6.40.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
9,097
8,399
(1,924)
(517)
7,173
7,882

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
10,522
8,969
(1,892)
(376)
8,630
8,593

ภำษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

6.40.2 ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2558
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2557
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

15,629

(3,118)

12,511

-

-

-

2,238

(466)

1,772

7,119

(1,432)

5,687

2,432

-

2,432

(1,483)

-

(1,483)

(183)
20,116

36
(3,548)

(147)
16,568

(717)
4,919

144
(1,288)

(573)
3,631
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
กำไร จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2558
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2557
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

15,505

(3,101)

12,404

-

-

-

2,279

(471)

1,808

7,071

(1,422)

5,649

2,062

-

2,062

(625)

-

(625)

(176)
19,670

35
(3,537)

(141)
16,133

(718)
5,728

144
(1,278)

(574)
4,450

6.40.3 กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

จานวน
43,030
8,606
1,130

2558

(845)
(420)
7,173

อัตราร้อยละ
20.00

(824)
(282)
8,630

จานวน
36,741
7,348
1,090

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

20.06

2558

จานวน
45,084
9,017
1,060

20.00

19.52

2557

อัตราร้อยละ
20.00

(629)
(855)
8,593

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

จานวน
42,003
8,401
1,017

19.06
หน่วย : ล้านบาท
2557

อัตราร้อยละ

(615)
(921)
7,882

6.41 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559

20.00

18.77

ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รายงานประจําปี 2558 ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ธนาคารกรุงเทพ จําอืกั่นด (มหาชน)
ๆ
รวมภาษีเงินได้

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

1,130

1,060

(824) ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

(629)
(855)
8,593

(282)
8,630

จานวน
36,741
7,348
1,090
(845)
(420)
7,173

20.06

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราร้อยละ
20.00

19.52

จานวน
42,003
8,401
1,017

203
19.06
หน่วย : ล้านบาท
2557

อัตราร้อยละ

(615)
(921)
7,882

6.41 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559

20.00

18.77
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่              
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่        
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
http://www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

จ�ำนวน 40,000,000,000  
จ�ำนวน
3,998,345,000
จ�ำนวน           1,655,000
จ�ำนวน 19,088,428,940
จ�ำนวน     1,908,842,894

บาท  
หุ้น  
หุ้น  
บาท  
หุ้น

แบ่งเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9385 โทรสาร 0-2009-9476
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

4.375%

7 ธันวาคม 2565

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

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 ผู้สอบบัญชี
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757
1.4 ที่ปรึกษากฎหมาย
นายวัชระ กาญจนวิโรจน์                                        
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2731 โทรสาร  0-2231-5448
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2643 โทรสาร  0-2231-5448
นายวิชา มั่นสกุล
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969 โทรสาร  0-2231-5448
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1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นางสาวกุลวีณ์ มิ่งขวัญสุข AVP นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2626-4981-2 โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bbl.co.th
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่   11 กันยายน 2558
ลำ�ดับ

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
CHASE NOMINEES LIMITED
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อผู้ฝาก
สำ�นักงานประกันสังคม
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
MACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE. LIMITED
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
ผู้ถือหุ้นอื่น
ยอดรวมทุนในส่วนที่ชำ�ระแล้ว

646,578,392
64,717,091
56,381,832
42,528,500
38,943,953
36,185,437
34,207,350
34,097,030
30,618,200
29,178,645
895,406,464
1,908,842,894

33.87
3.39
2.95
2.23
2.04
1.90
1.79
1.79
1.60
1.53
46.91
100.00

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุน้ (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 คือ 97.47%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
		 ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�ำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก�ำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรร
เป็นเงินส�ำรองต่างๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
		นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2558 และ ปี 2557
ลำ�ดับ

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1

นายชาตรี

โสภณพนิช

2

นายโฆสิต

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

3
4
5

นายปิติ
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์

สิทธิอำ�นวย
ศิริเดช
โปษยานนท์

6

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

7

นายชาติศิริ

โสภณพนิช

8

นายชาญ

โสภณพนิช

9

นายอมร

จันทรสมบูรณ์

10 นายเดชา

ตุลานันท์

11 นายคนึง
ฦๅไชย*
12 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
13 นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์
14 นายพรเทพ

พรประภา  

15
16
17
18

วิฑูรชาติ  
จิรชวาลา**
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์

นางเกศินี  
นายอรุณ
นายชาญศักดิ์                   
นายทวีลาภ                   

หน่วย: บาท

ตำ�แหน่ง

2558

2557

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการ
ธนาคาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการใน            
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองประธาน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน          
กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

9,900,000

9,900,000

5,520,000

5,520,000

5,520,000
6,600,000
6,120,000

5,520,000
6,600,000
6,120,000

6,120,000

6,120,000

5,520,000

5,520,000

6,120,000

6,120,000

6,120,000

6,120,000

5,520,000

5,520,000

6,120,000
5,520,000

4,590,000
6,120,000
5,520,000

6,120,000

6,120,000

6,120,000
5,510,000
5,520,000
5,520,000

6,120,000
5,520,000
5,520,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
* นายคนึง ฦๅไชย ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
** นายอรุณ จิรชวาลา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน
2558

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�ำเหน็จ ในปี 2558 รวม 17 ราย เป็นเงิน 103.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 รวม
17 ราย เป็นเงิน 102.57 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) ของผูบ้ ริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตัง้ แต่รองผูจ้ ดั การใหญ่
ขึน้ ไป ในปี 2558 รวม 12 ราย เป็นเงิน 537.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 รวม 12 ราย เป็นเงิน 469.25 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) ของกรรมการทีเ่ ป็นลูกจ้างและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ
(ตามนิยามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ในปี 2558 รวม 62 ราย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,026.52 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ไม่มี
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4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2558 กับ ณ วันสิ้นปี 2557 *
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อคณะกรรมการ

นายชาตรี
นายโฆสิต
นายปิติ
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์
นายสิงห์
นายชาติศิริ
นายชาญ
นายอมร
นายเดชา
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นายสุวรรณ
นายพรเทพ
นางเกศินี
นายอรุณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ  

โสภณพนิช
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
สิทธิอำ�นวย
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
โสภณพนิช
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์
ตุลานันท์
ยุคล
แทนสถิตย์
พรประภา
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์

ณ วันสิ้นปี 2558

ณ วันสิ้นปี 2557

17,278,478
149,941
5,700,200
512,152
10,800
96,650
24,860
8,860
-

16,978,478
149,941
5,900,200
512,152
10,800
96,650
24,860
8,860
-

* การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ผลต่าง

300,000
(200,000)
-
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร  และในปี 2558  ธนาคารและบริษทั ในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�ำหรับปี 2558
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด                
จ�ำนวน 15,823,000.00 บาท
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ         
จ�ำนวน 14,317,610.25 บาท
2. ค่าบริการอื่นส�ำหรับปี 2558
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดท�ำรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน  
3,300,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 775,000.00 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท
ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ ในอนาคต เมือ่ การให้บริการตามทีต่ กลงกันได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 889,666.19 บาท

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

2.750%
3.300%
4.800%
3.875%
4.375%
5.000%
9.025%

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

27
3
18
27
7
3
15

มีนาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2563
กันยายน 2565
ธันวาคม 2565
ตุลาคม 2566
มีนาคม 2572

จำ�นวนเงินคงเหลือ

400
500
800
800
20,000
500
449.825

ล้านUS$
ล้านUS$
ล้านUS$
ล้านUS$
ล้านบาท
ล้านUS$
ล้านUS$

Credit Rating
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
-/-/AA- (tha)
Baa1/BBB+/BBB+
Baa3/BBB/BBB
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7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

1

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
105 Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia
(P.O.Box 10734, 50923 Kuala Lumpur)
โทร. (60-3) 2173-7200 โทรสาร (60-3) 2173-7300

ธนาคาร

สามัญ

2

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
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

3

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด *
Bangkok Bank Building, 2/F (Zone B&C), 3/F, 4/F
No.7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002,
The People’s Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100  โทรสาร  (86-21) 2329-0168

ธนาคาร

-

ตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำอันวนหุ
้นทีจ่ �ำหน่าย
(หุ้น)
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
600,000,000
100.00

100,000

100.00

-

100.00

*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ�ำนวนหุ้น

4

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30  ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร  0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,996

100.00

5

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,078,765,100

99.89

6

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26     
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,995

75.00

7

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
226 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

8

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ำกัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ภายในประเทศ
และให้บริการช�ำระดุล

สามัญ

899,820

49.99

9

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่งและ
ให้เช่าซื้อ

สามัญ

358,750

35.88

10

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 ห้อง 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2237-6330-4  โทรสาร 0-2634-3231

บริการด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย
36/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ท่อเหล็กกล้า
ต�ำบลส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
5/13 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
ในการช�ำระเงิน
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หลายระบบและ
โทร. 0-2558-7555  โทรสาร 0-2558-7566
การให้บริการหักบัญชี
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
889 อาคารไทยซีซี ชั้น 14 ห้อง 141 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ให้เช่าพื้นที่
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
อาคาร ร้านค้า
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เช่าซื้อ
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380
บริษัท ไทยน�ำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ำกัด
สิ่งทอ
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ำกัด
การพิมพ์
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
ก่อสร้างและ
161 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
ส�ำนักงานให้เช่า
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด
เช่าซื้อ
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400  โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ�ำกัด
ให้บริการที่ปรึกษาและ
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
การลงทุน
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3059
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
ด้านการลงทุน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279
บริษัท บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ลงทุนในธุรกิจ
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
ให้การรักษาพยาบาล
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โดยร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทุน
โทร. 0-2667-1260, 0-2667-2010  โทรสาร 0-2667-1299
ในประเทศนั้นๆ พร้อมกับ
ให้การบริการเป็นที่ปรึกษา
และบริหารจัดการ

ประเภทหุ้น
สามัญ

ตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำอันวนหุ
้นทีจ่ �ำหน่าย
(หุ้น)
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
95,603
19.12

สามัญ

84,550

16.91

สามัญ

326

12.34

สามัญ

574,000

10.00

สามัญ

5,140,000

10.00

สามัญ

1,000,000

10.00

สามัญ

10,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

สามัญ

60,000

10.00

สามัญ

200,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

สามัญ

4,593

10.00

รายงานประจําปี 2558
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

บริการ

สามัญ

ตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำอันวนหุ
้นทีจ่ �ำหน่าย
(หุ้น)
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
200,000
10.00

23

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670

24

เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น
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

25

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ำกัด
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ต�ำบลท้ายบ้าน
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร  0-2702-9470

ผลิตและจ�ำหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

26

บริษัท แอสแพค จ�ำกัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1394-5

น�ำเข้าและส่งออก
เคมีภัณฑ์จาก
ประเทศรัสเซีย
ไปส่งให้กับลูกค้าที่อยู่
ในต่างประเทศ

สามัญ

26,000

10.00

27

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ�ำกัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946

ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

28

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

29

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338  โทรสาร 0-2617-8339

ให้บริการเกี่ยวกับ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00

30

FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555  โทรสาร (65) 6576-5592

ALTERNATIVE
INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY

CLASS B
SHARES

400,000

10.00

31

บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์  ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179  โทรสาร 0-2632-9354-5

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

200

10.00

32

บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ�ำกัด
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660

โรงแรมและภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00
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ท�ำเนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
http://www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 0-2645-5555 หรือ 1333
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000

สาขาต่างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central
KOWLOON SUB-BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon
INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)
SURABAYA SUB-BRANCH
Jl.Raya Darmo No.73
Surabaya 60265
MEDAN SUB-BRANCH
B & G Tower Ground Floor
Jalan Putri Hijau No.10
Medan 20111
JAPAN
TOKYO BRANCH
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi-Shimbashi
2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003
OSAKA BRANCH
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-chome,
Chuo-ku, Osaka 541-0056
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen Village
Chanthabouly District, Vientiane Capital
PAKSE BRANCH
3 Sala Keiw-Dongjong
Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province, Lao PDR
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON BRANCH
5 Kaba Aye Pagoda Road,
Yankin Township Yangon
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila
REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road, Singapore 901841)

Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
SWIFT: BKKB HK HH

Tel. (85-2) 2300-1888

Fax.

Tel. (62-21) 231-1008

Fax.

(62-21) 385-3881,
231-0070
SWIFT: BKKB ID JA

Chalit Tayjasanant
SVP & General Manager
- Jakarta Branch

Tel. (62-31) 566-2333

Fax.

(62-31) 568-3338

Tel. (62-61) 8001-0700

Fax.

(62-61) 8001-0703

Zainal Karnadi
Branch Manager
- Surabaya Sub-Branch
Hartono
Branch Manager
- Medan Sub-Branch

Tel. (81-3) 3503-3333

Fax. (81-3) 3502-6420
SWIFT: BKKB JP JT

Tel. (81-6) 6263-7100

Fax. (81-6) 6263-6286
SWIFT: BKKB JP JT OSA

Tel. (856-21) 213-560,
213-562

Fax. (856-21) 213-561
SWIFT: BKKB LA LA

Tel. (856) 31-257-252,
31-257-253

Fax.

(856) 31-257-255

Tel. (95-1) 558-022,
554-890, 572-957

Fax.

(95-1) 561-456

Tel. (63-2) 752-0333

Fax. (63-2) 752-0877-8
SWIFT: BKKB PH MM

Dutsadee Khemapunmanut
VP & Branch Manager
- Manila Branch

Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
SWIFT: BKKB SG SG

Charoenlarp Thammanichanond
VP & General Manager
- Singapore Branch

Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager
- Hong Kong Branch

(85-2) 2780-5896

Thawee Phuangketkeow
SVP & General Manager
- Japan and Acting Branch Manager
- Tokyo Branch
Varot Samkoses
VP & Branch Manager
- Osaka Branch
Chadaphorn Uratchat
AVP & Branch Manager
- Vientiane Branch
Somchoke Worakunpisit
SVP & Branch Manager
- Pakse Branch
Kanet Buranasin
SVP & Branch Manager
- Yangon Branch
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สาขาตางประเทศ
TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road,
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625
SWIFT: BKKB TW TP

Chokechai Puapattanakajorn
SVP & General Manager - Taiwan
Gary Hsiao
SVP & Branch Manager Taipei Branch

KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000

Fax.

(886-7) 271-3730,
271-3731
SWIFT: BKKB TW TP

Chin-Chi Leu (Charles)
SVP & Branch Manager
- Kaohsiung Sub-Branch

TAICHUNG SUB-BRANCH
1st Floor, No.309
Sec.2 Taiwan Boulevard
Taichung 403, Taiwan

Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-4) 2323-3685
SWIFT: BKKB TW TP

Ming-Chung Tu (David)
SVP & Branch Manager
- Taichung Sub-Branch

Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
SWIFT: BKKB GB 2L

Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager
- London Branch

Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
SWIFT: BKKB US 33

Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager
- New York Branch

Tel. (84-8) 3821-4396-8

Fax. (84-8) 3821-3772
SWIFT: BKKB VN VX

Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager
- Vietnam and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

Tel. (84-4) 3936-5903-8

Fax.

(84-4) 3826-7397,
3936-5913
SWIFT: BKKB VN VX HAN

Nattika Kanpawong
VP & Branch Manager
- Hanoi Branch

Tel. (855) 23-224-404-9

Fax.

(855) 23-224-429

Yiamsri Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

Tel. (1-345) 914-9421

Fax.

(1-345) 949-0626

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKB CN SH

Suwatchai Songwanich

SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road,
Shanghai 200002

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
SWIFT: BKKB CN SH SHA

Mei-Huei Yeh (Ruth)
Branch Manager
- Shanghai Branch

SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE,
SUB-BRANCH
Unit 101 A, 1F, No.26, Jiafeng Road,
Pudong New Area
Shanghai, 200131

Tel. (86-21) 2061-7900

Fax.

Ching-Ming Ho (Jimmy)
Sub-Branch Manager
- Shanghai Pilot
Free Trade Zone Sub-Branch

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY
UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City
HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi
KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floor), Mao Tse Toung Boulevard.
Sangkat Toul Svay Prey I,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS BRANCH
P.O. Box 694GT, CIBC Financial Centre,
11 Dr. Roy’s Drive, George Town,
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands

BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HEAD OFFICE
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road,
Shanghai 200002

(86-21) 2061-7901
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สาขาตางประเทศ
TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road,
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625
SWIFT: BKKB TW TP

Chokechai Puapattanakajorn
SVP & General Manager - Taiwan
Gary Hsiao
SVP & Branch Manager Taipei Branch

KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000

Fax.

(886-7) 271-3730,
271-3731
SWIFT: BKKB TW TP

Chin-Chi Leu (Charles)
SVP & Branch Manager
- Kaohsiung Sub-Branch

TAICHUNG SUB-BRANCH
1st Floor, No.309
Sec.2 Taiwan Boulevard
Taichung 403, Taiwan

Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-4) 2323-3685
SWIFT: BKKB TW TP

Ming-Chung Tu (David)
SVP & Branch Manager
- Taichung Sub-Branch

Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
SWIFT: BKKB GB 2L

Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager
- London Branch

Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
SWIFT: BKKB US 33

Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager
- New York Branch

Tel. (84-8) 3821-4396-8

Fax. (84-8) 3821-3772
SWIFT: BKKB VN VX

Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager
- Vietnam and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

Tel. (84-4) 3936-5903-8

Fax.

(84-4) 3826-7397,
3936-5913
SWIFT: BKKB VN VX HAN

Nattika Kanpawong
VP & Branch Manager
- Hanoi Branch

Tel. (855) 23-224-404-9

Fax.

(855) 23-224-429

Yiamsri Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

Tel. (1-345) 914-9421

Fax.

(1-345) 949-0626

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKB CN SH

Suwatchai Songwanich

SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road,
Shanghai 200002

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
SWIFT: BKKB CN SH SHA

Mei-Huei Yeh (Ruth)
Branch Manager
- Shanghai Branch

SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE,
SUB-BRANCH
Unit 101 A, 1F, No.26, Jiafeng Road,
Pudong New Area
Shanghai, 200131

Tel. (86-21) 2061-7900

Fax.

Ching-Ming Ho (Jimmy)
Sub-Branch Manager
- Shanghai Pilot
Free Trade Zone Sub-Branch

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY
UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City
HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi
KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floor), Mao Tse Toung Boulevard.
Sangkat Toul Svay Prey I,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh
CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS BRANCH
P.O. Box 694GT, CIBC Financial Centre,
11 Dr. Roy’s Drive, George Town,
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands

BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HEAD OFFICE
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan, East -1 Road,
Shanghai 200002

(86-21) 2061-7901
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
กล้วยน�้ำไท
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
คลองจั่น
คลองตัน
คลองเตย
คลองถม
คลองสาน
จรัญสนิทวงศ์ ซอย 13
จรัญสนิทวงศ์ ซอย 70/2
จามจุรี สแควร์
จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม
เจ.เจ.มอลล์
เจริญผล
เจริญพาศน์
แฉล้มนิมิตร
โชคชัย 4 ลาดพร้าว
ไชน่า เวิลด์
ซอยเซนต์หลุยส์ 3
ซอยอารี
ซิตี้ รีสอร์ท (สุขุมวิท 39 )
ซี.พี. ทาวเวอร์
ซีคอน บางแค
ซีคอนสแควร์
เซ็นทรัล ชิดลม
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล บางนา 2
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 2
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3  
เซ็นทรัล พระราม 3 (2)
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2391-1058, 0-2392-2581,
0-2392-2824
0-2354-3720-2

0-2391-1963

0-2102-2490-2
0-2377-6611, 0-2377-4667
0-2719-9125-9, 0-2314-3740
0-2258-2835, 0-2258-2829
0-2221-8394-6
0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8
0-2410-2022, 0-2410-2024-5,
0-2410-2027
0-2434-6662-4
0-2160-5091-4
0-2630-0569, 0-2630-0576-7
0-2265-9529-32
0-2214-1431, 0-2214-3281
0-2465-5042, 0-2465-0695
0-2688-5146-50
0-2530-5340-4, 0-2931-4712
0-2222-8674-5, 0-2222-8677
0-2307-8521-3
0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3
0-2259-0197-8
0-2236-8595-8
0-2458-2966-8
0-2721-8642-50
0-2254-9121, 0-2254-9123,
0-2655-7833
0-2361-7946-7
0-2399-1519-21
0-2884-7502-4
0-2884-7471-3, 0-2884-7605
0-2872-4001-2
0-2673-6534-5
0-2164-0020-3
0-2160-3829-31
0-2553-6124-7
0-2970-6530-3
0-2541-1539-41
0-2541-1691-3

0-2102-2494
0-2375-8898
0-2314-4383
0-2258-2831
0-2221-8398
0-2438-7290
0-2410-2028

0-2354-3724

0-2434-6665
0-2160-5095
0-2630-0579
0-2265-9533
0-2214-4417
0-2465-5044
0-2688-5167
0-2530-5344
0-2222-8678
0-2307-8525
0-2271-4583
0-2259-0199
0-2236-8599
0-2458-2970
0-2721-8651
0-2254-9124
0-2361-7948
0-2399-1523
0-2884-7501
0-2884-7604
0-2872-4003
0-2673-6533
0-2164-0024
0-2160-3833
0-2553-6128
0-2970-6534
0-2541-1538
0-2541-1695

ชื่อสาขา
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
เซ็นทรัลเวิลด์
ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
ดิ เอ็มควอเทียร์
ดิอัพ พระราม 3
เดอะ คริสตัล
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส
เดอะ พาซิโอ ทาวน์
(สุขาภิบาล 3)
เดอะ พาซิโอ พาร์ค
(กาญจนาภิเษก)
เดอะแจส รามอินทรา
เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง
เดอะมอลล์ ท่าพระ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2160-5758-63        
0-2646-1575-8
0-2168-3070-3
0-2003-6500-5
0-2116-5501-3
0-2515-0790-3
0-2168-1400-2
0-2111-3072-4

0-2160-5764
0-2646-1579
0-2168-3074
0-2003-6506
0-2116-5505
0-2515-0794
0-2168-1404
0-2111-3076

0-2111-3875-8

0-2111-3879

0-2011-0639-42
0-2108-5800-2
0-2863-8500-2
0-2369-3604-5, 0-2369-3607
0-2468-2789, 0-2468-8792,
0-2468-9692
เดอะมอลล์ บางกะปิ
0-2734-1646
เดอะมอลล์ บางกะปิ 2
0-2704-9160-2
เดอะมอลล์ บางแค
0-2454-9372-4
เดอะวอล์ค เกษตร–นวมินทร์ 0-2578-0106-8
ตรอกจันทร์
0-2674-7585, 0-2213-2749
ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
0-2458-4122-4
ตลาดน้อย
0-2234-9049, 0-2267-0275,
0-2234-9654, 0-2234-9046-7
ตลาดพลู
0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9,
0-2465-6613
ตลาดยิ่งเจริญ
0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5
ตลิ่งชัน
0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10
ถนนข้าวสาร
0-2281-2480-1
ถนนจันทน์ สะพาน 5
0-2678-3150-5, 0-2678-3882
ถนนดินแดง
0-2245-3521-3, 0-2245-3858
ถนนตะนาว
0-2225-6546, 0-2221-6309,
0-2221-8126-9, 0-2224-1317
ถนนตากสิน
0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2
ถนนทองหล่อ
0-2381-2339-42
ถนนนาคนิวาส
0-2538-5087, 0-2538-5307,
0-2538-5732, 0-2538-5015
ถนนประชาชื่น
0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7
ถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ 0-2428-4001-2, 0-2872-6956
ถนนประดิพัทธ์
0-2279-8060-7, 0-2279-0741
ถนนพระราม 2 กม.7
0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6

0-2011-0643
0-2108-5804
0-2863-8504
0-2396-3606
0-2468-2768
0-2734-1649
0-2704-9163
0-2454-9368
0-2578-0109
0-2212-5871
0-2458-4125
0-2234-9048
0-2466-8480
0-2552-7386
0-2435-3110
0-2281-2482
0-2287-4650
0-2245-2800
0-2221-7876
0-2466-3316
0-2381-7071
0-2538-5629
0-2589-5995
0-2428-2891
0-2271-4690
0-2416-5574

216

ทำ�เนียบสาขา

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
ถนนพระราม 9

โทรศัพท์

0-2247-9883-5, 0-2641-4044,
0-2247-9881, 0-2248-4937
ถนนพัฒนาการ
0-2321-7000-3, 0-2722-7221
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5,
0-2314-4390
ถนนเพลินจิต
0-2253-6735, 0-2255-2413
ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ 0-2284-2893-4, 0-2294-2916,
0-2294-1252
ถนนรัชดา-ลาดพร้าว
0-2512-1867-9, 0-2513-9724
ถนนรัชดา-ห้วยขวาง
0-2692-6900-4, 0-2276-0995
ถนนรามค�ำแหง-เทพลีลา
0-2319-1710-3
ถนนรามค�ำแหง ซอย 28
0-2377-0222, 0-2377-0228,
0-2377-0235
ถนนรามอินทรา กม.10
0-2918-0270-3
ถนนลาดปลาเค้า
0-2940-3744-5
ถนนลาดพร้าว 44
0-2512-1882-3
ถนนลาดพร้าว ซอย 99
0-2514-2772, 0-2539-7518,
0-2514-1434, 0-2514-0773
ถนนวิทยุ
0-2252-5371-4
ถนนวิภาวดีรังสิต
0-2277-6396, 0-2275-6045
ถนนสรงประภา ดอนเมือง
0-2929-9719-24
ถนนสี่พระยา
0-2236-8715-6, 0-2236-2706-7,
0-2236-2589
ถนนสุขสวัสดิ์
0-2468-1504, 0-2460-1813,
0-2468-2724, 0-2877-1102-3
ถนนสุขาภิบาล 1 รามอินทรา 0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2
กม.8
ถนนสุขาภิบาล 3  บึงกุ่ม
0-2728-0740-6
ถนนอโศกมนตรี
0-2260-0545-8
ท่าเตียน
0-2221-7141-2, 0-2221-7821
ท่าน�้ำศิริราช
0-2418-1842-4
ท่าพระ
0-2457-0040-4, 0-2457-3194
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
0-2535-3657-8, 0-2532-1436
ทีโอที แจ้งวัฒนะ
0-2575-3283-6
เทสโก้ โลตัส รามอินทรา 109 0-2175-3445-7
เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์
0-2434-7494-5
เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ
0-2990-7528
เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
0-2377-3095, 0-2377-3098-9
เทสโก้ โลตัส บางแค
0-2804-4781, 0-2804-4783-4
เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
0-2872-1558-9
เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ
0-2426-0140-1
เทสโก้ โลตัส พระราม 1
0-2219-1956-7
เทสโก้ โลตัส พระราม 2
0-2415-4810

โทรสาร
0-2248-4935
0-2321-5872
0-2319-3366
0-2251-1649
0-2294-8762,
0-2294-2926
0-2521-1870
0-2276-0996
0-2319-1714
0-2377-0334
0-2918-0274
0-2940-3489
0-2512-1884
0-2538-6250
0-2252-5370
0-2277-6122
0-2929-9725
0-2236-2591
0-2460-1814
0-2948-5585
0-2372-0328
0-2260-0549
0-2222-4647
0-2418-1846
0-2457-2176
0-2504-2691
0-2575-3287
0-2175-3448
0-2434-7491
0-2990-7529
0-2377-3183
0-2804-4777
0-2872-1561
0-2426-0150
0-2219-1958
0-2415-4503

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส พระราม 3
เทสโก้ โลตัส พระราม 4
เทสโก้ โลตัส พัฒนาการ
เทสโก้ โลตัส มีนบุรี
เทสโก้ โลตัส เยาวราช
เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
เทสโก้ โลตัส วังหิน
เทสโก้ โลตัส วัชรพล
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
เทสโก้ โลตัส สุทธิสาร
เทสโก้ โลตัส หนองจอก
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
เทสโก้ โลตัส อ่อนนุช 80
เทสโก้ โลตัส เอกมัยรามอินทรา
ธนบุรี
นานาเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
บางกอกน้อย
บางกะปิ
บางขุนเทียน
บางขุนนนท์
บางเขน
บางแค
บางจาก
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางโพ
บางยี่ขัน
บางรัก
บางล�ำพู
บิ๊กซี กัลปพฤกษ์
บิ๊กซี คู้บอน
บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2294-0622-3
0-2249-2745-7
0-2320-1531-3
0-2918-5641-2
0-2623-0972-3
0-2930-9380-2
0-2578-6070-1
0-2945-6946-7
0-2508-2663-4
0-2916-5236-8
0-2690-8185-6
0-2548-3741-3
0-2521-4642-4
0-2322-3285-7
0-2935-9791-2

0-2294-0624
0-2249-2758
0-2320-1534
0-2918-5646
0-2623-0974
0-2930-9378
0-2578-6072
0-2945-6948
0-2508-2665
0-2916-5239
0-2690-8187
0-2548-3744
0-2521-4640
0-2322-3288
0-2935-9790

0-2437-0220-3, 0-2473-8468,
0-2437-8471
0-2253-4492, 0-2253-4498
0-2326-1261-4
0-2411-0101-4
0-2653-1011-23, 0-2251-5148
0-2468-6660-3, 0-2875-5503
0-2423-0471, 0-2435-8776,
0-2424-2203
0-2579-1146-8
0-2413-1701-5
0-2311-3851-2, 0-2311-7804,
0-2331-9684
0-2585-5301, 0-2585-7450-2
0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8
0-2416-2010, 0-2415-3081
0-2423-0820-1, 0-2435-8777
0-2585-7357-8, 0-2585-7746
0-2424-7921-3, 0-2424-6243
0-2630-9273-5, 0-2630-9277
0-2281-4118, 0-2282-5682,
0-2281-4134
0-2416-5913-4, 0-2416-5921
0-2509-7611-3
0-2329-9602, 0-2329-9700,
0-2329-9988

0-2439-1220
0-2253-4494
0-2326-1265
0-2412-2282
0-2251-5149
0-2468-4879
0-2423-0470
0-2579-1149
0-2454-2389
0-2311-7501
0-2585-5250
0-2361-8453-4
0-2416-2009
0-2423-0822
0-2587-4923
0-2433-2698
0-2630-9276
0-2280-1839
0-2416-5922
0-2509-7614
0-2329-9276
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
บิ๊กซี ดาวคะนอง
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี บางบอน
บิ๊กซี บางปะกอก
บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90
บิ๊กซี พระราม 2
บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2
บิ๊กซี พระราม 4
บิ๊กซี เพชรเกษม
บิ๊กซี เพชรเกษม 2
บิ๊กซี รัชดาภิเษก
บิ๊กซี ราชด�ำริ
บิ๊กซี รามค�ำแหง
บิ๊กซี รามอินทรา
บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
บิ๊กซี สะพานควาย
บิ๊กซี สายไหม
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
บิ๊กซี สุวินทวงศ์
บิ๊กซี อ่อนนุช       
บิ๊กซี อิสรภาพ
บิ๊กซี อุดมสุข
บุคคโล
บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
ปตท. ถนนรามอินทรา
ประตูน�้ำ
ปากคลองตลาด
พระโขนง
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
พาต้า ปิ่นเกล้า
พาราไดซ์ พาร์ค
พาหุรัด
เพชรเกษม ซอย 63/2
เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล
แพลทินั่ม ประตูน�้ำ

โทรศัพท์
0-2876-2627-9
0-2393-0894-5
0-2898-2271-3
0-2872-0241-2
0-2463-6827-8, 0-2463-6708
0-2453-1824-5
0-2451-4238-9, 0-2451-4260
0-2204-1926-7
0-2421-3589-90
0-2807-5193-4
0-2642-2372-3
0-2250-4714-5
0-2735-2175, 0-2735-2178,
0-2735-2609
0-2971-7881-2
0-2938-6434-5
0-2616-7214-5
0-2536-0972-4
0-2916-3720-1
0-2153-1627-9
0-2906-4651, 0-2906-4657
0-2740-3801-2
0-2466-5817-8
0-2328-2143-5
0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3,
0-2468-3485
0-2943-9101-3, 0-2943-9109
0-2168-1216-9
0-2362-4935-8
0-2253-7823, 0-2253-9086,
0-2252-5183-5, 0-2254-7950
0-2226-4601-4, 0-2226-3884
0-2392-1984, 0-2391-2877
0-2656-6146-8, 0-2656-6173
0-2435-0192-4
0-2787-2027-30
0-2222-2843, 0-2222-5868
0-2421-3782, 0-2421-3785-6,
0-2421-3795
0-2136-8070-2
0-2121-9578-80, 0-2121-9582

โทรสาร
0-2876-2630
0-2393-0878
0-2898-2274
0-2872-0243
0-2463-6709
0-2453-1826
0-2451-4262
0-2204-1928
0-2421-3587
0-2807-5191
0-2642-2370
0-2250-4716
0-2735-2626
0-2971-7880
0-2938-6437
0-2616-7216
0-2536-0969
0-2916-3722
0-2153-1630
0-2906-4484
0-2740-3803
0-2466-5819
0-2328-2146
0-2468-6670

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ฟอร์จูน ทาวน์

0-2642-0138-40

0-2642-0142

ฟอร์จูน ทาวน์ 2

0-2642-0070-1

0-2642-0072

ฟิวเจอร์ มาร์ท พระราม 3

0-2291-7908-10

0-2291-7906

แฟชั่น ไอส์แลนด์

0-2947-5245-7

0-2947-5248

ภาษีเจริญ

0-2454-1679, 0-2454-1773,
0-2454-1371

0-2454-2742

มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

0-2280-0080-2

0-2280-0084

มหานาค

0-2281-9964, 0-2281-9941,
0-2628-0839-41

0-2281-9963

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0-2579-9782, 0-2579-9851-3

0-2579-9785

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

0-2427-8675-7, 0-2427-2948

0-2427-8678

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0-2587-4392-3

0-2587-4394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

0-2286-8210-1

0-2286-8212

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

0-2222-2481-2

0-2222-2483

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0-2241-8314-5

0-2241-8316

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

0-2241-8289-90

0-2241-8291

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

0-2319-4007-9

0-2319-3991

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2

0-2397-7216-9

0-2397-7220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0-2261-6321-4
(ประสานมิตร)

0-2261-6325

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0-2561-5605-8

0-2561-5211

มหาวิทยาลัยสยาม

0-2457-3756-8

0-2457-3766

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0-2692-0811, 0-2692-0833

0-2692-0710

0-2943-9110
0-2168-1220
0-2362-4939
0-2253-9009

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

เมโทร เวสต์ทาวน์
(กัลปพฤกษ์)

0-2496-1882-5

0-2496-1886

0-2226-4600
0-2381-2407
0-2656-6145
0-2435-0195
0-2787-2031
0-2225-6843
0-2421-3796

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

0-2110-0801-3

0-2110-0805

ยานนาวา

0-2289-2561, 0-2289-0143,
0-2289-0114

0-2289-2563

ยู เซ็นเตอร์ จุฬา 42

0-2216-2094-5

0-2216-2096

เยาวราช

0-2225-4683-5, 0-2225-4675

0-2225-4676

0-2136-8074
0-2121-9581

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 0-2411-4988-90

0-2411-3662

รัชโยธิน

0-2939-5682-3, 0-2939-5685-6

0-2939-5687

ราชเทวี

0-2216-1550-8, 0-2216-1574-6

0-2216-1572

ราชวงศ์

0-2224-5489, 0-2224-5494,
0-2224-6400

0-2221-3172
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
ราชวัตร
ราชวิถี
รามอินทรา
ราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
บางแค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลพญาไท 2
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลุมพินี
วงเวียน 22 กรกฎา
วงศ์สว่าง
วรจักร
ศรีย่าน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร A
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร B
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สยามพารากอน
สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
สยามแม็คโคร ลาดพร้าว   
สยามแม็คโคร สาทร
สยามแม็คโคร สามเสน
สยามสแควร์
สวนจตุจักร
สวนพลู
สวนสยาม
สะพานขาว

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

0-2241-1550-5, 0-2241-1079,
0-2241-1648
0-2241-0815, 0-2243-0775-8,
0-2243-4000
0-2521-2649-50, 0-2521-0349,
0-2552-5445
0-2427-0130-2
0-2718-1551-2
0-2455-0421-3

0-2241-0717

สะพานผ่านฟ้า

0-2243-4001

สะพานพระปิ่นเกล้า
สะพานเหลือง
สะพานใหม่ดอนเมือง

0-2251-9761-3
0-2211-1381-2, 0-2211-1384,
0-2211-1378
0-2254-6505-6, 0-2667-1219
0-2278-3013, 0-2278-3963-4
0-2326-9950-3
0-2511-4051-5, 0-2513-1405,
0-2511-1304
0-2187-0046-7
0-2252-9365-6, 0-2252-8105
0-2223-2596, 0-2222-2848
0-2585-0350, 0-2585-5717,
0-2585-8858
0-2221-7410, 0-2221-7887-9
0-2241-3191-4, 0-2241-2888,
0-2241-0125
0-2143-8975-8

0-2251-9765
0-2211-1379

0-2143-9610-4

0-2143-9615

0-2378-4201-3, 0-2378-0747

0-2378-0748

0-2129-4318-22
0-2864-6833-4
0-2734-3362-3
0-2676-4302-3
0-2636-9870-1, 0-2636-9873
0-2252-1330-9, 0-2252-0519,
0-2251-8546
0-2272-4420, 0-2272-4422
0-2287-1561-5
0-2517-1364-6, 0-2517-8496
0-2281-3820, 0-2282-9627,
0-2281-3811, 0-2628-2410-1

0-2129-4323-5
0-2864-6835
0-2734-3361
0-2676-4301
0-2636-9872
0-2254-7834,
0-2252-3204
0-2272-4421
0-2287-1567
0-2517-1367
0-2281-0265

0-2521-2651
0-2427-3769
0-2718-1553
0-2455-0424

0-2254-6507
0-2278-3046
0-2326-9954
0-2511-3138
0-2187-0048
0-2254-7833
0-2223-2597
0-2585-5717
0-2225-1688
0-2243-0999
0-2143-8979

สาทร
สาธุประดิษฐ์
สามยอด
สามแยกไฟฉาย
ส�ำนักงาน ก.พ.
ส�ำนักงานใหญ่สีลม
ส�ำนักสาขาพลับพลาไชย
ส�ำเพ็ง
สี่แยกบางนา
สี่แยกราชวงศ์
สีลม
สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
สุขุมวิท 43
สุขุมวิท 71
สุขุมวิท 77 (ประเวศ)
สุขุมวิท ซอย 11
สุนทรโกษา
สุรวงศ์
เสนานิคม
หนองแขม
หนองจอก
หมู่บ้าน ดี.เค. (บางบอน)
หลักสี่
หลักสี่พลาซ่า
ห้วยขวาง
หัวล�ำโพง
หัวหมาก

โทรศัพท์
0-2281-5926, 0-2282-0010,
0-2281-0944, 0-2281-5362
0-2434-0140-4
0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6
0-2521-0335, 0-2521-1593,
0-2521-2077, 0-2521-4371
0-2287-1141, 0-2285-5242-3,
0-2285-5240
0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4,
0-2211-8227
0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90,
0-2225-9273
0-2411-1145, 0-2411-0444,
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1
0-2281-5744, 0-2280-4040
0-2230-1036, 0-2230-1649,
0-2230-1098, 0-2230-1940
0-2221-4681, 0-2221-5265,
0-2222-0321
0-2222-2141, 0-2224-2336,
0-2622-4776
0-2396-1196-7, 0-2396-0742
0-2224-7740-2
0-2233-6080, 0-2635-8451,
0-2635-6614-6
0-2393-0126-9
0-2662-4778-9, 0-2258-8847
0-2391-7016-8
0-2328-6690-3
0-2255-3680-3
0-2240-4071-3, 0-2240-4080,
0-2240-4085
0-2233-9760-9, 0-2234-4816
0-2513-9142-6
0-2431-2156-8
0-2543-1187, 0-2543-2488
0-2417-7145-8
0-2521-3145-6, 0-2521-2761,
0-2521-3148, 0-2521-5282
0-2576-1286-9
0-2277-4651-2
0-2216-3074-7, 0-2216-6933,
0-2216-6935-9
0-2314-1736-8, 0-2314-5777

โทรสาร
0-2280-1849,
0-2281-5359
0-2423-0104
0-2266-7288
0-2552-1779
0-2285-5265
0-2211-9165
0-2225-6845
0-2411-3143
0-2281-5965
0-2230-2722
0-2222-2649
0-2225-6842
0-2396-1195
0-2224-7708
0-2233-4953
0-2393-0130
0-2258-4727
0-2391-7020
0-2328-6694
0-2255-3684
0-2240-4074
0-2234-5182
0-2513-2774
0-2431-1729
0-2543-1188
0-2417-7149
0-2521-3148
0-2576-1290
0-2277-6348
0-2216-3139
0-2314-0788
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
เหม่งจ๋าย
อมอรินี
อโศก-ดินแดง
อ่อนนุช ซอย 16
ออมนิ ลาดพร้าว 116
ออลซีซั่นส์ เพลส
อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ.
อาคารเกษมกิจ สีลม
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3
อาคารซิลลิค เฮาส์
อาคารมาลีนนท์
อาคารยาคูลท์ สนามเป้า
อาคารวานิช
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์รพ.รามาธิบดี
อาคารอับดุลราฮิม

โทรศัพท์
0-2274-3551-2, 0-2274-3123
0-2540-3401-3
0-2246-1610-3, 0-2247-9232
0-2331-3812, 0-2331-3819,
0-2331-3899
0-2530-1242-3, 0-2530-1267  
0-2685-3851-2
0-2308-0071-3
0-2679-1752-3

โทรสาร
0-2274-3791
0-2540-3404
0-2246-0104
0-2331-3796
0-2530-1248
0-2685-3853
0-2308-0075
0-2679-1754

0-2236-3983–5
0-2949-2606-8
0-2235-7090-3
0-2661-2295-7
0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3
0-2254-2789, 0-2254-2773,
0-2253-4601, 0-2254-2620
0-2354-5338-40

0-2236-3987
0-2949-2605
0-2235-7094
0-2661-2298
0-2279-7441
0-2254-2826

0-2636-0578-80

0-2636-0582

0-2354-5342

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม

0-2224-0533-6

0-2224-0537

อินทรา สแควร์

0-2251-5651-3

0-2251-5655

อินทามระ

0-2277-2551-2, 0-2277-0353

0-2277-0788

อินทรารักษ์

0-2519-5306-8, 0-2519-3435

0-2519-5309

อุรุพงษ์

0-2215-0640-2, 0-2215-9628

0-2251-9631

เอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 0-2260-4471-4

0-2260-4475

เอกมัย

0-2714-3100-18, 0-2714-3098,
0-2391-9276

0-2714-3096

เอ็น มาร์ค พลาซ่า บางกะปิ

0-2377-5466-9

0-2377-5404

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

0-2537-0358-61

0-2537-0362

เอ็มโพเรี่ยม

0-2664-9291-3

0-2664-9294

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

0-2670-2544-6

0-2670-2548

เอสพละนาด

0-2354-2075-7

0-2354-2079

เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(ถนนรัชดาภิเษก)

0-2248-1423-6

0-2248-1427

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

สำ�นักธุรกิจในกรุงเทพฯ
ชื่อสำ�นักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสำ�นักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

สำ�นักธุรกิจราชวงศ์

0-2622-5101-4

0-2221-3143

สำ�นักธุรกิจรามอินทรา

0-2971-9455-9

0-2986-3500

สำ�นักธุรกิจราษฎร์บูรณะ

0-2873-1194-5

0-2873-7042

สำ�นักธุรกิจลาดกระบัง

0-2327-0922

0-2327-0938

สำ�นักธุรกิจลาดพร้าว

0-2930-9301-8

0-2939-2620-1

สำ�นักธุรกิจวงศ์สว่าง

0-2913-9155-7

0-2913-9158-9

สำ�นักธุรกิจวรจักร

0-2221-7410

0-2225-1688

สำ�นักธุรกิจสยามสแควร์

0-2658-4514

0-2658-4507

0-2935-0624

สำ�นักธุรกิจสวนสยาม

0-2906-8486

0-2906-835960

0-2254-7830
0-2804-6034
0-2744-3170
0-2281-4120
0-2878-2103
0-2623-2734,
0-2221-4418
0-2612-1765

สำ�นักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า 0-2886-0204-5

0-2886-0647

สำ�นักธุรกิจสาธุประดิษฐ์

0-2674-4960

สำ�นักธุรกิจคลองตัน
สำ�นักธุรกิจซอยอารี
สำ�นักธุรกิจตรอกจันทร์
สำ�นักธุรกิจถนนตากสิน
สำ�นักธุรกิจถนนพระราม 2
กม.7
สำ�นักธุรกิจถนนพระราม 9
สำ�นักธุรกิจถนนรัชดาลาดพร้าว
สำ�นักธุรกิจถนนลาดพร้าว
ซอย 99
สำ�นักธุรกิจบางกะปิ
สำ�นักธุรกิจบางแค
สำ�นักธุรกิจบางนา
สำ�นักธุรกิจบางลำ�พู
สำ�นักธุรกิจบุคคโล
สำ�นักธุรกิจพลับพลาไชย

0-2719-9125-9
0-2279-2090
0-2673-3003
0-2890-6505
0-2417-2805-9

0-2719-8696
0-2279-6528
0-2673-3004
0-2890-6512
0-2840-1005

0-2645-5600
0-2938-2141-2

0-2645-5601-2
0-2938-9227-8

0-2935-0607
0-2653-2970
0-2803-9011-5
0-2361-8444-8
0-2629-4770-6
0-2877-9020
0-2623-2727

สำ�นักธุรกิจราชเทวี

0-2216-1550-8

0-2674-2911

สำ�นักธุรกิจสำ�นักงานใหญ่สีลม 0-2230-1024, 0-2230-1785,
0-2230-2920, 0-2230-1084

0-2626-4080,
0-2626-4124

สำ�นักธุรกิจสำ�เพ็ง

0-2622-9955

0-2622-9956

สำ�นักธุรกิจสีลม

0-2233-6080-99

0-2635-6897

สำ�นักธุรกิจหัวลำ�โพง

0-2216-6935-9

0-2216-7652

สำ�นักธุรกิจเอกมัย

0-2714-2824

0-2714-2822
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

จังหวัดกระบี่
กระบี่
เทสโก้ โลตัส กระบี่
เทสโก้ โลตัส อ่าวลึก
บิ๊กซี กระบี่
เหนือคลอง
อ่าวนาง กระบี่
อ่าวลึก

075-631657-8
075-650730-1
075-610813, 682223-5
075-810507-8
075-636455-6
075-695745-7
075-610829, 681131

075-611785
075-650732
075-610815
075-810509
075-636458
075-695748
075-654562,
681132

จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ท่าม่วง กาญจนบุรี

034-512710-1    
034-611722, 627027

034-511111
034-611311,
611411
034-561031
034-623881
034-612899
034-542682
034-581498
034-603319

ท่าเรือ กาญจนบุรี
เทสโก้ โลตัส กาญจนบุรี
เทสโก้ โลตัส ท่าม่วง
เทสโก้ โลตัส ท่ามะกา
บ่อพลอย นิวกรุงไทย
โรบินสัน กาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

034-561997-8, 562232-4
034-623878-9
034-612895-7
034-542914-7
034-581494-7
034-603315-8

กาฬสินธุ์ พลาซ่า
เขาวง
บิ๊กซี กาฬสินธุ์
สมเด็จ
จังหวัดกำ�แพงเพชร
กำ�แพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
ท่ามะเขือ
นครชุม
บิ๊กซี กำ�แพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำ�แพงเพชร
สลกบาตร
จังหวัดขอนแก่น
กระนวน
ขอนแก่น
เขาสวนกวาง
ชุมแพ
เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
ถนนประชาสโมสร
ถนนหน้าเมือง
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น

043-816195-7
043-859537
043-810471-4
043-861308

043-811275,
812001
043-816194
043-859124
043-810475
043-861419

055-713345, 713511-3
055-779065, 725243-4
055-724490-2
055-799417, 799464
055-853826-8
055-716501-4

055-711014
055-779153
055-724493
055-799497
055-853829
055-716505

055-771432-3

055-771488

043-251719-21
043-225142-6
043-449224-5
043-311332
043-288122-3
043-237945, 238091, 237689
043-225416, 413543-6
043-365008-10

043-251720
043-221923
043-449223
043-311490
043-288124
043-237699
043-225319
043-365011

043-812655-6

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น 2
เทสโก้ โลตัส ชุมแพ
เทสโก้ โลตัส พล ขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส แฟรี่พลาซ่า
ขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส หนองสองห้อง
บ้านไผ่
ประตูน�้ำ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัญจาคีรี
เมืองพล
หน้าพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
ขลุง
จันทบุรี
ถนนท่าแฉลบ
ท่าใหม่
เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
นายายอาม
บิ๊กซี จันทบุรี
มะขาม
โรบินสัน จันทบุรี
สอยดาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
โตโยต้า ฉะเชิงเทรา
เทสโก้ โลตัส พนมสารคาม
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
บางคล้า
บางน�้ำเปรี้ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
พนมสารคาม
โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
สุวินทวงศ์
จังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
ชายหาดพัทยา
ซอยเนินพลับหวาน
ซอยบัวขาว พัทยา
เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

043-911713-5
043-312544, 312547, 312537
043-415369, 414443, 414344
043-271141-2

043-911712
043-312601
043-415007
043-271145

043-491631-3
043-272887, 272889
043-472550-3
043-202650-1
043-289020-1, 381255
043-414170
043-246516-8

043-491634
043-272888
043-472554
043-202653
043-289019
043-414223
043-246610

039-441513, 366065
039-311162, 346428-9
039-321780, 321768-9
039-431989
039-303467
039-371231
039-436471-4
039-389004-5
039-328686-90
039-381512-5

039-441514
039-313225
039-321779
039-431431
039-303469
039-371234
039-436475
039-389003
039-328689
039-381516

038-514982-7
038-130128-30
038-553349-50
038-840731, 571822, 571833
038-541500, 541700
038-581271-2, 581278
038-531289, 531292
038-587255, 587251-3
038-536031-2
038-514992-3
038-551530, 551001
038-564205-7
038-593011-3

038-514981
038-130131
038-553348
038-571866
038-541879
038-581273-4
038-531291
038-587254
038-536033
038-514991
038-551602
038-564208
038-593014

038-278400
038-489104-6
038-041184-6
038-410394-7
038-053913-5

038-278446
038-489107
038-041182
038-410398
038-053916
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี
ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา
ถนนพระตำ�หนัก
ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี
ถนนราษฎร์ประสงค์
ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง
ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ท่าเรือ แหลมฉบัง
เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
เทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี
เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้
เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ
เทสโก้ โลตัส สัตหีบ
เทสโก้ โลตัส อมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เนินเต็ง
บ่อทอง ชลบุรี
บางปลาสร้อย
บางพระ ศรีราชา
บางละมุง
บางแสน
บ้านเก่า ชลบุรี
บ้านบึง
บิ๊กซี ชลบุรี
บิ๊กซี ชลบุรี 2
บิ๊กซี พัทยา 2
บิ๊กซี พัทยากลาง
บุญถาวร พัทยา
บุญสัมพันธ์ พัทยา
พนัสนิคม
พัทยาเหนือ
พานทอง
เมืองพัทยา
วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา
ศรีราชา
ศรีราชา 2
สยามคันทรีคลับ
สยามแม็คโคร ชลบุรี
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน
สัตหีบ

โทรศัพท์
038-043161-4
038-453201-3
038-412825-7
038-710562-3, 411586-7
038-467380-1
038-794837
038-428459, 428475, 428577
038-339450-2
038-401875-7, 401789
038-276051-3
038-117063-5
038-427853, 427857, 427937
038-370858
038-439446-9
038-457301-2
038-337656-8
038-214615-7, 214528
038-271036-9
038-211225-6, 211255
038-285837
038-358246-7
038-222370-7
038-386445-8
038-451900-3
038-443691-2, 444021-2
038-192211-3
038-387991-4
038-374840-2
038-488290-2
038-429931, 429941, 429951,
429961
038-426793-4, 426750-1
038-473342
038-489067-70
038-740072, 451185
038-427962, 410425-7
038-415368-70, 415724
038-322767-8
038-101604-7
038-405196-9
038-288516-8
038-408914, 481526-8
038-437672, 437129

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

038-043160
038-453205
038-412828
038-710564
038-467382
038-794834
038-428285
038-339453
038-401790
038-276020
038-117068
038-427423
038-370228
038-439445
038-457300
038-337659
038-214613-4
038-271035
038-211256
038-285842
038-358248
038-222376
038-386449
038-451904
038-443712
038-192214
038-387995
038-374843
038-488289
038-429971

สี่แยกปากร่วม ชลบุรี
หนองมน
หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา
อ่าวอุดม
จังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
โพนางดำ�
หันคา
จังหวัดชัยภูมิ
แก้งคร้อ
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ
บิ๊กซี ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ห้าแยกโนนไฮ
จังหวัดชุมพร
ชุมพร
ท่าแซะ
เทสโก้ โลตัส ชุมพร
เทสโก้ โลตัส หลังสวน
ปากน�้ำ ชุมพร
มาบอำ�มฤต
สวี
สี่แยกปฐมพร
หลังสวน
โอเชี่ยนชอปปิ้งมอลล์ ชุมพร
จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
เชียงแสน เชียงราย
เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย
ตลาดบ้านดู่ เชียงราย
เทสโก้ โลตัส เชียงของ
เทสโก้ โลตัส แม่จัน เชียงราย
เทสโก้ โลตัส แม่สาย
บิ๊กซี เชียงราย
พาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แม่ขะจาน
แม่จัน
แม่สรวย

038-337106-7
038-391121-3
038-232736-7, 232745, 232750
038-352150, 352145-7

038-337110
038-391124
038-232751
038-352149

056-411769, 411758-9
056-426847-9
056-413543-4, 413546
056-451113, 451115

056-412504
056-426846
056-413545
056-451114

044-882551-4
044-851123
044-811222, 812058
044-813410-3
044-051234-5
044-872044-5
044-822205-7, 836022

044-882555
044-851196
044-811251
044-813414
044-051237
044-872829
044-822204

077-511446, 511854, 511274
077-599000, 584157, 584213
077-658980-2
077-544726-7, 544738
077-521900, 521462
077-578135-7
077-531070-1, 583372
077-534514, 534516
077-541601, 581486, 581495
077-502248-50

077-511464
077-599001
077-658983
077-544739
077-521460
077-578134
077-531071
077-534515
077-541736
077-502321

053-711258, 714013
053-777571-3
053-179770-2
053-151795-8
053-791814-6
053-772394-5
053-734561-4
053-711644, 747058-9
053-721235-6, 721234-6
053-912209-12
053-776281-4
053-704411
053-711394-5, 771059
053-656422, 786010

053-711256
053-777525
053-179773
053-151799
053-791809
053-772385
053-734565
053-717766
053-721233
053-912213
053-776285
053-704413
053-771058
053-786012

038-426745
038-461969
038-489484
038-451783
038-361609
038-415725
038-311917
038-101608
038-405188
038-288517
038-480913
038-437480

โทรสาร
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
แม่สาย
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
จังหวัดเชียงใหม่
กาดสวนแก้ว
ข่วงสิงห์
คณะเทคนิคการแพทย์
ม.เชียงใหม่
จอมทอง
ไชยปราการ เชียงใหม่
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่
ตลาดมีโชค
ตลาดแม่มาลัย
ตลาดแม่เหียะ เชียงใหม่
ตลาดสันทราย เชียงใหม่
ถนนช้างคลาน
ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
ถนนเมืองสมุทร
ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
ถนนสุเทพ
ท่าแพ
เทสโก้ โลตัส คำ�เที่ยง
เทสโก้ โลตัส ฝาง
เทสโก้ โลตัส รวมโชค
เชียงใหม่
เทสโก้ โลตัส สันทราย
เทสโก้ โลตัส หางดง เชียงใหม่
บ่อสร้าง
บ้านถวาย
บิ๊กซี เชียงใหม่
บิ๊กซี เชียงใหม่ 2
บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม่
บุญถาวร เชียงใหม่
ประตูช้างเผือก
ประตูเชียงใหม่
ฝาง
พรอมเมนาดา เชียงใหม่
พันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์
053-731398, 732701-3
053-718113-7

โทรสาร
053-731399
053-718116

053-895099-100, 225465-7
053-224106, 408820-1
053-289326-9

053-225464
053-224105
053-289330

053-826599-601
053-457792-4
053-288584-6
053-283923-4
053-495996-7, 866331
053-223580-2
053-266526-30
053-471111-4
053-271834-5, 271837
053-380921, 380924
053-820787-91
053-289321-3
053-876217-20, 233111
053-208631-3
053-277444, 808390-4
053-282100-2
053-872771-3
053-383091, 383098
053-243596-8

053-341112
053-457795
053-288587
053-283925
053-495948
053-223583
053-266528
053-471461
053-271836
053-380923
053-282528
053-289324
053-251161
053-208635
053-277101
053-274734
053-872774
053-383075
053-243599

053-350555, 350500, 350516
053-807546
053-338103-4
053-023620-2
053-850789
053-850716-7
053-447837-8
053-442841-2
053-142600-3
053-214333, 404920-7
053-272462, 270124-6
053-451431-5
053-142605-7
053-288026
053-224144-6
053-499171-2, 499177-8
053-231750-1

053-350529
053-807547
053-338094
053-023619
053-850793
053-850715
053-447839
053-442843
053-142599
053-213996
053-272706
053-451212
053-142608
053-288028
053-224147
053-499173
053-231752

ชื่อสาขา
แม่โจ้
แม่ริม
แม่อาย
ศรีนครพิงค์
สยามทีวี เชียงใหม่
สะเมิง
สันกำ�แพง
สันป่าข่อย
สันป่าตอง
สารภี
หนองหอย เชียงใหม่
หางดง
ฮอด
จังหวัดตรัง
กันตัง
ตรัง   
ถนนพระรามหก ตรัง
เทสโก้ โลตัส ตรัง  
นาโยง
ปะเหลียน
โรบินสัน ตรัง
ห้วยยอด
โฮมโปร ตรัง
จังหวัดตราด
เกาะช้าง ตราด
เขาสมิง
คลองใหญ่
ตราด
เทสโก้ โลตัส ตราด
จังหวัดตาก
ตาก
ถนนอินทรคีรี
เทสโก้ โลตัส ตาก
เทสโก้ โลตัส แม่สอด
เทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก
แม่สอด
จังหวัดนครนายก
เทสโก้ โลตัส นครนายก
นครนายก
บ้านนา
สาระสโมสร รร.จปร.นครนายก
จังหวัดนครปฐม
กำ�แพงแสน

โทรศัพท์
053-878261
053-297162-3
053-459156-8
053-251033-8
053-275200-2
053-487126-7
053-331470-1
053-262666, 243121, 302520
053-311200, 311237-9
053-322992, 321272-4
053-801661-3
053-441650-2
053-461035-6

โทรสาร
053-878262
053-297286
053-459148
053-251040
053-275203
053-487127
053-331472
053-246625
053-311236
053-321415
053-801665
053-427085
053-461037

075-251500-1, 251247
075-223443-8
075-219346, 210156
075-225326-30
075-299088, 242247
075-289102-3
075-216188-9
075-271460-2
075-502167, 502177, 502194

075-251248
075-223449
075-219347
075-225332
075-242248
075-289009
075-216197
075-271462
075-502196

039-551154, 551162
039-599131-4
039-581157-9
039-521050-4
039-513701-3

039-551163
039-599133
039-581156
039-521049
039-513704

055-511123, 541707
055-533564-6
055-893356-8
055-536708, 536682
055-506996-8
055-531480, 531639

055-511051
055-533567
055-893359
055-536712
055-506999
055-531312

037-316712-4
037-312033, 311188
037-382304-6
037-393633

037-316715
037-311077
037-382307
037-393655

034-351368-70

034-351039
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ทำ�เนียบสาขา

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
ดอนตูม
ถนนทรงพล
เทสโก้ โลตัส กำ�แพงแสน
เทสโก้ โลตัส นครปฐม
เทสโก้ โลตัส ศาลายา
เทสโก้ โลตัส สามพราน
นครชัยศรี
นครปฐม
บางเลน
บิ๊กซี นครปฐม
บิ๊กซี อ้อมใหญ่
พุทธมณฑล
พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม
พุทธมณฑลสาย 5
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สยามแม็คโคร นครปฐม
สามพราน
หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
อ้อมน้อย
อ้อมใหญ่
จังหวัดนครพนม
เทสโก้ โลตัส ธาตุพนม
เทสโก้ โลตัส นครพนม
นครพนม
บ้านแพง
บิ๊กซี นครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
คลังพลาซ่า
จอมสุรางค์ยาตร
จอหอ
จักราช
ชุมพวง
โชคชัย
ด่านขุนทด
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ตลาดเซฟวัน
ถนนมิตรภาพ
ถนนสุรนารายณ์
ถนนอัษฎางค์
เทสโก้ โลตัส โคราช

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2429-6800-3
034-381006-9
034-251092-5, 219647-8
034-352752, 351042-3
034-275310-2
0-2482-2069, 0-2482-2071
034-312150-2
034-228383, 333337, 332420
034-251994-6
034-391036-8
034-275691-3
0-2420-6283, 0-2420-4657
0-2889-3349-52
0-2420-7157-9, 0-2420-7106
0-2445-3804-6, 0-2445-3844
0-2441-5205-8
034-963828-30
034-325016-7, 311291-2,
322865-6
034-243822, 243825

0-2429-6804
034-381773
034-251096
034-352762
034-275313
0-2482-2072
034-312153
034-228385
034-259676
034-391035
034-275694
0-2420-6290
0-2889-3353
0-2420-7105
0-2445-3856
0-2441-5209
034-963831
034-321822

0-2420-0432, 0-2420-0540,
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4
034-325010-4

0-2420-0767

042-541299, 541456
042-514147-8
042-511209, 511134
042-591222, 591609, 591018
042-532756-8

042-541593
042-514149
042-511588
042-591100
042-532759

044-248943-5
044-253524, 257711-3
044-296105
044-399112-3
044-477291-2
044-491201, 491203
044-204507-9, 204511
044-288282-5
044-222811-3
044-244092, 244536, 243597
044-247123-4, 244183-4
044-267050-4
044-342528-9, 342574-5

044-248946
044-257715
044-296106
044-399111
044-477279
044-491448
044-204510
044-288281
044-222814
044-243577
044-244285
044-259430
044-342576

034-243336

034-325015

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส ปากช่อง
นครราชสีมา
โนนไทย
บัวใหญ่
บิ๊กซี โคราช
ปักธงชัย
ปากช่อง
พิมาย
สีคิ้ว
สูงเนิน
หัวทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนกะโรม
ถนนพัฒนาการ
ทุ่งสง
เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา
เทสโก้ โลตัส ทุ่งสง
เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นาบอน
ปากพนัง
ร่อนพิบูลย์
สหไทยพลาซ่า
นครศรีธรรมราช
สิชล
หัวไทร
จังหวัดนครสวรรค์
เกษตรไทยอุตสาหกรรม
น�้ำตาล
ชุมแสง
ตาคลี
ถนนมาตุลี
ถนนสวรรค์วิถี
ถนนสวรรค์วิถี 2
เทสโก้ โลตัส นครสวรรค์ 2
นครสวรรค์
บิ๊กซี นครสวรรค์
พยุหะคีรี
แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ลาดยาว
หนองบัว
จังหวัดนนทบุรี
แคราย

โทรศัพท์

โทรสาร

044-328710-2
044-241100, 257344
044-381034
044-461564, 461248
044-341326-9
044-441935-6
044-311361, 311381
044-471299, 471315, 471876
044-290996-7, 290571
044-286412-4
044-244651

044-328713
044-253552
044-381035
044-461565
044-341327
044-441937-8
044-312191
044-471802
044-411230
044-419277
044-255661

075-342296, 342890
075-318507-12
075-412805-6, 332725
075-522237, 522247
075-421732-3, 424324
075-358432-4
075-312560-1, 312309
075-491004, 491092
075-517702, 517139
075-441095
075-342745-8

075-342889
075-318509
075-411459
075-522637
075-424325
075-358435
075-356393
075-491092
075-517138
075-441096
075-343123

075-536222, 536504
075-337733-4

075-536031
075-389017

056-338324, 338327

056-338328

056-282236, 282422
056-261191, 261157
056-229072, 224136
056-222582, 226489
056-370591-3
056-370200-2
056-222194-5
056-233180-2
056-341501
056-372300-3
056-271281
056-251159, 323200

056-282097
056-261875
056-228361
056-222580
056-370594
056-370203
056-222702
056-233179
056-341024
056-372299
056-271280
056-323255

0-2580-0151, 0-2589-3254,
0-2951-0940-3

0-2589-3255
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัล เวสต์เกต
เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์
เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 2
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ถนนงามวงศ์วาน

0-2193-8071-4
0-2526-6720-1, 0-2526-7385
0-2194-2700-3
0-2023-2738-40
0-2102-5663-5
0-2550-0995
0-2550-1271-3, 0-2550-1275
0-2489-6870-2
0-2580-9414, 0-2580-9468,
0-2580-9567, 0-2580-7371
0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8,
0-2583-6010
0-2571-5200-2

0-2193-8075
0-2526-6744
0-2194-2704
0-2023-2736
0-2102-5667
0-2550-0994
0-2550-1274
0-2489-6873
0-2580-8378

0-2922-3917-20

0-2922-3921

0-2969-9152-4
0-2574-6443, 0-2574-6076
0-2595-8113-5
0-2443-6795-7
0-2584-5920-1
0-2955-5754-6
0-2591-9725, 0-2591-9532
0-2194-5082-5
0-2525-0258, 0-2525-2727-9,
0-2526-5571
0-2594-6322-4
0-2447-0591-3, 0-2447-0595
0-2571-3383-5
0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5
0-2962-6241-2
0-2968-6249-50
0-2903-1920, 0-2903-1681,
0-2903-2915
0-2921-0257-8
0-2950-5661-2
0-2583-6975-7
0-2583-6472-3, 0-2583-6449
0-2501-5703-6
0-2583-7987-9, 0-2584-2046

0-2969-9158
0-2980-1039
0-2595-8146
0-2443-6798
0-2584-5912
0-2955-5757
0-2591-9746
0-2194-5086
0-2525-0259

073-513805-6, 511461-3
073-659250
073-611505, 611043
073-651143, 651097

073-513102
073-659217
073-611709
073-523116

ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
กม.28
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
กม.45
ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนสามัคคี ประชานิเวศน์
ท่าอิฐ (นนทบุรี)
เทสโก้ โลตัส บางใหญ่
เทสโก้ โลตัส ปากเกร็ด
เทสโก้ โลตัส พงษ์เพชร
เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
เทสโก้ โลตัส วัดลาดปลาดุก
นนทบุรี
บัวทองสแควร์
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ่ นนทบุรี
บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ 2
บิ๊กซี ติวานนท์
บิ๊กซี บางใหญ่
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2
มิ้นท์ วิลเลจ ติวานนท์
เมืองทองธานี
โรบินสัน ศรีสมาน
ห้าแยกปากเกร็ด
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี

โทรสาร

0-2962-2516
0-2571-5203

0-2594-6325
0-2447-0594
0-2571-7851
0-2595-0447
0-2962-6240
0-2968-6247
0-2903-0006
0-2921-0133
0-2950-5660
0-2583-6979
0-2583-6450
0-2501-5707
0-2583-1648

ชื่อสาขา
จังหวัดน่าน
เทสโก้ โลตัส น่าน
เทสโก้ โลตัส เวียงสา
น่าน
บิ๊กซี น่าน
ปัว น่าน
จังหวัดบึงกาฬ
เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ
บึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
นางรอง
บ้านกรวด
บิ๊กซี บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปะคำ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรบินสัน บุรีรัมย์
ลำ�ปลายมาศ
สตึก
จังหวัดปทุมธานี
คลองหลวง ปทุมธานี
ตลาดไท
ตลาดนานาเจริญ
ตลาดพูนทรัพย์
ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต

โทรศัพท์

โทรสาร

054-743165-7
054-690847-9
054-710129, 710901
054-711091-3
054-791766-8

054-743168
054-690850
054-710218
054-711094
054-791769

042-492024-6
042-492020-2

042-492028
042-492023

044-631987, 631000
044-679134-5
044-690268, 690349-50
044-612717
044-646079
044-602201-3
044-600714-6
044-661293-4

044-631988
044-679133
044-690240
044-611500
044-654225
044-602200
044-600717
044-661494,
623037
044-681047

044-681315-7

0-2516-2840-3
0-2908-4918-20
0-2592-4082-4
0-2593-3716-7, 0-2593-3719-20
0-2536-8003, 0-2536-8086,
0-2536-8104, 0-2536-8107
ตลาดไอยรา
0-2520-3619-21
ถนนบางขันธ์-คลองหลวง
0-2524-0059, 0-2524-0065,
0-2524-0087
ถนนลำ�ลูกกา คลอง 2
0-2995-8145-9
เทสโก้ โลตัส นวนคร
0-2520-4828-9
เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี
0-2978-1263-6
เทสโก้ โลตัส รังสิต
0-2958-3765-7
เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7
0-2577-3097-8
เทสโก้ โลตัส รังสิต นครนายก 0-2569-5085-6
คลอง 3
นพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว
0-2977-6230-3
นวนคร
0-2909-2031, 0-2909-2148
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
0-2529-0045, 0-2529-0067,
0-2529-0187
บิ๊กซี ธัญบุรี
0-2577-4886-9
บิ๊กซี นวนคร
0-2520-3962-4
บิ๊กซี รังสิต 2
0-2995-1305-6
บิ๊กซี รังสิต คลอง 3
0-2592-2944-6

0-2516-2844
0-2908-4921
0-2592-4010
0-2593-3721
0-2536-7906
0-2520-3668
0-2524-0378
0-2995-8150
0-2520-4830
0-2978-1267
0-2958-3768
0-2577-3099
0-2569-5087
0-2581-6755
0-2909-2160
0-2529-0166
0-2577-4627
0-2520-3965
0-2995-1303
0-2592-2947
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ทำ�เนียบสาขา

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
บิ๊กซี ลำ�ลูกกา
บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 2
ปทุมธานี
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(วิทยาเขตรังสิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ระแหง
รังสิต
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
อุทยานวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2
เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลองวาฬ
ทับสะแก
เทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์
เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บุญถาวร หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรี
ปากน�้ำปราณ
หัวหิน
หัวหิน 2
จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี
เทสโก้ โลตัส กบินทร์บุรี
เทสโก้ โลตัส ปราจีนบุรี
เทสโก้ โลตัส ศรีมหาโพธิ
บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
โรบินสัน ปราจีนบุรี
สี่แยกกบินทร์บุรี
จังหวัดปัตตานี
โคกโพธิ์
ถนนหนองจิก

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2152-7403-4
0-2563-3195-7
0-2581-3033-4, 0-2978-0700
0-2958-5865-6, 0-2958-5868
0-2958-5260-2
0-2108-3151-3

0-2152-7405
0-2563-3198
0-2581-6753
0-2958-5867
0-2958-5264
0-2108-3107

0-2564-2751-3

0-2564-2754

0-2564-0911, 0-2564-0830
0-2599-1600-2
0-2531-3226, 0-2531-0669,
0-2531-3239-40, 0-2531-8224
0-2992-5582-4
0-2501-3500-1, 0-2501-2932,
0-2501-3234
0-2564-8028, 0-2564-8030
0-2117-8970-2
0-2533-1911, 0-2533-1913,
0-2533-1959

0-2564-0914
0-2599-1603
0-2531-0668

032-661492-3
032-671393-4
032-652250-3
032-825780-2
032-548697-9
032-699334-5
032-520939, 520956-7, 520978
032-611251, 611420
032-621666, 622111
032-570247-50
032-511717, 511818
032-521099-102

032-661491
032-671795
032-652254
032-825783
032-548700
032-699142
032-520979
032-611590
032-622056
032-570250
032-512512
032-521111

037-455493-5
037-283434-6
037-482250-3
037-274369-71
037-278682-4
037-211555
037-454718-20
037-281093, 282137

037-455722
037-283437
037-482254
037-274040
037-278685
037-211556
037-454721
037-281286

0-2992-5585
0-2501-2662
0-2564-8029
0-2117-8973
0-2533-1958

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

073-333001, 331037

073-332663

ตลาดเจ้าพรหม

035-243301-4

035-243305

ถนนโรจนะ อยุธยา

035-213809-12

035-213808

ท่าเรือ อยุธยา

035-341022, 341079, 341386

035-341385,
222089

เทสโก้ โลตัส บางปะอิน

035-742453-4

035-742455

เทสโก้ โลตัส เสนา อยุธยา

035-202793-4

035-202795

นครหลวง

035-359131-4

035-359132

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน

035-221886-8, 221890

035-221889

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

035-351401-3

035-351404

บิ๊กซี อยุธยา

035-747047-8

035-747049

ประตูน�้ำพระอินทร์

035-361670-1, 361066-8

035-361065

วังน้อย

035-271976, 271997

035-271386

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

035-346667-8

035-346668

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

035-332142-4

035-332145

เสนา

035-201859

035-201959

อยุธยา

035-252381-4

035-252385

เชียงคำ�

054-451971, 451551

054-451225

เชียงม่วน

054-495041-2

054-495020

ดอกคำ�ใต้

054-418936-7, 418939

054-418938

เทสโก้ โลตัส เชียงคำ� พะเยา

054-454234-5

054-454236

เทสโก้ โลตัส พะเยา

054-484297-9

054-484294

พะเยา

054-411039-42, 411306

054-482201

แม่ใจ

054-499234, 499037-8

054-499039

หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

054-870213-5

054-870216

เขาหลัก พังงา

076-485741-4

076-485663

โคกกลอย

076-581222, 581112

076-581444

ท้ายเหมือง

076-571227-30

076-571202

พังงา

076-430500, 411905

076-411904

ย่านยาว ตะกั่วป่า

076-431286-7, 421531

076-421532

ควนขนุน

074-681783, 682004

074-681199

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ์ พัทลุง

074-617440-2

074-617443

เทสโก้ โลตัส พัทลุง

074-606543-4

074-606545

พัทลุง

074-613196, 612025

074-613296

ตะพานหิน

056-621835, 621197, 621036

056-621275

บางมูลนาก

056-631057

056-631058

ปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิจิตร
073-431266-7
073-336019, 336196

073-315561
073-336196
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รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
พิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
เซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก
ถนนนเรศวร
ถนนสิงหวัฒน์
เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
บางกระทุ่ม
บิ๊กซี พิษณุโลก
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลย์สงคราม
วังทอง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก
ห้าแยกโคกมะตูม
จังหวัดเพชรบุรี
เขาย้อย
เขาวัง
ชะอำ� 
ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส เพชรบุรี
บิ๊กซี เพชรบุรี
เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ซับสมอทอด
เทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์
เพชรบูรณ์
เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
บิ๊กซี เพชรบูรณ์
บิ๊กซี หล่มสัก
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศรีเทพ
หล่มสัก
จังหวัดแพร่
กาดน�้ำทองแพร่
เด่นชัย
เทสโก้ โลตัส แพร่
แพร่

โทรศัพท์

โทรสาร

056-611053, 611093, 611573

056-611073

055-338400-2
055-242543
055-245519-21
055-221664, 221636-7
055-330323-5
055-391115-7
055-378045-7
055-218666-70
055-260123-5

055-338403
055-242547
055-245522
055-221665
055-330326
055-391118
055-258597
055-242419
055-260126

055-267021-2

055-267024

055-311774-5
055-243352-5
055-986200-3
055-301134-7

055-311124
055-246111
055-986204
055-301138

032-439762-5
032-428066-8
032-434200, 434047-8
032-461578-9, 461821-2
032-463280, 463300, 463400,
463404
032-402801-3
032-402600-3
032-427047-8, 425024

032-439889
032-428065
032-434046
032-461577
032-463480

054-533506-8
054-613291, 613276
054-511231, 511014, 511898
054-511005, 511966

โทรสาร
054-589164

076-386160-3
076-214630, 214964-5
076-366075-8
076-325506-9
076-249857-9
076-216725, 216728
076-364121-4

076-386164
076-214629
076-366079
076-325510
076-249860
076-225719
076-364120

076-311689, 311713, 311275
076-216742-3
076-311243-4
076-255128-9
076-383945-7
076-292540-1
076-344906-11
076-322861-4
076-216256, 211292-5
076-523395-7
076-386867-70
076-398475-8
076-383440-2

076-311726
076-216744
076-311245
076-255130
076-388967
076-292542
076-344912
076-322865
076-216895
076-523398
076-386871
076-398477
076-383524

กันทรวิชัย

043-744127, 789252

043-744128

โกสุมพิสัย มหาสารคาม

043-761990-3

043-761994

เชียงยืน

043-781123, 781112, 782192

043-781113

บิ๊กซี มหาสารคาม

043-995538-40

043-995541

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043-754611-2

043-754613

มหาสารคาม

043-723020-3

043-723024

056-712209
056-744507
056-704618
056-711292
056-725111
056-799416
056-701009

เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหาสารคาม

043-970178-9, 970790

043-970791

054-533509
054-613251
054-511733
054-511863

032-402804
032-402604
032-425099

วังชิ้น

โทรศัพท์
054-589163

056-732400, 731027, 561188-90 056-731028
056-725609-11
056-725612
056-712206-7
056-744504-6
056-704615-7
056-721497, 743501
056-725737-9
056-799140-2
056-701901, 701413

ชื่อสาขา
จังหวัดภูเก็ต
กมลา ภูเก็ต
โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต
จังซีลอน ภูเก็ต
เชิงทะเล
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ถนนเทพกษัตรีย์
ถนนเทพกษัตรีย์ 2 (สามแยก
สะปำ�)
ถลาง
เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า
เทสโก้ โลตัส ถลาง
เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เทสโก้ โลตัส ราไวย์
บางลามอลล์ ภูเก็ต
ป่าตอง
ป่าตอง 2 (ถนนสาย ก.)
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สี่แยก ท่าเรือ
หาดกะรน ภูเก็ต
ห้าแยกฉลอง ภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม

เสริมไทย พลาซ่า มหาสารคาม 043-723076-7

043-723193

หน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754152-5

043-754156

จังหวัดมุกดาหาร
เทสโก้ โลตัส มุกดาหาร

042-631548-9

042-631551

บิ๊กซี มุกดาหาร

042-661950-2

042-661953

มุกดาหาร

042-611554

042-611120

โรบินสัน มุกดาหาร

042-672408-10

042-672411

ปาย

053-699482, 699941

053-699474

แม่ฮ่องสอน

053-611546, 611295, 611275

053-611547

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดยโสธร
บิ๊กซี ยโสธร
ป่าติ้ว
ยโสธร
จังหวัดยะลา
โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ์ ยะลา
เบตง   
ยะลา
จังหวัดร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย
ถนนราชการดำ�เนิน
โพนทอง ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง
กะเปอร์
เทสโก้ โลตัส ระนอง
ระนอง
สะพานปลา
จังหวัดระยอง
แกลง
เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
เทสโก้ โลตัส บ้านฉาง
เทสโก้ โลตัส ระยอง
นิคมพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น         
ซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ระยอง
บ้านฉาง
บ้านเพ
บิ๊กซี ระยอง
มาบตาพุด
ระยอง
โฮมโปร ระยอง
จังหวัดราชบุรี
จอมบึง
ดำ�เนินสะดวก
ตลาดศรีเมือง ราชบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

045-724513-5
045-795125, 795462
045-711443, 712485

045-724516
045-795173
045-711861

073-223630-1
073-230988, 230985
073-241440, 241190

073-223629
073-230987
073-212118

043-589151, 530294-5

043-589152,
589025
043-524860
043-572476
043-512503
043-540900
043-514742
043-550624

043-524859
043-572473-5
043-514590-1
043-540901-3
043-514754-5, 514768
043-550621-3
077-897115, 897131-3
077-813401-3
077-811389, 811325, 811094-5,
811230
077-816293, 816295

077-897091
077-813404
077-822790

038-671170, 672503-4
038-942841-4
038-695544-5
038-800535-7
038-636204, 636250
038-656458-60

038-671576
038-942845
038-695546
038-800538
038-636251
038-656461

038-687979
038-950596

038-687982
038-950599

038-601586, 602385-7
038-651967-8
038-624116-7
038-608535-6, 608122-3
038-613095, 613047-8
038-610037-8

038-602700
038-651966
038-624118
038-608600
038-613046
038-610355

032-261293-4, 261396
032-346337, 253336, 254006
032-332765-8

032-261299
032-254440
032-332769

077-824059

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

ถนนศรีสุริยวงศ์
ถนนสมบูรณ์กุล ราชบุรี
เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง
เทสโก้ โลตัส โพธาราม
เทสโก้ โลตัส ราชบุรี
บ้านโป่ง

032-310556-7
032-326134-7
032-368250, 368254
032-231116-7, 231658, 232758
032-350366-9
032-211242-3, 301039-40

บิ๊กซี บ้านโป่ง
บิ๊กซี ราชบุรี
โพธาราม

032-368453-5  
032-332700-1
032-354074-6, 231060, 391963

ราชบุรี
วัดเพลง
สามแยกวังมะนาว
หนองโพ
จังหวัดลพบุรี
โคกสำ�โรง

032-321282, 322053-6
032-399081, 363456-7
032-281111, 358570
032-389008-9, 351040

เทสโก้ โลตัส ลพบุรีอินน์
พลาซ่า
เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี
บ้านหมี่
บิ๊กซี ลพบุรี
บิ๊กซี ลพบุรี 2
พัฒนานิคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี

036-614041-3

ลำ�นารายณ์
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
สระแก้ว ลพบุรี
จังหวัดลำ�ปาง
เกาะคา
เซ็นทรัล พลาซ่า ลำ�ปาง
ถนนฉัตรไชย
เถิน
เทสโก้ โลตัส ปงสนุก
เทสโก้ โลตัส ลำ�ปาง
เทสโก้ โลตัส ห้างฉัตร
บิ๊กซี ลำ�ปาง
เมืองปาน
ลำ�ปาง
แลมป์เทค ลำ�ปาง
สบตุ๋ย

036-441202, 625255-6

036-522112-3
036-471046, 471153, 471500
036-784464-6
036-780721-3
036-436151-2, 436155
036-425315-6
036-411084, 411023, 413884,
617529-31
036-461363, 631056, 461563

โทรสาร
032-310558
032-326138
032-368216
032-232949
032-350365
032-211960,
301116
032-368456
032-332703
032-231163,
231964
032-321281
032-399282
032-281000
032-351042
036-441003,
441397
036-614045
036-523111
036-471559
036-784467
036-780724
036-436156
036-425318
036-412622

036-770179-80
036-412561, 613863-4

036-461436,
631057
036-770182
036-412301

054-328500, 281158-9
054-811811-3
054-225682, 227931
054-291898-9
054-224292-4
054-317988-9
054-269712-4
054-352651-3
054-276123, 276000
054-228132-7
054-265081-2, 265195
054-218109, 218397

054-281156
054-811814
054-227840
054-291896
054-224295
054-317990
054-269715
054-352654
054-276021
054-228139
054-265144
054-222949

228

ทำ�เนียบสาขา

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดลำ�พูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลำ�พูน
บ้านธิ
บิ๊กซี ลำ�พูน
ลำ�พูน
อุโมงค์
จังหวัดเลย
เทสโก้ โลตัส ด่านซ้าย
เทสโก้ โลตัส เลย
บิ๊กซี เลย
เลย
วังสะพุง
จังหวัดศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
เทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์
เทสโก้ โลตัส ขุขันธ์
เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
เทสโก้ โลตัส สกลนคร
เทสโก้ โลตัส สว่างแดนดิน
บ้านม่วง
บิ๊กซี สกลนคร
พังโคน
โรบินสัน สกลนคร
วาริชภูมิ
สกลนคร
สว่างแดนดิน
จังหวัดสงขลา
กาญจนวนิช สงขลา
คอหงส์
จะนะ
เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ด่านสะเดา (จังโหลน)
ตลาดพงศ์เจริญ
ถนนปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่
ถนนศรีภูวนารถ

โทรศัพท์

โทรสาร

053-582890-2

053-582893

053-501307
053-575601-3
053-511177, 511179, 511053
053-559210, 559207-8

053-501306
053-575604
053-561579
053-559209

042-810917-9
042-833595-7
042-845765-7
042-812226
042-841426-7

042-810920
042-833556
042-845768
042-812227
042-841425

045-628045, 628048, 628051
045-651030
045-630031
045-663484-6
045-671130, 671360, 671643
045-644190-2
045-692180, 692425, 692464
045-687125, 687127
045-681091, 682485-7
045-611706, 612202-3

045-661011
045-651029
045-671027
045-663487
045-671089
045-644193
045-691823
045-687126
045-681090,
681092
045-611733

042-715310-2
042-722612-3
042-794172
042-731370-2
042-771243, 734982-4
042-971735-8
042-781205
042-711501, 711706, 732603
042-721096

042-715313
042-722614
042-794176
042-731373
042-771241-2
042-971739
042-781109
042-711142
042-721090

074-558120-1
074-238193, 237586-9
074-378330-1
074-339790-3
074-523522-3
074-582501-3
074-500290-2
074-231996, 429002

074-558100
074-238172
074-207127
074-339794
074-523521
074-582505
074-500293
074-231760

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

เทสโก้ โลตัส สงขลา
เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
นาทวี
บิ๊กซี หาดใหญ่
บิ๊กซี หาดใหญ่ 2
ปาดังเบซาร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมืองใหม่
ระโนด
รัตภูมิ
รัถการ (ตลาดสด)
โรบินสัน หาดใหญ่
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สงขลา
สยามแม็คโคร หาดใหญ่
สะเดา
สะบ้าย้อย
หาดใหญ่  
หาดใหญ่ ย่านถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่ใน
ห้าแยกสะพานติณสูลานนท์
จังหวัดสตูล
ทุ่งหว้า
บิ๊กซี สตูล
ละงู
สตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
เขตปลอดอากร ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เขื่อนขันธ์-พระประแดง
คลองด่าน สมุทรปราการ
ถนนกิ่งแก้ว
ถนนเทพารักษ์ กม.22
ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ

074-307917-9
074-223671-2
074-371321-2
074-214580-2
074-262956-9
074-444200-1
074-218542-4
074-235809-10
074-391350, 391068
074-430400, 389123
074-225440-3
074-225546-8
074-323900-2
074-323751, 313748
074-217742-3
074-411374, 411772
074-377220-2
074-234900, 234902, 235330-7
074-235450-4, 237729
074-239945, 257602-7
074-333085-6

074-307920
074-223670
074-371323
074-214583
074-262960
074-521995
074-218717
074-237398
074-391026
074-389035
074-225444
074-225567
074-323903
074-323752
074-217744
074-411372
074-377223
074-234117
074-232512
074-257609
074-333087

074-789016-7
074-741944-6
074-781455, 781511
074-721350, 730424

074-789016
074-741947
074-781147
074-721348

0-2134-1790-3

0-2134-1794

0-2462-7865-6
0-2330-1117-8
0-2738-9600-2
0-2706-9615-8
0-2312-3127-9, 0-2312-3110,
0-2312-3139
0-2394-4863-4, 0-2394-5990,
0-2384-1663
0-2382-7285-7
0-2385-7152, 0-2385-7158,
0-2758-9515
0-2387-0133-5, 0-2387-1699,
0-2701-6793-4
0-2134-1840-3
0-2136-4521-4
0-2740-9687-9

0-2462-7864
0-2330-1119
0-2738-9604
0-2750-4815
0-2312-3130

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ถนนแพรกษา
ถนนศรีนครินทร์
ถนนสายลวด สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เทศบาลตำ�บลแพรกษา
เทสโก ้ โลตัส บางนา

โทรสาร

0-2384-1662
0-2382-7288
0-2385-7151
0-2701-6795
0-2134-1844
0-2136-4525  
0-2739-9165

รายงานประจําปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ทำ�เนียบสาขา

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส บางปู
เทสโก้ โลตัส บางพลี
เทสโก้ โลตัส แพรกษา
เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
บางครุ-พระประแดง
บางโฉลง
บางพลี
บิ๊กซี บางพลี
บิ๊กซี ศรีนครินทร์
บิ๊กซี สมุทรปราการ
บิ๊กซี สำ�โรง 2
พระประแดง
เมกาบางนา
โรบินสัน สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สำ�โรง
อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง
โฮมโปร บางนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
บางคนที
บิ๊กซี สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
อัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
ถนนเศรษฐกิจ 1
ถนนเอกชัย 2
ถนนเอกชัย สมุทรสาคร
ท่าฉลอม
เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
เทสโก้ โลตัส มหาชัย
เทสโก้ โลตัส มหาชัย 2
บ้านแพ้ว
บิ๊กซี มหาชัย
พุทธสาคร
มหาชัย สมุทรสาคร

โทรศัพท์
0-2710-9059-61
0-2751-2339-40
0-2178-6762-4
0-2175-7534-6
0-2324-0517-20
0-2315-2944-7
0-2463-7051-2
0-2312-7025-7
0-2750-8600-7
0-2312-2921-3
0-2710-5052-3
0-2395-2082-4
0-2757-9076-7
0-2462-5907-8, 0-2462-7570,
0-2463-4625, 0-2462-6824
0-2105-1264-6  
0-2174-2734-6
0-2702-6235-8, 0-2702-6218
0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8,
0-2754-1082-3
0-2380-0160-3
0-2316-4961-3
034-715871-2
034-761862-4
034-770800-3
034-711365, 711457, 723529-30

โทรสาร
0-2710-9058
0-2751-2338
0-2178-6765
0-2175-7537
0-2324-0533
0-2315-2948
0-2463-7053
0-2312-7029
0-2312-5332
0-2312-2924
0-2710-5054
0-2395-2085
0-2757-9078
0-2463-3449
0-2105-1268
0-2174-2738
0-2702-6219,
0-2702-7498
0-2754-1083
0-2380-0164
0-2316-4964

034-751504-5, 751600

034-718678
034-761863
034-770804
034-715576,
711564
034-751506

034-470908-9, 473326-7,
471909
034-827252-4
034-421661-4
034-852630-2
034-818504, 808505
034-472064-6, 472077
034-827510-2
034-866300-3
034-467567-9
034-442880-3
0-2420-6235-8
034-864438, 864441

034-471908,
470910
034-827256
034-421665
034-852628
034-497234
034-472080
034-827514
034-866304
034-859365
034-442884
0-2420-6239
034-864442

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

สมุทรสาคร

034-423577-8, 811323-4

หลักสาม บ้านแพ้ว
อัสสัมชัญ พระราม 2
จังหวัดสระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ
เทสโก้ โลตัส วังน�้ำเย็น
เทสโก้ โลตัส วัฒนานคร
เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
บิ๊กซี สระแก้ว
สระแก้ว
อรัญประเทศ
จังหวัดสระบุรี
แก่งคอย

034-850834-5, 481159
034-870049-52

034-810920,
811325
034-481060
034-870057

037-230876-8
037-251408-9, 251508-9
037-261321-2, 261325-6
037-541681
037-421771-3
037-242641-2
037-232900, 232315

037-230944
037-251550
037-261315
037-541684
037-421774
037-242638
037-232311

036-251541-5

เขตอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี
ถนนสุดบรรทัด
เทสโก้ โลตัส สระบุรี
พระพุทธบาท
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี

036-373837-9

036-251544,
320179
036-373840

หนองแค
หนองแซง
จังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
ทุ่งเสลี่ยม
เทสโก้ โลตัส เมืองสุโขทัย
บิ๊กซี สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
เทสโก้ โลตัส สองพี่น้อง
เทสโก้ โลตัส สามชุก
เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
บิ๊กซี สุพรรณบุรี
โรบินสัน สุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
สวนแตง
สามชุก

036-315626-8
036-222078, 222340, 222378
036-268010-1
036-351487-9
036-222194-5, 211083, 221428,
221186
036-371788, 371643-4

036-315629
036-222763
036-268012
036-351490
036-221226

036-366242-4

036-371787,
325062
036-366241

036-511978-9
036-581787-9, 581487

036-511131
036-581788

055-659179, 659226
055-645823-5
055-616466-8
055-671275-7
055-642505
055-611751-4

055-659166
055-645826
055-616469
055-671274
055-642042
055-611122

035-532544-6
035-572044-5
035-526137-8
035-494890-2
035-454261-4
035-581021-3, 581411
035-599187-90
035-571177, 571144

035-532767
035-572046
035-526140
035-494893
035-454265
035-581020
035-599189
035-571155
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
สุพรรณบุรี
อู่ทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย
ดอนสัก   
ตลาดมะขามเตี้ย
ถนนกาญจนวิถี
ถนนชนเกษม
ท่าชนะ
เทสโก้ โลตัส สมุย
เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
บ่อผุด เกาะสมุย
บัดดี้ เกาะสมุย
บิ๊กซี เกาะสมุย
บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
บุญถาวร สุราษฎร์ธานี
พระแสง
พุนพิน
เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
หาดเฉวง
หาดละไม
จังหวัดสุรินทร์
กาบเชิง
เทสโก้ โลตัส สุรินทร์
เทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า
บิ๊กซี สุรินทร์
ปราสาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรบินสัน สุรินทร์
ลำ�ดวน
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ หนองคาย
เทสโก้ โลตัส ท่าบ่อ
เทสโก้ โลตัส หนองคาย

โทรศัพท์

โทรสาร

035-523871-3
035-551199, 551122, 551244

035-523874
035-551212

077-456536, 456571, 456684
077-377590-2, 377619, 377681
077-420202, 420301, 421105
077-602723-4
077-410420-3
077-371456-8, 251046
077-289223-4
077-205520-3
077-281297-8, 287717
077-262246, 381208
077-245464-5
077-221351-2, 221263-4
077-427517-8, 427533
077-458601-2
077-960828-9
077-600142-3
077-380951-4
077-250465, 369062
077-311971, 311322, 311397
077-257564, 258060
077-282906, 273928-30
077-414441-5
077-424656-7

077-456790
077-377570
077-421239
077-602725
077-410419
077-371459
077-289225
077-205524
077-281299
077-381083
077-245466
077-221263
077-427534
077-458604
077-960830
077-600141
077-380955
077-369081
077-311344
077-362009
077-282806
077-414446
077-424540

044-559080
044-531966-7
044-539487-9
044-535100-2
044-551155, 551076-7
044-521272-4
044-042730-3
044-537211
044-561040
044-512013

044-559081
044-531968
044-539486
044-535103
044-551147
044-521275
044-042734
044-537210
044-561177
044-511213

042-413013
042-401509-10
042-413470-1

042-413014
042-401506
042-413469

ชื่อสาขา
โพนพิสัย
หนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
เทสโก้ โลตัส หนองบัวลำ�ภู
หนองบัวลำ�ภู
จังหวัดอ่างทอง
บิ๊กซี อ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
บิ๊กซี อำ�นาจเจริญ
ปทุมราชวงศา
อำ�นาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
กุมภวาปี
เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
ตั้งงี่สุน อุดรธานี
ถนนประชารักษา
ถนนโพธิ์ศรี
เทสโก้ โลตัส กุมภวาปี
เทสโก้ โลตัส หนองหาน
เทสโก้ โลตัส อุดรธานี
บ้านดุง อุดรธานี
บ้านผือ อุดรธานี
บิ๊กซี อุดรธานี
ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
หนองหาน
อุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนเจษฎาบดินทร์
ถนนบรมอาสน์
ทองแสนขัน
พิชัย
อุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
หนองฉาง
อุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
กิโลศูนย์
เขมราฐ
เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

042-471289-90
042-411594, 412675-6

042-471288
042-412576

042-312914-6
042-312034-5

042-312917
042-312036

035-851284-6
035-631092, 631427, 631502
035-611741-2, 611279

035-851287
035-631091
035-611278

045-270203-5
045-465052-3
045-511850-2

045-270206
045-465054
045-511854

042-331616, 203071-2
042-921364-6
042-130536-8
042-243344
042-221222
042-334802-4
042-261260, 261309, 261350
042-326489-90
042-273586-8
042-282820-2
042-222094, 222314
042-932983-4, 932986
042-261074-5, 209450-2
042-247700

042-331617
042-921367
042-130535
042-243348
042-246223
042-334805
042-261379
042-249241
042-273585
042-281227
042-223049
042-932996
042-261342
042-241871

055-832396-8
055-440205, 440170
055-418046
055-422001-2, 421212
055-411234, 411707, 411804

055-832399
055-440425
055-418047
055-421213
055-413317

056-531254
056-511909, 511344, 511354

056-531121
056-511910

045-242708
045-491200, 491203
045-442390-3

045-243837
045-491196
045-422394
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ถนนสรรพสิทธิ์
เทสโก้ โลตัส เดชอุดม
เทสโก้ โลตัส พิบูลมังสาหาร
เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
น�้ำยืน

โทรศัพท์
045-361034-5
045-481027, 481029
045-246072, 244171
045-361444, 361226, 361855
045-442032, 442054, 442095
045-255825-6
045-371009-10

โทรสาร

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

045-361456
045-481028
045-264399
045-362727
045-442029
045-255827
045-371011

บิ๊กซี วารินชำ�ราบ
บิ๊กซี อุบลราชธานี
วารินชำ�ราบ
สุนีย์แกรนด์ซิตี้มอลล์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เอสเค ชอปปิ้ง พาร์ค
อุบลราชธานี

045-854051-3
045-355163-5
045-269413
045-316754, 316757

045-854054
045-355166
045-321117
045-316758

045-254074, 254634, 254685
045-474021-3

045-255015
045-474024

โทรศัพท์
037-202983 ต่อ 2101
075-630509-10 ต่อ 2101
043-812591-3, 812311-2
055-721828-30 ต่อ 2101
077-430761-2

โทรสาร
037-281161
075-611186
043-812510-1
055-721866
077-430764

โทรศัพท์
0-2969-9152-3
043-525568 ต่อ 2101

โทรสาร
0-2527-8948-9
043-525573

035-229382-91 ต่อ 2101-2
0-2532-4908-20

035-229395
0-2532-4898

043-389272 ต่อ 2101-2, 2002
032-419895 ต่อ 2101-2
038-814313 ต่อ 2101-2
056-420108, 420132, 420088
ต่อ 2101
077-570262 ต่อ 2101
053-752540-6 ต่อ 2101-2
075-223302-7 ต่อ 2101
039-524209-13
0-2992-3527

043-389283
032-428069
038-814316
056-412505

032-310733-7 ต่อ 2101-2

032-310732

034-827252-5 ต่อ 2101-2

034-827261

056-227814  ต่อ 2101-2

056-222902

036-308223-30 ต่อ 2101-2

036-308230-1

073-336017-9 ต่อ 2101

073-350262

075-316502-5 ต่อ 2101-2

075-348155

ชื่อสำ�นักธุรกิจ
สำ�นักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร์
สำ�นักธุรกิจถนนราชการดำ�เนิน
ร้อยเอ็ด
สำ�นักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา
สำ�นักธุรกิจถนนลำ�ลูกกา
คลอง 2
สำ�นักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ์
ราชบุรี
สำ�นักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1
สมุทรสาคร
สำ�นักธุรกิจถนนสวรรค์วิถี
นครสวรรค์
สำ�นักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี
สำ�นักธุรกิจถนนหนองจิก
ปัตตานี
สำ�นักธุรกิจถลาง ภูเก็ต
สำ�นักธุรกิจท่าม่วง กาญจนบุรี
สำ�นักธุรกิจนครปฐม

076-313245-6
034-611311
034-242213-4

0-2738-9460-4
077-216548-9 ต่อ 2101-2

0-2738-9472
077-281392

034-219657 ต่อ 2101-2

034-254238

076-313240-4
034-626671-2 ต่อ 2101
034-243428-30, 242750-1 ต่อ
2101-2
042-512577, 512671-4
044-241434 ต่อ 2101-2
073-522634-8 ต่อ 2101
038-457656-8 ต่อ 2101-2

039-321768-9 ต่อ 2101

039-321178

076-233148-54 ต่อ 2101-2

076-232250

0-2382-7346-58
044-243472-5, 243527 ต่อ
2101-3
042-413124-6, 413803-6 ต่อ
2101-2

0-2382-7361
044-243528-9

038-782145-50 ต่อ 2101-2
0-2595-0056
038-444373-7 ต่อ 2101-2
032-210262-6 ต่อ 2101-2

038-782153
0-2595-0071
038-444378-9
032-211266,
211277
044-620499
025-818019
032-601353-4

สำ�นักธุรกิจในต่างจังหวัด		
ชื่อสำ�นักธุรกิจ
สำ�นักธุรกิจกบินทร์บุรี
สำ�นักธุรกิจกระบี่
สำ�นักธุรกิจกาฬสินธุ์
สำ�นักธุรกิจกำ�แพงเพชร
สำ�นักธุรกิจเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
สำ�นักธุรกิจขอนแก่น
สำ�นักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี
สำ�นักธุรกิจฉะเชิงเทรา
สำ�นักธุรกิจชัยนาท
สำ�นักธุรกิจชุมพร
สำ�นักธุรกิจเชียงราย
สำ�นักธุรกิจตรัง
สำ�นักธุรกิจตราด
สำ�นักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต
สำ�นักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช
สำ�นักธุรกิจถนนกิ่งแก้ว
สำ�นักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏร์ธานี
สำ�นักธุรกิจถนนทรงพล
นครปฐม
สำ�นักธุรกิจถนนท่าแฉลบ
จันทบุรี
สำ�นักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย์
ภูเก็ต
สำ�นักธุรกิจถนนแพรกษา
สำ�นักธุรกิจถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา
สำ�นักธุรกิจถนนมิตรภาพ
หนองคาย

077-511447
053-753002
075-223308
039-524214-5
0-2992-3532

042-413014

สำ�นักธุรกิจนครพนม
สำ�นักธุรกิจนครราชสีมา
สำ�นักธุรกิจนราธิวาส
สำ�นักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี
สำ�นักธุรกิจบางปลาสร้อย
สำ�นักธุรกิจบางใหญ่-นนทบุรี
สำ�นักธุรกิจบ้านบึง ชลบุรี
สำ�นักธุรกิจบ้านโป่ง ราชบุรี
สำ�นักธุรกิจบุรีรัมย์
สำ�นักธุรกิจปทุมธานี
สำ�นักธุรกิจประจวบคีรีขันธ์

044-620727 ต่อ 2101-2
025-816751-2 ต่อ 2101-2
032-601878-9, 603203-5

042-511975
044-257264
073-513101
038-457660
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สำ�นักธุรกิจในต่างจังหวัด
ชื่อสำ�นักธุรกิจ
สำ�นักธุรกิจประตูช้างเผือก
เชียงใหม่
ส�ำนักธุรกิจประตูน�้ำพระอินทร์
อยุธยา
สำ�นักธุรกิจป่าตอง ภูเก็ต
สำ�นักธุรกิจพะเยา
สำ�นักธุรกิจพัทลุง
สำ�นักธุรกิจพิจิตร
สำ�นักธุรกิจพิษณุโลก
สำ�นักธุรกิจเพชรบูรณ์
สำ�นักธุรกิจแพร่
สำ�นักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร
สำ�นักธุรกิจเมืองพัทยา ชลบุรี
สำ�นักธุรกิจแม่สอด ตาก
สำ�นักธุรกิจยโสธร
สำ�นักธุรกิจระยอง
สำ�นักธุรกิจลพบุรี
สำ�นักธุรกิจเลย
สำ�นักธุรกิจศรีราชา
สำ�นักธุรกิจศรีสะเกษ
สำ�นักธุรกิจสกลนคร
สำ�นักธุรกิจสบตุ๋ย

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสำ�นักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

053-404920-9 ต่อ 2101-2

053-223080

สำ�นักธุรกิจสะพานปลา ระนอง 077-816450-4

077-816455-6

036-361086-8 ต่อ 2101-2

035-361017

สำ�นักธุรกิจสันป่าข่อย
เชียงใหม่

053-262433, 302520-2 ต่อ
2101-3

053-243121

076-341809 ต่อ 2101-2
054-410831-2 ต่อ 2101
074-617346-50
056-612402-6
055-218668 ต่อ 2101-2
056-728042-4 ต่อ 2101
054-534592-6
034-864115-6 ต่อ 2101-2
038-052360-5 ต่อ 2101-2
055-534063-7
045-715143-4 ต่อ 2101-2
038-861025 ต่อ 2101-2
036-618862-6 ต่อ 2101-2
042-814894-8
038-771544-9 ต่อ 2101-2
045-620026 ต่อ 2101
042-736124 ต่อ 2101
054-318600-2, 318622-5 ต่อ
2101-2

076-345120
054-431818
074-617351-4
056-612407-8
055-218660
056-711548
054-534597-8
034-864205
038-052368-9
055-534072-3
045-715193-4
038-861028
036-618860
042-814892-3
038-322768
045-611980
042-711410
054-226572

สำ�นักธุรกิจสำ�โรง

0-2384-1375-6

0-2394-3432

สำ�นักธุรกิจสุโขทัย

055-621035 ต่อ 2101

055-611752

สำ�นักธุรกิจสุพรรณบุรี

035-500219-20 ต่อ 2101-2

035-500218

สำ�นักธุรกิจสุรินทร์

044-539499, 539501-9 ต่อ
2101-2

044-539510

สำ�นักธุรกิจหัวหิน

032-531415-23 ต่อ 2101

032-512513

สำ�นักธุรกิจหาดใหญ่

074-234902-5 ต่อ 2301, 2111,
2104

074-238687

สำ�นักธุรกิจหาดใหญ่ใน
สงขลา

074-257028, 257017 ต่อ 2101-2 074-257182

สำ�นักธุรกิจห้าแยกโนนไฮ
ชัยภูมิ

044-836966-7 ต่อ 2101

044-836023

สำ�นักธุรกิจอรัญประเทศ
สระแก้ว

037-232974-6, 232983-4

037-232993-7

สำ�นักธุรกิจอ้อมใหญ่ นครปฐม 034-292208 ต่อ 2101-2

034-292210

สำ�นักธุรกิจอ่างทอง

035-626269-72 ต่อ 2101

035-626304

สำ�นักธุรกิจอุดรธานี

042-344420 ต่อ 2101-2

042-344433

สำ�นักธุรกิจอุตรดิตถ์

055-441596, 441640 ต่อ 2101

055-413319

สำ�นักธุรกิจอุบลราชธานี

045-262908-10 ต่อ 2101-2, 2111 045-262873

