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วิสัยทัศน์

มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคาร
ที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย
คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำา
แห่งภูมิภาคเอเชีย
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ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหน่ึงในธนาคารชั้นน�า          
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้น�าตลาดด้านสินเชื่อ 
ธุรกิจ รวมทัง้มฐีานลกูค้ากว้างขวางท่ีสุดในตลาดลกูค้าบคุคล

รู้จักกับ
ธนาคารกรุงเทพ

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรงุเทพให้บรกิารทางการเงินหลากหลายรปูแบบอย่างครบวงจร 
โดยจ�าแนกการด�าเนนิธุรกิจเป็น 6 กลุม่ ธนาคารมบีริษทัย่อยท่ีส�าคญั 
ประกอบด้วย บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด กิจการในเครอืท่ีอยู่ต่างประเทศ 2 บรษิทั
คอื บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรงุเทพ (ประเทศจนี) จ�ากัด

สนิทรพัย์   

2,944,230 ล้านบาท

เงนิให้สนิเชือ่ 

1,941,093 ล้านบาท

เงนิรบัฝาก   
2,178,141 ล้านบาท

เงนิกองทุนท้ังสิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง
18.32 %

สายลกูค้าธุรกิจรายใหญ่
เป็นผู้น�าในการให้บริการทางการเงิน
แก่ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ในประเทศไทย 
และบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด�าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่
ทีม่ีความเชีย่วชาญในแต่ละ
อตุสาหกรรมเป็นผู้ดูแล

สายลกูค้าธุรกิจรายกลาง
ให้บรกิารผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
โดยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและ
สนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนผ่าน
การบรหิารงานไปสูท่ายาทรุน่ต่อไป
ได้อย่างราบรื่น 

สายลกูค้าบุคคล
ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกช่วงวัย ผ่านเครือข่าย
สาขาทั่วประเทศ และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ค�าปรึกษา
ด้านการเงินและผลิตภัณฑ์
เพ่ือการลงทุน

สายลกูค้าธุรกิจรายปลกี
สนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ด้วยการแบ่งปันความรู้อันเป็น
ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
ของลูกค้า และแนะน�าเกี่ยวกับ
ช่องทางในการสร้างโอกาสใหม่

กิจการธนาคารต่างประเทศ
สนับสนุนลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ด้วยเครือข่ายสาขา
ในต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุด
และบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ

กิจการการเงนิธนกิจ
ประสานความร่วมมอืกับสายลกูค้า
ธุรกิจรายใหญ่และบรษิทัหลกัทรพัย์ 
บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือน�าเสนอ
ทางเลอืกในการหาแหล่งเงนิทุน
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัลกูค้า

32 
แห่ง

เครือข่าย
ในต่างประเทศ 15 

เขตเศรษฐกิจ

เขตเศรษฐกิจ
ส�าคญั

ลาว

2
เมียนมา 

1
กัมพ�ชา

1
ไทย

1,157*
มาเลเซีย

5
สิงคโปร�

1
อินโดนีเซีย

3

ฟ�ลิปป�นส�

1
ญี่ปุ�น 

2
ไต้หวัน

3
จ�น

6
ฮ�องกง

2
เว�ยดนาม

2
อังกฤษ

1
สหรัฐอเมร�กา

1

หมู�เกาะเคย�แมน

1
ตัวเลขแสดงจำนวนสาขา
*  ไม�รวมเคร�่องบร�การอัตโนมัติ

2559
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ (งบการเงินรวม)

       เปลี่ยนแปลงร้อยละ
   2559    2558    2557  2559/2558          2558/2557         

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์                  2,944,230 2,835,852 2,759,890 + 3.8 + 2.8
เงินให้สินเชื่อ 1                             1,941,093 1,868,903 1,782,233 + 3.9 + 4.9
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 1                             1,821,575 1,764,716 1,690,307 + 3.2 + 4.4
เงินรับฝาก                           2,178,141 2,090,965 2,058,779 + 4.2 + 1.6
หนี้สิน 2,564,985 2,473,821 2,436,247 + 3.7 + 1.5
ส่วนของเจ้าของ 2 379,016 361,832 323,491 + 4.7 + 11.9

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ย 102,443 103,814 103,480 - 1.3 + 0.3
รายได้รวม 152,747 157,044 148,774 - 2.7 + 5.6
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองและภาษีเงินได้ 55,352 57,683 53,770 - 4.0 + 7.3
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,625 43,030 45,083 - 7.9 - 4.6
ก�าไรสุทธิ 2 31,815 34,181 36,332 - 6.9 - 5.9

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้                     20.76 22.54 23.62 - 7.9 - 4.6
ก�าไรสุทธิ 2                                16.67 17.91 19.03 - 6.9 - 5.9
มูลค่าหุ้น                                 10.00 10.00 10.00 - -
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 2                         198.56 189.56 169.47 + 4.7 + 11.9
ช่วงราคาสูงสุด - ต�่าสุด                182.00 - 142.50 197.00 - 144.00 216.00 - 165.00
ราคาปิด                                 159.50 152.50 194.00 + 4.6 - 21.4

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 1 89.12 89.38 86.57 - 0.26 + 2.81
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.22 2.75 2.14 + 0.47 + 0.61
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 173.62 185.30 204.07 - 11.68 - 18.77
ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 2             1.09 1.21 1.39 - 0.12 - 0.18
ก�าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 2          8.59 9.91 11.66 - 1.32 - 1.75
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.34 2.16 2.37 + 0.18 - 0.21
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 47.71 43.85 44.48 + 3.86 - 0.63
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.40 15.78 15.11 + 0.62 + 0.67
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.32 17.87 17.41 + 0.45 + 0.46

หมายเหตุ 1. หักรายได้รอตัดบัญชี
 2. ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร

“ธนาคารพร้อมสนับสนุน
ให้ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 

และพนักงาน ก้าวไปสู่เป้าหมาย
และมีความมั่นคงทางการเงิน

ในระยะยาว”
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รายงาน
ผลการประกอบการ

“ธนาคารได้ลงทุนในการพัฒนา
บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ 
ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต”    

ช่วงเวลาปัจจุบันนับได้ว่าเป็นช่วงแห่งการ
เปล่ียนผ่านส�าหรับประเทศไทย หลังจากท่ี
รัฐบาลได้ปรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 
โดยเริ่มจากความพยายามที่จะลดการพ่ึงพา
ภาคการส่งออก และหนัมาให้ความส�าคญักับ
ภาคบรกิารและการผลติท่ีมมีลูค่าเพ่ิมสงู เพ่ือ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลขึ้น 
และเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นประเทศท่ีมี
รายได้สูง ปัจจัยส�าคัญหลายประการท่ีช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่ 
เป้าหมายข้างต้น อาท ิเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ ่
ที่ก�าลังขยายตัวสูง นอกจากนี้ การพัฒนา 
เส้นทางสายไหมของจีน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงศักยภาพของ 
ผูป้ระกอบการไทยทีพ่ร้อมรบัการเปลีย่นแปลง 
ล้วนเป็นโอกาสส�าหรบัการพัฒนาประเทศไทย
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ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินมีบทบาท
อย่างส�าคญัในช่วงเวลาเช่นนี ้เพราะนอกจาก
ต้องสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าใน
การบรหิารการเงนิ รวมถึงการปรบักลยุทธ์ทาง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป
แล้ว ยังต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของ
ธนาคารให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าทีม่คีวามซบัซ้อนและหลากหลายด้วย 

ด้านการพัฒนาระบบการช�าระเงิน รัฐบาลได้
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์
แห่งชาต ิหรอื National e-Payment Master Plan 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการช�าระเงิน 
หนึ่งในแผนดังกล่าวคือ การพัฒนาระบบการ
ช�าระเงินแบบ “พร้อมเพย์” (PromptPay) ซึ่ง
รัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สมาคมธนาคารไทยได้พัฒนาข้ึนเพ่ือให้การ
โอนเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์มคีวามสะดวก
รวดเร็ว ท้ังส�าหรับบุคคลธรรมดา ภาคธุรกิจ 
และหน่วยงานราชการ ลดต้นทุนการบริหาร
จดัการ และลดการใช้เงนิสด บรกิารพร้อมเพย์
เริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโดยใช้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจ�าตัว
ประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคาร ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ก�าหนดเริ่มโอนเงิน
ระหว่างบุคคลในช่วงต้นปี 2560 และจะเปิด
ให้บริการส�าหรับภาคธุรกิจต่อไป

ธนาคารกรงุเทพได้เตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรบั
การโอนเงินระหว่างบุคคลโดยใช้หมายเลข
โทรศพัท์มอืถือผ่าน “บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง” ตัง้แต่
ปี 2558 ซึ่งได้รับความนิยม และได้รับรางวลั
จากสถาบนัชัน้น�าระหว่างประเทศ ในปี 2559 
ธนาคารได้เพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยแก่
ลกูค้า ด้วยบรกิารแจ้งเตือน “mAlert” ซึง่ช่วยให้
ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี และมี
บริการข้อความแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาครบ
ก�าหนดการช�าระบตัรเครดิต บรกิารนีเ้ป็นการน�า
นวัตกรรม Actionable Alerts มาใช้เป็นครัง้แรก
ในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังเพ่ิมความ
สะดวกสบายส�าหรบัลกูค้าใหม่ เพียงลงทะเบียน
ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอปพลิเคชันบน
โทรศพัท์มอืถือ และยืนยันตวัตนด้วยหมายเลข
บตัรเครดติหรือบตัรเดบติ นอกจากน้ี ธนาคาร

ยังพัฒนาบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง แอปพลเิคชนั 
ให้ใช้บน Apple Watch เพ่ือตรวจสอบยอดเงนิ
คงเหลือและรับการแจ้งเตือนต่างๆ ได้

ธนาคารมีบทบาทอย่างส�าคัญในการจัดตั้ง 
บรษิทั ไทย เพย์เมนต์ เนต็เวิร์ก (Thai Payment 
Network : TPN) เพื่อสนับสนุนการช�าระเงิน
แบบอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านบัตรเดบิต โดยมเีป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายระบบการช�าระเงินของ
ไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ปัจจบุนั TPN เป็นเครอืข่ายบตัรอเิลก็ทรอนกิส์
ภายในประเทศ (Local Card Scheme) รายแรก
ของไทย ทัง้น้ี ธนาคารได้ออกบตัร บีเฟิสต์ สมาร์ท 
ทพีีเอน็ ยูเน่ียนเพย์ ซึง่นับเป็นบตัรทีใ่ช้เครอืข่าย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศครั้งแรก   
ของไทย หลังจากน้ัน ได้เปิดตัวบัตรบีเฟิสต์ 
สมาร์ท ทีพีเอน็ เพ่ิมขึน้อกี 2 ประเภท ณ สิน้ปี 
2559 ธนาคารได้ออกบัตรทีพีเอ็นท้ังสาม
ประเภทรวมกว่าหนึ่งล้านใบ

นอกจากการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับการ
ด�าเนินชีวิตที่ทันสมัย ธนาคารยังน�าเสนอ
บรกิารทางการเงนิครบวงจรส�าหรบัลกูค้าธุรกิจ 
รวมทัง้ก�าลงัร่วมมอืกับบรษิทัผูเ้ชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลยีและธุรกิจจัดตั้งใหม่ท่ีให้บริการ
ทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้
ธนาคารสามารถก้าวทันการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี

ธนาคารยังคงสนับสนุนกิจการของลูกค้า       
โดยให้ค�าแนะน�าและเสนอบรกิารทางการเงนิ
ที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า ขณะเดียวกัน
ธนาคารได้ลงทุนในการพัฒนาบรกิารธุรกรรม
ทางการเงนิอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรบัความต้องการ
ทางธุรกิจของลกูค้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

การทีธุ่รกิจมแีนวโน้มขยายไปสูภ่มูภิาคและมี
การเข้าซือ้กิจการอย่างต่อเนือ่ง ธนาคารจงึจดั
กิจกรรมหลากหลายเพ่ือช่วยให้ลกูค้าสามารถ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง
ขึน้ในภมูภิาค เช่น การเปิดหลกัสตูรผูน้�าธุรกิจ
แห่งอาเซยีน ซึง่เป็นหลกัสตูรอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

ส�าหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยท่ีมี
ศักยภาพจากหลากหลายอุตสาหกรรมท่ี
ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจ และโลจิสติกส์ 
ส�าหรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน พัฒนาการ
ในภูมิภาคนี้จึงเป็นโอกาสท่ีเปิดกว้างมาก
ส�าหรับลูกค้า ธนาคารจึงร่วมมือกับสาขา       
ต่างประเทศ และเครอืข่ายสนับสนุนในประเทศ 
รวมถึงศูนย์ AEC Connect เพ่ือช่วยเหลือ
ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้

แม้เศรษฐกิจโลกยังมคีวามผนัผวน แต่เศรษฐกิจ
ของอาเซียนที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานใน
ภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาและมีการเชื่อมโยง
กันมากขึ้น ช่วยเก้ือหนุนเศรษฐกิจไทยให้
สามารถก้าวผ่านความท้าทายท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ขณะเดยีวกัน ธุรกิจรายใหญ่และ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าธุรกิจของ
ธนาคารจ�านวนไม่น้อยได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
หรอืเตรยีมทีจ่ะมส่ีวนร่วมในโครงการเหล่านัน้ 
ธนาคารจงึพร้อมท่ีจะสนบัสนุนลกูค้าในฐานะ
ผู้ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนทางการเงิน

ในปี 2559 ธนาคารกรุงเทพมีก�าไรสุทธิ 
31,815 ล้านบาท โดยรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิม
ขึน้ ซึง่เป็นผลจากความสามารถในการบรหิาร
สินทรัพย์และหนี้สิน ขณะที่ค่าใช้จ่ายหน้ีสูญ
และหนี้ สง สัยจะสูญเ พ่ิม ข้ึน  ตามหลัก          
ความระมัดระวังในการตั้งส�ารองค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูอย่างต่อเนือ่ง ควบคูกั่บการบรหิาร
สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ ส�าหรบัเงนิให้สนิเชือ่ของ
ธนาคารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 และเงินรับฝาก
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ธนาคารมสีภาพคล่อง
อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอัตราส่วนสินเชื่อ
ต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 89.1 ทั้งนี้ ธนาคารยัง
คงรกัษาเงนิกองทนุให้อยู่ในระดบัทีม่ัน่คง เพ่ือ
ให้สามารถรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคตได้
อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารให้
มคีวามมัน่คง มผีลการด�าเนนิงานทีด่อีย่างต่อเนือ่ง และ
เสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ารงไว้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตวัต่อเนือ่งจากปีท่ีผ่านมา 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุน
ภาครฐั ขณะทีก่ารบรโิภคภาคเอกชนเริม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวั 
แม้เผชญิความผนัผวนจากภายนอกประเทศ โดยเศรษฐกิจไทย
ในปี 2559 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.2 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนอัตราเงินเฟ้อได้กลับมาเป็น
บวกตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี สอดคล้องกับราคาน�้ามัน 
ทีผ่่านจดุต�า่สดุมาแล้ว ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบัตวั
สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน ซึ่งไม่รวม
ราคาพลังงานและอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.5 
ในสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ และร้อยละ 4.5 ในสกลุเงนิบาท 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีน 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจญ่ีปุ่นและยุโรปที่ยังฟื้นตัวช้า 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนตั้งแต่
ไตรมาสที่สามของปี ขณะเดียวกันตลาดการเงินโลกยังมี
ความผันผวนเป็นระยะ โดยในช่วงต้นปี มีความกังวลว่า
เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอย่างรุนแรง หลังจากนั้น การลง

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ประชามติของสหราชอาณาจกัรทีจ่ะออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) ได้พลกิความคาดหมายของนกัลงทุน ย่ิงไปกว่านัน้
การท่ีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่าเป็นเวลานาน ส่งผล 
ให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น (Search  
for Yield) เป็นผลให้ค่าเงินในภูมิภาคแข็งขึ้นในช่วงสาม
ไตรมาสแรกของปี 

การที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน ส่งผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายในเดือน
ธันวาคม 2559 ประกอบกับนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษี การเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการผอ่นคลายกฎระเบยีบในการด�าเนนิธุรกิจ ชว่ยเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุนออกจาก
ประเทศต่างๆ รวมทั้งในเอเชียกลับสู่สหรัฐอเมริกาอย่าง
รวดเร็ว ส�าหรับค่าเงินบาทไทยในปี 2559 เฉล่ีย 35.30 บาท
ตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ ออ่นคา่ลงรอ้ยละ 3.0 จากเฉลีย่ 34.26 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค

“ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นจะเป็นธนาคารหลัก
ของลูกค้า ด้วยการนําเสนอบริการอย่าง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ทั้งด้านธุรกิจและการเงิน”



14    รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง
สินค้าเกษตร ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่า แม้จะปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงกลางปี ท�าให้ 
รายได้และก�าลงัซือ้ของเกษตรกรซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถฟ้ืนตวัเตม็ท่ี 
ประกอบกับหน้ีครัวเรือนท่ียังคงอยู่ในระดับสูง แม้บางส่วนจะเริ่มทยอยลดลงตามการ 
ครบก�าหนดผ่อนช�าระหนี้ค่าซื้อรถยนต์จากโครงการรถคันแรก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบ 
ต่อความเชือ่มัน่และการใช้จ่ายของภาคครวัเรอืน และท�าให้การลงทุนภาคเอกชนทรงตวัอยู่
ในระดับต�่า

อย่างไรก็ด ี การท่องเท่ียวยังคงขยายตวัต่อเนือ่งแม้จะมเีหตกุารณ์ไม่คาดคดิเกิดขึน้หลายครัง้ 
แต่ประเทศไทยสามารถสร้างความเชือ่มัน่กลบัคืนมาได้โดยเรว็ จ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 8.9 และเป็นการเพ่ิมขึน้จากนกัท่องเทีย่วเกือบทุกภูมภิาคของโลก

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จึงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ตลอดทั้งปี หลังจากท่ีปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในช่วงต้นปี 2558 นับเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต�่า
ที่สุดตั้งแต่หลังเกิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2551

ขณะเดยีวกัน รฐับาลได้ด�าเนนิมาตรการหลายประการเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อการบรโิภค
และการลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุน้การใช้จ่าย การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานระดบั
ชุมชน โครงการบ้านประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่าเพื่อ 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับฐานราก 
นอกจากนี้ นโยบายที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
ระยะยาวยังมีความคืบหน้ามากข้ึน ท้ังในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ฐานราก โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม การพัฒนาอตุสาหกรรมส�าหรบัอนาคต เช่น การสร้างเมอืงนวตักรรม
อาหาร หรือ Food Innopolis การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ และการเร่งรัดการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางรถไฟ ถนน ท่าเรือ และสนามบิน ซึ่งได้เริ่มประมูลและก่อสร้างใน
หลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนและท่าเรือ มาตรการเหล่านี้
ในที่สุดแล้วจะมีส่วนช่วยวางรากฐานใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ขั้นต่อไป

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี 2560

ส�าหรบัปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 3 - 4 โดยจะยังคงเผชิญ 
กับความท้าทายต่างๆ จากปัจจัยภายนอก 
อาทิ การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังม ี
ความไม่แน่นอน จากความเสี่ยงของประเทศ
เศรษฐกิจหลกั เช่น ทศิทางนโยบายเศรษฐกิจ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
ในระยะต่อไป เศรษฐกิจยุโรปท่ียังคงฟ้ืนตวัช้า
และเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาการเมือง
ภายในภมูภิาค เศรษฐกิจจนีท่ีคาดว่าจะขยายตวั
ในอตัราทีช่ะลอลง ทัง้จากความพยายามในการ
ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจโดยเน้นการบริโภค
ภายในประเทศมากขึ้น และจากการเผชิญ
ความเส่ียงในภาคอสังหาริมทรัพย์และหนี้สิน
ในภาคธุรกิจและรฐัวิสาหกิจ ตลอดจนแนวโน้ม
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา ขณะที่ยุโรปและญี่ปุ ่นยังคง
อัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับร้อยละศูนย์หรือ
ติดลบ ซึ่งท�าให้การเคล่ือนย้ายเงินทุนและ
อัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวนสูง 
ทัง้หมดนีล้้วนเป็นปัจจยัลบต่อการส่งออกของ
ไทย และส่งผลให้ภาคธุรกิจบรหิารความเสีย่ง
ทั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 
ได้ยากขึน้ ในขณะเดยีวกัน ราคาสนิค้าเกษตร
ในตลาดโลกท่ีแม้จะปรบัเพ่ิมขึน้บ้างแล้วแต่ยัง
คงอยู่ในระดับต�่า และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ใน
ระดบัสงู ท�าให้อ�านาจซือ้ของภาคครวัเรอืนไทย
ไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 มีส่วน
ช่วยสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการค้าการ
ลงทุนในภูมภิาค ซึง่เห็นไดจ้ากการคา้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ขยายตัวต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม หรือกลุ่ม CLMV ท่ีปัจจุบัน 
มีมูลค่าใกล้เคียงกับการค้าระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ท�าให้กลุ่มประเทศดังกล่าว
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ในปี 2559 ระบบธนาคารพาณิชย์มกี�าไรสทุธิ 198,997 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.6 
ปัจจยัส�าคัญมาจากการบรหิารพอร์ตเงนิฝากเป็นหลกั ท�าให้รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 
และส่วนต่างอัตราดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Margin : NIM) เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 2.6 สงูข้ึน
เลก็น้อยจากปีก่อนท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 2.5 ขณะทีร่ายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์มกีารตัง้ส�ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเพ่ิมขึน้
เพ่ือรองรบัการด้อยลงของคณุภาพสนิเชือ่ ส�าหรบัเงนิให้สนิเชือ่และเงนิรบัฝากยังคงเพ่ิมขึน้
ต่อเนือ่ง โดย ณ สิน้ปี 2559 เงนิให้สนิเชือ่ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 2.0 จากสิน้ปีก่อน แม้สนิเชือ่ธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.1 แต่สนิเชือ่ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและสนิเชือ่อปุโภคบรโิภคเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.8 และ 4.9 ตามล�าดบั ส่วนเงนิรบัฝาก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 จากสิน้ปีก่อน ส่งผลให้สภาพคล่องพิจารณาจากอตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่
ต่อเงนิรบัฝากเพ่ิมขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 96.9 ลดลงจากสิน้ปีก่อนทีอ่ยู่ในระดบั 
ร้อยละ 97.6

ในด้านคุณภาพของสินเชื่อยังคงด้อยลง พิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเช่ือรวม ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เพ่ิมขึ้นจากส้ินปีก่อนที่อยู่ในระดับ 
ร้อยละ 2.6 อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมเีงนิส�ารองและเงนิกองทนุในระดับสงู 
พิจารณาจากอตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ดทีี่
ร้อยละ 135.6 ขณะที่ภาพรวมฐานะทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ 
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 18.0

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2560

นับจากปี 2560 เป็นต้นไป มีปัจจัยหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย โดยในด้านสินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะปรบัตัวดขีึน้ การใช้จ่ายลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครฐั การพัฒนา
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก การฟ้ืนตวัของการส่งออก รวมถึงรายได้ของเกษตรกรและ
ค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญในปี 2559 ท�าให้ธนาคารพาณิชย์จ�าเป็นต้องพิจารณาสินเชื่ออย่างระมัดระวัง 
มากขึน้ ด้านเงนิฝากมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้เช่นกัน ท�าให้ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมสีภาพคล่อง
มากเพียงพอ ในส่วนของการบรหิารสภาพคล่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ 
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ท่ีเริม่ใช้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 

การบรหิารจดัการปัญหาการด้อยคุณภาพของสนิเชือ่ของระบบธนาคารพาณิชย์มแีนวโน้มดีข้ึน 
โดยคาดว่าสดัส่วนหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อสนิเชือ่รวมจะเพ่ิมขึน้ในอตัราทีล่ดลง 
นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับการกันส�ารอง
ที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้สามารถรองรับคุณภาพสินเชื่อในระบบได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งมีก�าหนดเริ่มใช้งานในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2560 มีผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงิน เนื่องจากค่าธรรมเนียมการท�า
ธุรกรรมผ่านบรกิารพร้อมเพย์ต�า่กว่าการท�าธุรกรรมผ่านบรกิารโอนเงนิอืน่ท่ีมใีนปัจจบุนั เพ่ือ
จูงใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจให้เข้ามาใช้บริการพร้อมเพย์มากขึ้น ส่งผลให้รายได ้
ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อ
การด�าเนินงานของ
ธนาคารในอนาคต
แนวโน ้มส�าคัญที่จะท�าให ้ ภูมิทัศน ์ของ
เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 2 - 3 ปี
ข้างหน้า ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค (Regionalization) การขยายตัว      
ของเมือง (Urbanization) และการเข้าสู่         
ยุคดิจิทัล (Digitalization) เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้ภาครัฐและเอกชนต้องมีมาตรการและ 
แผนงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง ท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจและภาคการเงิน ดังต่อไปนี้

1. มาตรการเพื่อวางรากฐานประเทศไทย
ส�าหรบัอนาคต ประกอบด้วย (1) การปรบั
โครงสร้างเศรษฐกจิให้มคีวามสมดลุมากขึน้ 
โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถ่ินและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออก 
(2) การปรบัโครงสร้างการผลติ มุง่เน้นการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้า พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่จะสร้างการ
เจรญิเตบิโตให้แก่เศรษฐกิจไทยในอนาคต 
และ (3) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2. นโยบายประเทศไทย 4.0 เพือ่ปรบัเปลีย่น
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่เศรษฐกิจท่ี      
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  เป ็นการ 
เปล่ียนผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบ
ส�าคัญคือ (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม สู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (2) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs ไปสู ่การเป็น 
Smart Enterprises และธุรกิจจัดตั้งใหม่ 
(Start-ups) ท่ีมีศักยภาพสูง (3) เปลี่ยน
จาก Traditional Services ซึ่งมีการ 
สร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ High Value 
Services (4) เปลีย่นจากแรงงานทักษะต�า่
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะสูง
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3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธนาคารพาณิชย์ (Digital Disruption in 
Banking) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
การใช้อปุกรณ์ Smart Phone และ Tablet 
ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้นใน
ชีวิตประจ�าวัน และส่งผลให้พฤติกรรมใน
การใช้บริการทางการเงินของผู ้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท�าให้เกิด
กระแสของธุรกิจ FinTech ซึ่งเป็นการน�า
เทคโนโลยีดจิทิลัมาพัฒนาเป็นแอปพลเิคชนั
ส�าหรบัการท�าธุรกรรมการเงินผ่านอปุกรณ์ 
Smart Phone และ Tablet ท�าให้การท�า
ธุรกรรมมีความง่าย สะดวก และรวดเร็ว
กว่าการท�าธุรกรรมทางการเงนิแบบดัง้เดมิ 
ท้ังการช�าระเงิน โอนเงิน การกู้ยืมเงิน  
การระดมทุน และการวางแผนการจัดการ
สนิทรพัย์ นอกจากนี ้การพัฒนาเทคโนโลยี 
Blockchain ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐาน
ข ้อมูลส�าหรับการยืนยันตัวตนท�าให ้
กระบวนการท�าธุรกรรมต่างๆ มปีระสทิธิภาพ 
โปร่งใส และปลอดภัยมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
การเกิดขึน้ของธุรกิจ FinTech ท�าให้สภาพ
แวดล้อมด้านการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคือ ผู้เล่นไม่ได้จ�ากัดเฉพาะสถาบัน
การเงินเท่านั้น แต่บริษัทจัดต้ังใหม่ หรือ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
โทรคมนาคม ก็สามารถเข้าสูธุ่รกิจ FinTech 
ได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นทั้งโอกาสและ
สิง่ท้าทายทีส่�าคญัต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในระยะต่อไป

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง       
พื้ นฐานระบบการช� า ระ เ งินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment Master Plan) มจีดุมุง่หมายเพ่ือ
พัฒนาระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-Payment) อย่างครบวงจร ซึง่จะน�าไปสู่
การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
การช�าระเงิน (Payment Infrastructure 
Development) และระบบภาษอีเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Tax System) ระบบดังกล่าวจะน�าไปสู่
การพัฒนาในหลายด้าน รวมถึงช่วยให้
รัฐบาลสามารถด�าเนินนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
สามารถเชือ่มโยงข้อมลูของผูม้รีายได้น้อย
เข้ากับระบบสวัสดิการสังคม ส่งเสริม 
การเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งในท่ีสุด 
จะน�าไปสูก่ารลดการใช้เงนิสด (Cashless 
Society) และท�าให้การด�าเนินธุรกรรม
ทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงิน
ของประเทศ ส�าหรับระบบการช�าระเงิน
แบบพร้อมเพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 
เพ่ือใช้บริการได้ท่ีธนาคารพาณิชย์และ
ธนาคารของรฐัตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2559 
และคาดว่าจะเริม่ใช้งานระบบได้ในไตรมาส
แรกของปี 2560

5. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน        
ระยะท่ี 3 (Financial Sector Master 
Plan III) เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2563) มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือให ้ระบบ 
สถาบันการเงินของไทยมีศักยภาพใน  
4 ด้าน คือ (1) แข่งขันได้ ผ่านการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจทัิล และสร้างประสทิธิภาพ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
การเร่งรดัให้เกิดนวัตกรรมในระบบการเงนิ 
และการลดต้นทุนให ้ระบบเศรษฐกิจ  
(2) เข ้าถึง โดยเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เพ่ือเอื้อต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในระยะยาว (3) เชื่อมโยง เพ่ือ
เ พ่ิมศักยภาพของระบบการเงินไทย 
ในการสนับสนุนการเชื่อมโยงการค ้า 
การลงทุนในภูมิภาค และ (4) ยั่งยืน โดย
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ระบบ
สถาบันการเงินของไทยในระยะยาว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
ทั้ง 5 ด้านข้างต้น จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ผ่านการด�าเนินนโยบายของ
ภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภค ซึ่ง
ธนาคารพาณิชย์ไทยจ�าเป็นต้องเตรียมการ
รองรบัอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปรบัตวั
เข้ากับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ

ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารจ�าแนกการ
ด�าเนินธุรกิจเป็น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่
สายลกูค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก 
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ 
และกิจการการเงินธนกิจ 

ธนาคารมีบริษัทย่อยที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
กิจการในเครือที่อยู่ต่างประเทศ 2 บริษัทคือ 
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรงุเทพ 
(ประเทศจนี) จ�ากัด ซึง่เป็นธนาคารท่ีจดทะเบยีน
ในประเทศมาเลเซียและจีน ตามล�าดับ 
นอกจากน้ี ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ทั้งนี้ บริษัทหลัก
ทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินกิจการ
ด้านธุรกิจนายหน้า     ซือ้ขายหลกัทรพัย์ ธุรกิจ
วานิชธนกิจ และธุรกจิจดัการกองทนุ บรษิทัหลัก
ทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ด�าเนนิ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม 
กองทนุส่วนบคุคล และกองทุนส�ารองเลีย้งชพี
ในประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลาย 
รูปแบบและครบวงจร ส�าหรับทั้งลูกค้าธุรกิจ
และลูกค้าบุคคล ท้ังในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ 
ของธนาคาร ประกอบด้วยสินเชื่อระยะสั้น 
และระยะยาว สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ  
สนิเชือ่เพ่ือเงนิทุนหมนุเวียน หนงัสอืค�า้ประกัน 
การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการเงินฝาก 
บริการโอนเงิน บริการบริหารจัดการเงินสด 
บรกิารประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรนัส์) 
บรกิารวานชิธนกิจ บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ และบริการซื้อขายตราสารหน้ี 
เป็นต้น บริการเหล่าน้ีช่วยสร้างรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 
นอกจากนี้  ธนาคารยังพัฒนาบริการเพ่ือ
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค ้าทั้งในและ 
ต่างประเทศ

ช่องทางการให้บริการ
ธนาคารมช่ีองทางการให้บรกิารทีค่รอบคลมุ
ลกูค้าทกุกลุม่ นอกจากเครอืข่ายสาขาทีใ่ห้
บริการลูกค้าบุคคลเป็นหลัก ธนาคารยัง
มสี�านักธุรกิจจ�านวนมากเพ่ือให้บรกิารและ
อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้าธุรกจิ บรกิาร
เอทเีอม็ และบรกิารธนาคารอตัโนมตัต่ิางๆ 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัพัฒนาช่องทางการให้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ 
บรกิารธนาคารทางอนิเทอร์เนต็และธนาคาร
ทางโทรศพัท์มอืถือส�าหรบัลกูค้าบคุคล (บวัหลวง 
ไอแบงก์ก้ิง และ บัวหลวง เอม็แบงก์ก้ิง) บรกิาร
ธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตส�าหรบัลกูค้าธุรกิจ 
(บซิ ไอแบงก์ก้ิง และคอร์ปอเรท ไอแคช) 
บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทาง
อนิเทอร์เนต็ (บวัหลวง ไอเทรด) และบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมี
ส�านกัธุรกิจ 115 แห่ง และส�านกัธุรกิจย่อย 
128 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละส�านักธุรกิจ
จะมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ี
ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริการลูกค้าอย่าง
ครบวงจร ในปี 2559 ธนาคารได้เปิดส�านกั
ธุรกิจแห่งใหม่ในอ�าเภอถลาง จงัหวัดภเูก็ต 
พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ยะลา ส่วนสาขาในประเทศและเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบริการตนเอง หรือ 
Self-services มีจ�านวนกว่า 1,200 แห่ง 
อันนับเป็นหน่ึงในธนาคารท่ีมีเครือข่าย
สาขากว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ 
นอกจากน้ี ธนาคารยังมีศูนย์ปฏิบัติการ
ธุรกิจส่งออกและน�าเข้า 69 แห่ง ท่ัวประเทศ 

ปัจจบุนั ธนาคารมเีครอืข่ายในต่างประเทศ 
32 แห่ง ครอบคลมุ 15 เขตเศรษฐกิจทัว่โลก 
ประกอบด้วย กัมพูชา หมูเ่กาะเคย์แมน จนี 
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จึง
นบัได้ว่าธนาคารมเีครอืข่ายในต่างประเทศ
ครอบคลุมมากที่ สุดในกลุ ่มธนาคาร
พาณิชย์ไทย 

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) ก่อต้ังเมือ่วันที่ 
1 ธันวาคม 2487 และเป็นธนาคารแห่งแรกที่
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ต้ังแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมสีนิทรพัย์รวม 
2,944,230 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 379,016 
ล้านบาท เงนิให้สนิเชือ่รวม 1,941,093 ล้านบาท 
และเงินรับฝากรวม 2,178,141 ล้านบาท

ธนาคารได้รบัการยอมรบัจากสถาบนัต่าง  ๆท้ังใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง รางวัลท่ีธนาคาร
ได้รบัในปี 2559 เช่น ธนาคารแห่งปีในประเทศไทย 
จากนติยสารเดอะแบงก์เกอร์ ธนาคารยอดเย่ียม
ในประเทศไทย จากนิตยสารยูโรมันนี่ และ
ธนาคารแห่งปี 2559 จากวารสารการเงิน
ธนาคาร เป็นต้น นอกจากน้ัน ธนาคารยังได้
รับรางวัลธนาคารยอดเย่ียมในด้านอื่นๆ เช่น 
ธนาคารยอดเย่ียมด้านบรกิารการส่งออกและ
น�าเข้า และธนาคารยอดเยี่ยมด้านพัฒนา
บริการโมบายแบงก์กิ้ง เป็นต้น

ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น 
“เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและ
สังคมไทยมาตลอด 72 ปีที่ผ่านมา และด้วย
ปรัชญาทางธุรกิจดังกล่าว ท�าให้ธนาคาร
สามารถรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง
ยาวนาน ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
ที่หลากหลาย และได้รับการสานต่อมาตลอด
หลายทศวรรษ ความมุง่มัน่ของธนาคารในการ
เป็นเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่บ้านได้สะท้อนอยู่ในทุก
องค์ประกอบของการด�าเนนิธุรกิจของธนาคาร 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และการมีธรรมาภิบาล

การที่ธนาคารมีฐานลูกค้าจ�านวนมากและมี
ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็นปัจจัยส�าคัญท่ี
สนับสนุนการเติบโตของธนาคาร และเอื้อ
อ�านวยให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจคูข่นาน
ไปกับความต้องการทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ลูกค้า
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สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารให้บริการทางการเงินแก่บริษัทไทยขนาดใหญ่ในภาค
อตุสาหกรรมต่างๆ และบรษิทัข้ามชาตท่ีิเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงบรษิทัชัน้น�าที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ารายใหญ่หลายรายเติบโตมาพร้อมกับ
ธนาคารตัง้แต่ยังเป็นธุรกิจขนาดเลก็ จนปัจจบุนัได้กลายเป็นบรษิทัทีส่ามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 

ธนาคารจ�าแนกการให้บริการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ออกเป็น 26 สายธุรกิจ ตามประเภทของ
อุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้า อาทิ พลังงาน ปิโตรเคมี โทรคมนาคม ยานยนต์ ก่อสร้าง และ
การเกษตร เป็นต้น โดยมีผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีท�าหน้าที่ให้
บริการ บริการส�าหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ประกอบด้วย บริการด้านสินเชื่อ สินเชื่อโครงการ 
บรหิารการเงนิ การเงนิธนกิจ บรกิารเพ่ือธุรกิจส่งออกและน�าเข้า บรกิารบรหิารเงนิสด และบรกิาร
ด้านหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ภายใต้ปรัชญาการท�างานของธนาคารในการ
เป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ยังให้ค�าแนะน�าด้านกลยุทธ์และเป็นท่ี
ปรึกษาด้านการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง
และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ในทุกช่วงของการด�าเนินธุรกิจ

ภาพรวมการด�าเนินงาน
ของธุรกิจหลักและบริษัทย่อย

 สายลกูค้า
	 ธุรกิจรายใหญ่
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ตอบสนองภาวะดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ธนาคารก�าลังปรับปรุงระบบ 
งานภายในและบริการให้เข้ากับการปรับ 
รปูแบบการด�าเนนิธุรกิจของลกูค้าในหลาย 
ด้าน เช่น บริการบริหารเงินสด บริการด้าน 
การช�าระเงนิ และบรกิารน�าเข้าและส่งออก 
เพ่ือน�าเสนอนวัตกรรมทางการเงินอย่าง 
ครบวงจรท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
สายลกูค้า
	 ธุรกิจรายกลาง

สายลกูค้าธุรกิจรายกลางให้บรกิารผูป้ระกอบการ
ขนาดกลาง ในหลากหลายอุตสาหกรรม  
ซึง่ประกอบด้วย อตุสาหกรรมการผลติ การค้า
ส่ง/ค้าปลีก การเกษตร อาหารแปรรูป และ
ธุรกิจบรกิาร โดยแต่ละส�านกัธุรกิจจะมผีูจ้ดัการ
ธุรกิจสมัพันธ์และผูช่้วยผูจ้ดัการธุรกิจสมัพันธ์
ท�าหน้าที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้

ธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทยก�าลังเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งการเปลีย่นผ่านครัง้ส�าคญั หลาย
บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารเป็นคนรุน่ใหม่ 
หลายบริษัทมีการน�าเทคโนโลยีและรูปแบบ
ธุรกิจใหม่มาปรบัใช้ในองค์กร ในขณะทีห่ลาย
บรษิทัก�าลงัขยายตลาดสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ
ในระดบัภมูภิาค ด้วยความสามารถของเครอืข่าย
สาขาธนาคารในต่างประเทศในการให้ความรู้
เกี่ยวกับตลาดใหม่ๆ และน�าลูกค้าเดินทางไป
ส�ารวจลู่ทางการค้าการลงทุนในต่างประเทศ 
รวมท้ังการจับคู่ทางธุรกิจและการจัดกิจกรรม
พิเศษ นับได้ว่ามีส่วนสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจ
รายกลางของธนาคารจ�านวนไม่น้อยประสบ
ความส�าเร็จในการขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน  	 แนวโน้มทางธุรกิจ

การค้าและการลงทุนในภูมภิาคอาเซยีนมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่าง
ไทยกับประเทศในกลุม่ CLMV ธนาคารจงึท�างานร่วมกับลกูค้าอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้ลกูค้าเข้าใจ
ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด และสามารถปรับแผนธุรกิจเพ่ือรับมือกับความท้าทาย 
ในการก้าวเป็นผู้ประกอบการระดับภูมิภาคและตลาดโลกในอนาคต

นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
ตัวของความเป็นเมือง เช่น การสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหม่ การให้บริการกลุ่มผู้บริโภค
รายได้ปานกลางที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนธุรกิจจัดตั้งใหม่

ธุรกิจจดัตัง้ใหม่ก�าลงัเพ่ิมจ�านวนอย่างรวดเรว็ในประเทศไทย จากการสนบัสนุนของรฐับาลและ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง ธนาคารให้การช่วยเหลือลูกค้า เพ่ือให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้อย่างย่ังยืน
ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายเหล่านี้ 
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	 ผลการด�าเนินงาน									
	 และความส�าเร็จ

แม้ลูกค้าธุรกิจรายกลางจะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีท้่าทายในรอบ
ปีท่ีผ่านมา เช่น ราคาสนิค้าเกษตรทีต่กต�า่และ
ภาคการส่งออกที่ยังไม่ฟื ้นตัว แต่สินเชื่อ
ส�าหรับลกูค้าธุรกิจรายกลางและรายได้จากค่า
ธรรมเนียมยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับ
จ�านวนลกูค้าธุรกิจรายกลาง เนือ่งจากธนาคาร
ให้ความส�าคญัมากขึน้กับบรกิารบรหิารเงนิสด 
และบริการส�าหรับเครือข่ายธุรกิจ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ เป็นส่วนหน่ึงในนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือส ่งเสริมการใช ้พลังงาน
หมุนเวียนในชุมชน โครงการน้ีสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์เ พ่ือ
จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในรปูของ
การแบ่งผลก�าไรระหว่างสหกรณ์กับบริษัท
เอกชนซึง่เป็นผูส้นบัสนนุโครงการ ธนาคารส่ง
เสริมให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและให้การ
สนับสนุนด้านสินเชื่อเพ่ือช่วยให้ลูกค้าเติบโต
อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการเก่ียวกับการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ธนาคารได้รับรางวัล Excellent ESCO 
Financial Supporting Awards 2016 ใน
ฐานะธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัท
จดัการพลงังาน จากกรมพัฒนาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ
สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการ เพ่ือนคู่คิด วิสาหกิจครอบครัว ซึ่ง
ช่วยให้วิสาหกิจครอบครัวไทยสามารถส่งต่อ
ธุรกิจไปยังทายาทรุ ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น
ด�าเนินการครบ 5 ปี ในปี 2559 และมีแผน
ขยายการอบรมในวงกว้างมากขึน้ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกค้าใน
วงกว้าง ประกอบด้วย หลกัสตูรอบรม สมัมนา 
ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น 
การตลาดดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) การค้าชายแดน และการส่ง
ออกไปยังประเทศจีน เป็นต้น

 
กลยุทธ์

สนบัสนุนภาคอตุสาหกรรมท่ีมศีกัยภาพสงู 
ธนาคารมุ ่งขยายฐานลูกค้าไปในภาค
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
ซึ่งรวมถึง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาของประเทศ ธนาคารสนับสนุน
ลูกค้าธุรกิจรายกลางในการใช้ประโยชน์
จากภาคอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพดงักล่าว 
ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรม กลยุทธ์ท่ี
ท�าให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ และการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
จดัตัง้ใหม่ โดยด�าเนนิการควบคูไ่ปกับการ
พัฒนาบรกิารทางการเงนิเพ่ือให้เหมาะกับ
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

เสนอบริการทางการเงินท่ีครบวงจร 
ส�าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ สายลูกค้าธุรกิจ
รายกลางได้ท�างานร่วมกับกิจการธนาคาร
ต่างประเทศเพ่ือให้ค�าแนะน�าและการจับ
คู่ทางธุรกิจ รวมถึงให้บริการด้านธุรกรรม
ครบวงจรแก่ลูกค้า เช่น บริการบริหาร
เงินสด และบริการส�าหรับเครือข่ายธุรกิจ 
เป็นต้น

เข้าถึงลูกค้า การท่ีภูมิทัศน์ทางธุรกิจ 
ของประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงของการ  
เปล่ียนผ่าน ท�าให้การพัฒนาและรักษา
ความสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้ามคีวามส�าคญั
มากย่ิงขึ้น ธนาคารดูแลผู้ประกอบการ
วิสาหกิจครอบครวัอย่างใกล้ชดิ พร้อมกับ
แบ่งปันความรู ้อันเป็นประโยชน์ 
และช่วยธุรกิจให้เปลี่ยนผ่าน                
การบรหิารงานไปสูท่ายาท
รุน่ต่อไปได้อย่างราบรืน่ 

สัมมนา	Digital	Marketing
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สายลูกค้า
	 ธุรกิจรายปลกี

ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนธุรกิจรายเลก็ 
ทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว บริษัทครอบครัว
ขนาดเล็ก และห้างหุ้นส่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ
เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด ธนาคารช่วย
เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันด้วยการเพ่ิมมลูค่า
ให้กับธุรกิจของลูกค้าและน�าเสนอบริการ
ส�าหรับเครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจร เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต นอกจากนี้ ยังจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเก่ียวกับ
โอกาสและการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด
ดิจิทัล การช�าระและรับเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ธนาคารมุง่มัน่ดูแลลกูค้าในระยะยาว 
เพ่ือสนับสนนุธุรกิจของลกูค้าให้ขยายตวัและ
ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นใน       
ทุกช่วงของการด�าเนินธุรกิจ

 	 แนวโน้มทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กในประเทศไทย 
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความ 

ไม่แน่นอน รวมถงึปัจจยัแวดล้อมท่ีไม่เอือ้อ�านวย และ
การแข่งขนัท่ีสงูข้ึน ท�าให้จ�าเป็นต้องปรบัรปูแบบของธุรกิจ

และน�านวตักรรมมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจมากขึน้ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและการขยายตัวของการค้า
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีความส�าคัญมากข้ึนเป็นล�าดับ         

สายลกูค้าธุรกิจรายปลกีจงึท�างานใกล้ชดิกับกิจการธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะ
สาขาธนาคารในกลุ่มประเทศ CLMV ในการให้บริการและอ�านวยความสะดวก 

แก่ลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจข้ามประเทศ

นอกจากนี้ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังเปิดโอกาสใหม่ให้ธุรกิจรายเล็กสามารถเข้าถึง
ลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งธนาคารพร้อมช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์จากโอกาส
เหล่านั้น
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จากการร่วมมือกับศูนย์ AEC Connect ซึ่ง
เป็นหน่วยงานท่ีธนาคารจัดตั้งขึ้นท�าให้สาย
ลกูค้าธุรกิจรายปลกีสามารถให้ค�าปรกึษาด้าน
การค้าและการลงทนุ และช่วยให้ลกูค้าเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิและโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่
เกิดจากการค้าชายแดน

ธนาคารสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของลูกค้า 
โดยให้บริการช�าระบัญชีและให้วงเงินสินเชื่อ
แก่ผู ้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทน
จ�าหน่ายของลกูค้าเหล่านี ้ธนาคารยังส่งเสรมิ
ให้ลูกค้าช�าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร เช่น บิซ ไอแบงก์ก้ิง ซึ่งเป็น
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส�าหรับลูกค้า
ธุรกิจ

ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จาก
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเชื่อมโยง
ลูกค้ากับบริษัทชั้นน�าของโลกในตลาดกลาง
พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Marketplace) และ

ให้ความรูเ้ก่ียวกับบรกิาร
ช่องทางการรบัช�าระเงนิ
ออนไลน์หลากหลาย 
รูปแบบ รวมถึงการจัด
งานสัมมนาให้ความรู ้
แก่ลูกค้าในหัวข้อต่างๆ 
เช่น การตลาดดิจิทัล 
การจัด ตั้ ง ธุ ร กิจใหม่ 
นวัตกรรม และการซื้อ
ขายออนไลน์ เป็นต้น

ธนาคารยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และโอกาส
ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจของลูกค้า 
รวมถึงการให้บริการระบบช�าระเงินออนไลน์
ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้รบัความไว้วางใจให้
พัฒนาระบบช�าระเงนิออนไลน์ (e-Commerce 
Payment) ท่ีเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ thaitrade.
com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้สมาชกิผูซ้ือ้สนิค้าสามารถช�าระเงนิผ่าน
วิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้
อย่างครบวงจร เว็บไซต์ดังกล่าวช่วยให้
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าปริมาณน้อย
จากผู ้ประกอบการได้โดยตรง ภายใต้
แนวคิด “SOOK” หรือ “Small Orders 
Okay” ท้ังนี้  thaitrade.com จะช่วย              
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถเข้าถึงตลาดการค้าออนไลน์
ระดบัโลก และได้รบัประโยชน์จากการรวม
กลุม่ของตลาดในภมูภิาคภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

 
กลยุทธ์

ต่อยอดจากโอกาสในการเตบิโต 
ธนาคารเพ่ิมฐานลูกค้า โดยให้
ความส�าคัญกับลูกค้าท่ีเน้นการ
ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจจัดต้ังใหม่ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนลูกค้า
เหล่านี้เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง
ธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการรวมกลุ่มของ
ภูมิภาค เช่น การค้าบริเวณชายแดน          

Bangkok Bank SME  
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สายลกูค้า
	 บุคคล

ธนาคารให้บริการทางการเงินที่หลากหลายส�าหรับลูกค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสาขาท่ัวประเทศ
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ซึ่งเป็นช่องทางบริการผ่านโทรศัพท์      
มือถือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ซึ่งเป็นช่องทางบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ และบริการธนาคารทางโทรศัพท์
 
ธนาคารมสีาขาทัว่ประเทศและเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์ประเภทบรกิารตนเอง หรอื Self-services 
มากกว่า 1,200 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มกว่า 9,300 เครื่อง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า         
1,200 เครื่อง นอกจากนี้ ยังให้บริการห้องรับรองพิเศษส�าหรับกลุ่มลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ 

นอกจากบรกิารด้านธุรกรรม ธนาคารยังให้ค�าปรกึษาด้านการเงนิและผลติภัณฑ์เพ่ือการลงทนุ
แก่ลูกค้า โดยให้ความส�าคัญกับบริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ (Wealth Management) 
และร่วมมือกับธุรกิจในเครือและพันธมิตรในกลุ่มการเงินของธนาคาร เพ่ือช่วยลูกค้าวางแผน
การเงิน ให้สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกันธนาคาร
ยังคงมุ่งมั่นเพ่ือยกระดับความรู้พ้ืนฐานทางการเงินในประเทศไทยผ่านโครงการการเงินมั่นคง
กับครอบครัวบัวหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงการบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 

	 แนวโน้มทางธุรกิจ

ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ์
ในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
ตามการขยายตัวของธุร กิจพาณิชย ์
อิ เ ล็กทรอนิกส ์  ความก ้าวหน ้าของ
เทคโนโลยีทางการเงินและการช�าระเงิน 
และการส ่ ง เสริมการช� าระ เงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล เช่น บริการ
พร้อมเพย์ นอกจากนี ้การทีบ่รษิทัเทคโนโลยี
เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคการเงินอย่าง
รวดเร็ว ท�าให้การแข่งขันในกลุ ่มของ 
ผู้ให้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย

ก ร ะ แ ส ค ว า ม นิ ย ม ก า ร ท� า ธุ ร ก ร ร ม 
ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ท�าให้ 
การติดต ่อระหว ่างลูกค ้ากับธนาคาร
เปล่ียนแปลงไป ความผูกพันของลูกค้า 
ที่มีต่อธนาคารรายใดรายหน่ึงเร่ิมลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อม
จ ะ เ ป ลี่ ย น ไ ป ใ ช ้ บ ริ ก า ร ข อ ง ร า ย อื่ น 
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น แต่ละธนาคารจึง 
แข่งขันกันพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ธนาคารดิจิทัล เพ่ืออ�านวยความสะดวก
และสร้างความประทบัใจให้ลกูค้ามากทีส่ดุ

การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน
ท�าให้การค้าชายแดนตืน่ตวัขึน้มาก รวมถึง
การเดินทางท่องเท่ียว และการติดต่อ
สือ่สารข้ามประเทศ อปุสรรคทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศท่ีลดลงท�าให้ผู้ให้บริการ
ทางการเงินสามารถเข ้าถึงตลาดท่ีมี       
ขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้บริโภครายได้
ปานกลางท่ีมีจ�านวนเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี 
กลุม่ประเทศ CLMV มปีระชากรวัยหนุม่สาว
ในสัดส่วนที่สูง ขณะที่ประเทศไทยก�าลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และเริ่มสนใจวางแผน
ทางการเงินเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณมากขึน้ ธนาคารจงึน�าเสนอรปูแบบ
ผลติภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่ม
ผูม้รีายได้ปานกลางขึน้ไปท่ีเพ่ิมจ�านวนขึน้
ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
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บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2559 
จ�านวนผู ้ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 50              
ในปี 2559 บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้เพิ่มบริการแจ้งเตือน “mAlert” ซึ่ง
ช่วยให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี และมีบริการข้อความ     
แจ้งเตอืนเมือ่ถึงเวลาครบก�าหนดการช�าระบตัรเครดิต บรกิารน้ีเป็นการ
น�านวัตกรรม Actionable Alerts มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย            
ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน 3 ช่องทางคือ แอปพลิเคชัน 
(Push Notification) ข้อความสั้น (SMS) และอีเมล ขณะเดียวกัน            
ยังเพ่ิมความสะดวกเพ่ือให้ลูกค้าใหม่สามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ        
บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้วิธียืนยันตัวตน            
ผ่านหมายเลขบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติได้ นอกจากน้ี ธนาคารยังพัฒนา
บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอปพลิเคชัน ให้ใช้บน Apple Watch เพ่ือ       
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและรับการแจ้งเตือนต่างๆ ได้

ในปี 2559 บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นน�า         
หลายแห่ง เช่น รางวัลธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้
แก่ลกูค้าในการท�าธุรกรรมการเงนิบนมอืถอื จากบรษิทั ไทม์ทรคิ เอเชยี 
รางวัลธนาคารยอดเย่ียมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือใน
ประเทศไทย จากนิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ และรางวัลยอดเย่ียม 
แห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงิน
ผ่านมือถือ จากนิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์

ในปี 2559 สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและเงินฝากยังขยายตัวต่อเน่ืองจาก     
ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธนาคารสามารถเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการจ่ายเงิน
เดอืนผ่านบญัชธีนาคาร (Bualuang Payroll) และขยายฐานลกูค้าบคุคล 
โดยธนาคารได้คัดสรรบริการทางการเงินท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงานในแต่ละบริษัท 

บริการพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทีก่�าหนดให้บรกิารในต้นปี 2560 
ช่วยอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในการโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจ�าตัว
ประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงเทพได้เปิดให้ลูกค้าลง
ทะเบียนพร้อมเพย์ผ่าน 6 ช่องทาง ได้แก่ ที่ท�าการสาขา เครื่องเอทีเอ็ม 
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวงโฟน และเว็บไซต์  
นับได้ว่าเป็นธนาคารท่ีมีช่องทางส�าหรับการลงทะเบียนพร้อมเพย์         
มากที่สุด

บริการแจ้งเตือน	mAlert	
จากบัวหลวง	เอ็มแบงก์กิ้ง	
ให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

บริการใหม่ บริการแจ้งเตือน “mAlert” 
ช่วยให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี 
และมีบริการข้อความแจ้งเตือนเมื่อถึงครบก�าหนด
การช�าระบัตรเครดิต ผ่านนวัตกรรม Actionable Alerts 
ที่น�ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้ใช้บริการ
สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน 3 ช่องทางคือ 
แอปพลิเคชัน (Push Notification) 
ข้อความสั้น (SMS) และอีเมล

บัวหลวง	เอ็มแบงก์กิ้ง	
โหลดแล้ว	ใช้ได้เลย

เพื่อให้การลงทะเบียนใช้งานสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 
ลูกค้าใหม่สามารถดาวน์โหลด บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
แอปพลิเคชั่น และลงทะเบียนโดยใช้วิธียืนยันตัวตน 
ผ่านหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งลูกค้า 
จะสามารถใช้บริการเบื้องต้นได้ทันที ส�าหรับการใช้งาน
บริการเต็มรูปแบบ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนภายหลัง
ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือสาขา 
ของธนาคาร
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ธนาคารกรุงเทพ 
ร่วมกับไชน่ายูเนี่ยนเพย์ จัดตั้งบริษัท ไทย  
เพย ์ เมนต ์  เน็ตเ วิร ์ก (Thai Payment  
Network : TPN) ส�าหรับให้บริการเครือข่าย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ (Local 
Card Scheme) เพ่ือสนบัสนนุแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานระบบการ 
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมี
เจตนารมณ์ท่ีจะเชิญธนาคารอื่นเข้าร่วมเป็น 
ผู ้ถือหุ้นในอนาคตด้วย เครือข่ายนี้ช่วยลด
ต้นทุนการท�าธุรกรรมการช�าระเงินด ้วย  
บัตรเดบิต มอบความปลอดภัยระดับสูง เพิ่ม
ความสะดวกสบายในการใช้บัตรและรับบัตร
ให้กับผู้ซื้อและร้านค้า ในเดือนพฤษภาคม 
ธนาคารได้ออกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น        
ยูเนี่ยนเพย์ ใบแรกของไทย และต่อมาได้       
เปิดตัว บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท 
และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท 
ศิริราช จนถึงสิ้นปี 2559 ธนาคารได้ออกบัตร
ทีพีเอ็นทั้งสามประเภทรวมกว่าหนึ่งล้านใบ 

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช  
ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2558 เป็นหน่ึง 
ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ได้รับความนิยม
อย่างสูง ด้วยเอกลักษณ์พิเศษที่มีการประกัน
ด้านอุบัติเหตุ การขยายความคุ้มครองเงิน 
ในบัญชีเงินฝากสูงสุด 10 เท่ากรณีเสียชีวิต 
และส่วนลดค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ 
ธนาคารยังบริจาคส่วนหน่ึงของยอดการใช้จ่าย
ผ่านบัตรของลูกค้าและค่าธรรมเนียมบัตร 
ให้แก่  โรงพยาบาลศิริราช เพื่อน�าไปปรับปรุง              
สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงพยาบาลและ
ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ โดยยอดเงนิบรจิาค
ในปี 2559 มีจ�านวนมากกว่า 30 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน บัตรเครดิตแอร ์ เอเชีย 
แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ   
ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง จากสิทธิ
ประโยชน์ที่ดึงดูดใจ และจากการท่ีคนไทย 
เดินทางด้วยเครื่องบินเพ่ิมมากขึ้น ปี 2559  
มีจ�านวนผู้ถือบัตรเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 150  
และการใช้จ่ายผ่านบัตรโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
มากกว่าร้อยละ 200 

บริการบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ยังคงขยายฐาน
ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองท้ังในกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัด ธนาคารได้จัดกิจกรรมและสัมมนา
ส�าหรบัลกูค้าบวัหลวง เอก็ซ์คลซูฟี ท่ัวประเทศ 
ขยายบรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิ การวางแผน
การจดัการสนิทรพัย์ รวมท้ังท�างานร่วมกับสาย
ลูกค้าธุรกิจรายปลีกอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
บรกิารแก่ลกูค้ากลุม่น้ีในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดน 
ซึ่งมีทั้งลูกค้าในประเทศไทยและประเทศ    
เพื่อนบ้าน

  ธนาคารกรุงเทพ “พร้อมเพย์”            
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กลยุทธ์

ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ในภาวะที่ภาคการ
ธนาคารก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกบัลูกค้า ด้วย
การดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชดิและรอบด้านมกีาร
เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน รวมท้ังการให้ความรู้
เก่ียวกับการออมและการบริหารการเงินแก่
ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง ซึ่งในอีก
ด้านหนึ่งยังช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
ใบแรกของไทย

ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารได้ออกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น 
ยูเนี่ยนเพย์ ใบแรกของไทย และต่อมาได้เปิดตัว บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 
ทีพีเอ็น แรบบิท และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช 
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ได้รับความนิยมอย่างสูง 
ด้วยเอกลักษณ์พิเศษที่มีการประกันด้านอุบัติเหตุ 
รวมทั้งขยายความคุ้มครองเงินในบัญชีเงินฝากสูงสุด 10 เท่า
กรณีเสียชีวิต และส่วนลดค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ 
ธนาคารยังบริจาคส่วนหนึ่งของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้า
และค่าธรรมเนียมบัตรให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

พฒันาบรกิารธนาคารดจิทัิล เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการท�าธุรกรรมการเงิน ธนาคาร 
จึงมุ่งปรับปรุงและสร้างสรรค์บริการธนาคาร
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความ
ประทับใจในการใช้บริการ รวมทั้งพัฒนาช่อง
ทางบรกิารต่างๆ ให้สามารถเชือ่มโยงเข้าด้วย
กัน (Omni-channels) ธนาคารจึงร่วมมือกับ
บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
บริการดิจิทัลของธนาคาร

พฒันานวตักรรมด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร 
เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมีจ�านวน
เพ่ิมขึน้ท้ังในประเทศและทัว่อาเซยีน ธนาคาร
จึงให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอบริการ
ทางการเงนิแบบใหม่ และบรกิารวางแผนการ
จัดการสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการให้ค�าปรึกษา
ทางการเงินที่เหมาะสม ธนาคารก�าลังพัฒนา
นวัตกรรมด้านบริการและแอปพลิเคชัน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรบัธนาคารทางโทรศพัท์
มอืถือ และบรกิารท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ให้สอดคล้องกับ
การด�าเนนิชวีติและเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป
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	 แนวโน้มทางธุรกิจ

ด้วยเหตุท่ีการรวมกลุ ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก�าลังเข้าสู่ปีที่ 2 และ
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล�าดับ ช่วย
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เข้ามามากขึ้น การลงทุนโดยตรงจาก       
ต ่างประเทศในประเทศไทยและกลุ ่ม
ประเทศ CLMV ในปี 2558 มีมูลค่าเกือบ 
30,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ 2 เท่า
จากปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนจากจีน
และญ่ีปุ ่น การลงทุนของไทยในกลุ ่ม
ประเทศ CLMV เพิ่มขึ้นมากเช่นกันในช่วง 
2 - 3 ปีท่ีผ่านมา ลูกค้าทั้งในไทยและ       
ต่างประเทศของธนาคารจ�านวนไม่น้อย
ก�าลังลงทุนในภูมิภาคนี้ ธนาคารจึงเพ่ิม
บริการส�าหรับลูกค้าที่ขยายกิจการไปยัง
ต่างประเทศ

แผนการลงทุนระยะยาวของรัฐบาลไทย
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังในด้าน
เส้นทางคมนาคมขนส่ง โลจสิตกิส์ พลงังาน 
และระบบโทรคมนาคม รวมถึงการผลกัดนั
การพัฒนาระบบการช�าระ
เงินอิ เล็กทรอนิกส ์  ช ่ วย
สนบัสนนุการพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค และเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

ประเทศในกลุ ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก�าลั ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของตนเองเช่นกัน ซึง่จะช่วย
เพ่ิมการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น
ท่ัว ท้ั งภูมิภาค ธนาคาร 
ได ้ให ้ข ้อมูลเ ก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น
ในภูมิภาคแก่ลูกค้า และ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

	 ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการลดลงของอุปสงค์จากจีน ส่งผลกระทบต่อ          
การส่งออกสินค้าของหลายประเทศในอาเซียน รวมถึงลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจึงเพ่ิม         
ความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อของกิจการธนาคารต่างประเทศ
ยังคงขยายตัวได้ จากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการเชื่อมโยงธุรกิจ
ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารได้เปิดตัวหลักสูตรผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ
นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการไทยทีม่ศีกัยภาพสงูจากหลากหลายอตุสาหกรรมท่ีต้องการเริม่ธุรกิจ
ในภมูภิาคอาเซยีน ผูเ้ข้าอบรมจะได้เรยีนรูเ้กีย่วกับข้อมลูพ้ืนฐานในการท�าธรุกิจในแต่ละประเทศ 
รวมถึงสภาพทางภูมศิาสตร์ วัฒนธรรม กฎระเบยีบด้านการค้าการลงทุน และการตลาด ส�าหรบั
การจัดอบรมในรุ่นที่ 1 ระยะเวลา 7 สัปดาห์ เป็นการเจาะลึกการค้าการลงทุนในประเทศ             
เมียนมา ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทย

ศนูย์ AEC Connect ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นและเผยแพร่ความรูแ้ก่ลกูค้า เก่ียวกับโอกาส
ด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังน�าลูกค้าไปศึกษาตลาดในอาเซียนและ        
จดัสมัมนาเชงิปฏิบติัการ โดยประสานงานกับสาขาในต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ รวมท้ังเชือ่มโยง
ลูกค้ากับผู้จัดการสาขาหรือเจ้าหน้าที่ของสาขาในต่างประเทศ

จากการท่ีธนาคารมีเครือข่ายกว้างขวางทั่วอาเซียน ธนาคารจึงน�าเสนอบริการ “โอนเงิน             
ไปประเทศกลุ่ม AEC ภายในวันเดียว” (AEC Same Day Transfer) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ
โอนเงินช�าระค่าสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ภายในวันเดียว 
นับเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของลูกค้า
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ธนาคารได้จดักิจกรรมให้ความรูแ้ก่ลกูค้าและ
ประชาชนทั่วไปหลายครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบาย
เศรษฐกิจของจนี อาท ิการสนบัสนนุการลงทุน
ในต่างประเทศ และแผนพัฒนาเส้นทาง
สายไหม กิจกรรมส�าคัญคือ การสัมมนาครั้ง
ใหญ่ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม เรื่อง “AEC 
2025 : Shaping the Future of ASEAN” ซึ่ง
มผีูส้นใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดย
น�าเสนอมมุมองใหม่เก่ียวกับการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจที่ เป ็นไปอย่างรวดเร็วของ
อาเซียน

จนีเป็นประเทศคูค้่ารายใหญ่ทีส่ดุของอาเซยีน 
และการด�าเนินนโยบายของจีนมีแนวโน้ม
เชื่อมโยงกับอาเซียนมากขึ้น ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจนี) จงึร่วมมอือย่างใกล้ชดิกับหน่วย
งานธุรกิจลูกค้าจีน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
ในการให้ค�าแนะน�าแก่นักลงทุนจีนเก่ียวกับ
ความรู ้และภาวะตลาดในประเทศไทย 
นอกจากนี้  ธนาคารยังเป ็นพันธมิตรกับ

 
กลยุทธ์

สนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ กิจการ
ธนาคารต่างประเทศตระหนักถึงศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน จึงเชื่อมโยง
เครอืข่ายระหว่างนกัลงทุน นกัการเงนิ และ
ผูป้ระกอบการ เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ 

ให้ความรูแ้ก่ลกูค้า ธนาคารได้จดักิจกรรม
ให้ความรู้เก่ียวกับตลาดท้องถ่ิน และการ
จับคู่ทางธุรกิจ เพ่ือช่วยให้ลูกค้าเข้าถึง
ตลาดใหม่ ตัง้ฐานการผลติใหม่ สร้างเครอื
ข่ายธุรกิจ และสนับสนนุธุรกิจของลกูค้าให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

ให้บริการในระดับภูมิภาค ธนาคารได้
ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายใน
ต่างประเทศให้เชื่อมโยงกันย่ิงขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนลูกค้าให้สามารถด�าเนินธุรกิจใน
อาเซยีนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ธนาคารในประเทศจนี เพ่ือดแูลและให้ความ
ช่วยเหลือลกูค้าของธนาคารจนีทีส่นใจลงทนุ
ในประเทศไทยหรืออาเซียน

การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน
เร่งให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมือง 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนของไทย 
และท�าให้เกิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  ธนาคาร
จงึให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการค้าและการลงทุน
ข้ามแดนแก่ลูกค้า 

ในปี 2559 นิตยสารอินโฟแบงก์ ซึ่งเป็น
นิตยสารการเงินชั้นน�าของอินโดนีเซีย ได้ให้
รางวัล “ธนาคารต่างชาตทิีด่ท่ีีสดุในประเทศ
อินโดนี เซีย ”  แก ่ธนาคารกรุ ง เทพใน
อินโดนีเซียเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน เน่ืองจาก
ธนาคารมีส่วนสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า
ระหว่างไทยกับอนิโดนเีซยี และประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ ยังให้รางวัล “ธนาคารต่างชาติที่
มีผลการด�าเ นินงานดีมาก” แก ่สาขา
จาการ์ตา เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน 
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	 กิจการ 
		 การเงนิธนกิจ

กิจการการเงนิธนกิจประกอบด้วย สายวานชิธนกิจ สายธุรกิจหลกัทรพัย์ และสายบรหิารการเงนิ 
โดยสายวานิชธนกิจรับผิดชอบดูแลในส่วนของธุรกิจโครงการ การควบรวมกิจการ การจัดหา
เงินทุนเพ่ือการเข้าซื้อกิจการ และการจัดจ�าหน่ายหุ ้นกู ้  กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับสายธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชอบบริการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่สาย
บริหารการเงินรับผิดชอบการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามแนวทางที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ รวมทัง้มหีน้าท่ีในการบรหิารสภาพคล่อง ธุรกรรม
การค้าเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์

กิจการการเงินธนกิจมุ่งมั่นน�าเสนอนวัตกรรม ทางเลือก และรูปแบบบริการทางการเงินที่ครบ
วงจรและสอดคล้องกับแนวคิดในการด�าเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีธรรมาภิบาล การที่ธนาคารมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจการการเงินธนกิจเป็นอย่างดี มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าองค์กรชั้นน�าและรัฐวิสาหกิจมายาวนาน รวมทั้งมีความสามารถใน
การจัดจ�าหน่าย ท�าให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

	 แนวโน้มทางธุรกิจ

ในภาวะทีอ่ตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต�า่และ
มีสภาพคล่องส่วนเกิน เป็นผลให้บริษัทมี
การเพ่ิมทุนหรือขยายธุรกิจ โดยการออก
หุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้ ท�าให้ในปี 2559 
มูลค่าการออกหุ ้นกู ้มีจ�านวนสูงถึงกว่า 
90,000 ล้านบาท 

รัฐบาลก�าลังเร ่งรัดโครงการโครงสร้าง        
พ้ืนฐานซึ่งธนาคารคาดว่าจะมีส่วนร่วมใน
การระดมทนุของภาคเอกชนเพือ่เข้าร่วมใน
บางสว่นของโครงการเหล่านี ้ทัง้การจดัหา
เงินทุนในตลาดทุนและความร ่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
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	 ผลการด�าเนินงาน	 	
	 และความส�าเร็จ

ธนาคารมีส่วนร่วมในการออกหุ้นกู ้ให้กับ
บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยมูลค่าหุ้นกู้
ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 70 เป็นการออก
หุ้นกู้เพ่ือการจัดหาเงินทุนส�าหรับการเข้าซื้อ
กิจการในภาคการพาณิชย์และธุรกิจค้าปลีก 
การหาแหล่งเงินกู้ใหม่แทนเงินกู้เดิมในธุรกิจ
สือ่สารโทรคมนาคม และการจดัหาเงนิทุนเพ่ือ
การลงทุนในระบบขนส่งมวลชน

รายได้ของสายธุรกิจหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน โดย
มูลค่าทรัพย์สินท่ีอยู ่ภายใต้การดูแลของ
ธนาคารยังคงเพ่ิมข้ึนในทุกบริการ ขณะ
เดียวกัน สายบริหารการเงินยังคงเป็นผู้น�า
ตลาดด้านบรกิารเงนิตราต่างประเทศ สญัญา
แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ สญัญาแลกเปลีย่น
ต่างสกุลเงนิ ซึง่บรกิารเหล่าน้ีช่วยสร้างรายได้
จากค่าธรรมเนียม

สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และกิจการการเงิน
ธนกิจได้รับการยอมรับในระดบัโลก จากรางวัล
ท่ีธนาคารได้รับ เช่น รางวัลสถาบันการเงิน             
ผู้ค้าตราสารหนี้ท่ีมีปริมาณธุรกรรมในตลาด
รองสูงสุด จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
รางวัลสถาบันการเงินที่ได ้รับการจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด และ
รางวัลสถาบันการเงินผู ้ค ้าตราสารหนี้ ท่ีมี
ความโดดเด่นในการท�าธุรกรรมในตลาดรอง 
จากกระทรวงการคลงั และธนาคารยอดเย่ียม
ด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย 9 ปีติดต่อกัน จากนิตยสาร
โกลเบิลไฟแนนซ์ รวมถึงรางวัลจากสถาบัน 
ชั้นน�าอื่นๆ

ธนาคารยังคงผลักดันการใช้เงินสกุลหยวน
และสกุลเงินท้องถ่ินในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้ความรู้
แก่ลูกค้า การท่ีธนาคารได้รับการแต่งต้ังให้

เป็น Appointed Cross Currency Dealer 
หรือ ACCD ซึ่งหมายถึง ธนาคารตัวแทนที่
ให้บริการธุรกรรมเงินริงกิต-บาทเพ่ือการค้า
ระหว่างประเทศ ท�าให้ธนาคารสามารถ
สนบัสนุนการใช้เงนิรงิกิตและเงนิบาทในการ
ช�าระบญัชกีารค้าแก่ลกูค้าทัง้ในประเทศไทย
และมาเลเซีย

 
กลยุทธ์

 
น�ำเสนอบริกำรทำงกำรเงินที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ธนาคารมุ่งมั่น
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว เป็นพันธมิตร
และท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือน�าเสนอทาง
เลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
ส�าหรับลูกค้า 

มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโครงกำรของ
รัฐบำล โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของรัฐบาลเริ่มเร่งตัวขึ้นเป็นล�าดับ รวมถึง
โครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
สูก่ารเป็นศนูย์กลางด้านขนส่งและโลจสิตกิส์
ของภูมิภาค ธนาคารจึงร่วมกับคู ่ค้าเพ่ือ
สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการเหล่านี้ 

ขยำยฐำนลกูค้ำในภมิูภำค กิจการการเงนิ
ธนกิจเล็งเห็นโอกาสท่ีเปิดกว้างอันเน่ืองมา
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการ
ลงทุนจากบริษัทข้ามชาติชั้นน�าในภูมิภาค
มากขึ้น ในขณะที่บริษัทไทยจ�านวนมาก
ขยายการลงทุนและเข้าซื้อกิจการในต่าง
ประเทศ ดังนั้น กิจการการเงินธนกิจจึง
ประสานความร่วมมอืกับเครอืข่ายสาขาต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV 
เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
บรษัิทหลกัทรพัย์		

	 บัวหลวง	จ�ากัด		
	 (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
(บล. บัวหลวง) เป็นบริษัทในเครือของ
ธนาคาร จัดตั้งในเดือนธันวาคม 2544 
ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในบรษิทัหลกัทรพัย์ชัน้น�า
ของประเทศ ด�าเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ให้ค�าแนะน�าการลงทนุ บรกิาร
ท�าวิจัยและวิเคราะห์ตามท่ีได้รับมอบ
หมายจากลูกค้า ส�าหรับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล เป็น
บริษัทที่ บล. บัวหลวง ถือหุ้นท้ังหมด 
ด�าเนินธุรกิจการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

ด ้ วย เครื อข่ายธนาคาร ท่ีครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ ท�าให้ บล. บวัหลวง สามารถน�า
เสนอผลิตภณัฑ์และบรกิาร และขยายฐาน
ลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าท่ีได้รับการแนะน�า
จากธนาคาร บล. บัวหลวง มีส�านักงาน  
29 แห่ง ครอบคลมุกว้างขวางทัง้ในกรงุเทพฯ 
และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

	 แนวโน้มทางธุรกิจ

ในปี 2559 นักลงทุนเผชญิกับความผนัผวน
จากตลาดตราสารทุนภายในประเทศ 
อย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจากตลาดหุ ้น 
ของไทยและตลาดเกิดใหม่ได้รบัผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจโลก แต่ตลาดตราสารทุนไทย 
ยังมีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยสูง 
เป็นประวัติการณ์ ส่งผลดีต่อผู้ให้บริการ 
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมท้ัง 
บล. บัวหลวง นอกจากนี้ การที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในระดับต�่า จึง
ท�าให้มีผู้สนใจหันมาลงทุนในตราสารทุน
เพิ่มขึ้น
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	 ผลการด�าเนินงาน	 	
	 และความส�าเร็จ

ในปี 2559 บล. บวัหลวง มกี�ำไรสทุธิ 1,072 
ล้ำนบำท มีรำยได้รวม 3,219 ล้ำนบำท 
และจ�ำนวนบัญชีลูกค้ำบุคคลเพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนือ่ง ปัจจบุนัมปีระมำณ 240,000 บญัชี 
เมือ่เทียบกับ 5 ปีก่อนหน้ำ ทีม่เีพียง 20,000 
บัญชี

ในเดือนมิถุนำยน บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน บำงกอกแคปปิตอล บริษัทในเครือ
ของ บล. บัวหลวง ได้เปิดตัวกองทุนรวม 
BMSCITH ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภท 
Exchange-traded Fund (ETF) ทีล่งทนุใน
กลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI 
Thailand ex Foreign Board Index โดยมี
หุ้นผ่ำนเกณฑ์ให้เข้ำมำอยู่ในดัชนีดังกล่ำว 
31 หุ ้น ซึ่งเปรียบเสมือนว่ำ ผู ้ลงทุนใน
กองทุน BMSCITH ได้ถือครองหุน้ท้ัง 31 หุ้น 
ต่ำงจำกกำรลงทุนในหุ้นรำยตวั ในช่วง 2 - 3 ปี
ทีผ่่ำนมำ กำรลงทนุในกองทนุรวม ETF ได้รบั
ควำมนิยมอย ่ำงมำกในตลำดทุนของ
ประเทศท่ีพัฒนำแล้วท่ัวโลก แต่นักลงทนุใน
ประเทศไทยยังคงนยิมคดัเลอืกหุน้ทีต้่องกำร
ลงทนุด้วยตนเอง บล. บวัหลวง เชือ่ว่ำโอกำส
ยังคงเปิดกว้ำงส�ำหรบักองทุนรวม ETF และ
วำงแผนจะเปิดตัวกองทุนรวมประเภทน้ี  
เพ่ิมเตมิ รวมทัง้เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ
พ้ืนฐำนเก่ียวกับกองทนุน้ีต่อสำธำรณชน

ด้ำนกำรเงินธนกิจ บล. บัวหลวง ประสบ  
ควำมส�ำเร็จในกำรร่วมเป็นผู้จัดกำรกำรจัด
จ�ำหน่ำยและรบัประกันกำรจดัจ�ำหน่ำย ใน
กำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนท่ัวไป
เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) 
ที่มีมูลค่ำสูงสุดในรอบปีของบริษัท บ้ำนปู            
เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีมูลคำ่กำร
ระดมทุนรวม 13,200 ล้ำนบำท และใน
เดือนธันวำคม บล. บัวหลวง เป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำยและ               
รับประกันกำรจ�ำหน่ำย ในกำรเสนอขำย         
หุน้ใหม่แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ

ปัจจุบันธุรกิจนำยหน้ำและซื้อขำยหลักทรัพย์ได้น�ำเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Financial 
Technology) หรอื FinTech เข้ำมำใช้งำนเพ่ิมมำกขึน้ ซึง่ บล. บวัหลวง ได้น�ำ FinTech มำใช้งำน
ก่อนหน้ำนี้หลำยปีแล้ว โดยเฉพำะกำรน�ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรคัดกรองและซื้อขำยหุ้น  
ซึ่งเครื่องมือส่วนใหญ่พัฒนำขึ้นโดย บล. บัวหลวง ในระหว่ำงปี 2559 บล. บัวหลวงได้ลงนำม 
ในบันทึกควำมเข้ำใจกับบริษัทหลักทรัพย์ ไดชิน ประเทศเกำหลีใต้ เพื่อมองหำโอกำสในกำร
พัฒนำเทคโนโลยีร่วมกัน

ในเดอืนมถุินำยน 2559 ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลำยกฎเกณฑ์ส�ำหรบับคุคลธรรมดำ
ให้สำมำรถลงทนุในต่ำงประเทศได้โดยตรง (ภำยใต้เงือ่นไขทีก่�ำหนด) ท�ำให้นักลงทุนรำยย่อย
สำมำรถกระจำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ 

กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ผ่ำนระบบออนไลน์ได้รบัควำมนยิมเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกธุรกิจ 
จัดตั้งใหม่ได้น�ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือพัฒนำระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ออนไลน์
ให้มคีวำมสะดวกย่ิงขึน้ ขณะเดยีวกัน บล. บวัหลวง ได้เปิดด�ำเนนิกำรสำขำแห่งท่ี 29 ณ สำขำ           
เดอะ คริสตัล ช้อปปิ้งมอลล์ ของธนำคำรกรุงเทพ เพ่ือให้บริกำรด้ำนกำรลงทุนแก่ลูกค้ำที่มี        
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
IPO ท่ีได้รับความสนใจจากนกัลงทนุมากท่ีสดุ
ในรอบปี 2559 เนื่องจากมีราคาซื้อขายสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 200 ของราคาทีเ่สนอขายครัง้แรก

บล. บัวหลวง ยังคงสามารถรักษาความเป็น
ผูน้�าในการซือ้ขายใบส�าคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์ 
ซึ่งให้สิทธิแก่ผู ้ถือในการซื้อขายหลักทรัพย์
อ้างอิงในราคาที่ก�าหนดล่วงหน้า (Derivative 
Warrants : DW) ทั้งด้านมูลค่าการซื้อขาย
และจ�านวนการถือครองใบส�าคัญแสดง        
สิทธิอนุพันธ์ โดยในปี 2559 ได้ออกใบส�าคัญ
แสดงสทิธิอนุพันธ์ท้ังสิน้ 446 รายการ คดิเป็น
ร้อยละ 41 ของปริมาณซื้อขายโดยรวมใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิที่อ้างอิงหลักทรัพย์
จ�านวน 77 หน่วย ที่อยู่ในดัชนี SET 50 

นอกจากนี ้บล. บวัหลวง ยังประสบความส�าเรจ็
อย่างมาก จากเปิดตวัโครงการ DW01 Master 
เพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเก่ียวกับการลงทุนในใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ด้วยหลักสูตรการอบรม

รางวัลท่ี บล. บัวหลวง ได้รับในปี 2559 
ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเย่ียม
แห่งปี จากวารสารการเงนิธนาคาร รางวลั
ยอดเยี่ยมส�าหรับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในเอเชยีตะวัน
ออกเฉยีงใต้ (Best IPO Deal of the Year 
in Southeast Asia) จากนิตยสารอัลฟา
เซาท์อสีต์เอเชยี และรางวัลบรษิทัหลกัทรพัย์
ดีเด่น 3 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   

 
กลยุทธ์

ให้ความรูอั้นเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ 
ลงทุน กลยุทธ์ของ บล. บวัหลวง นอกจาก
ให้ความส�าคัญกับการขยายฐานลูกค้า
แล้ว ยังเน้นการให้ค�าแนะน�าเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ธนาคารสนับสนุนให้เครือ
ข่ายสาขาและ บล. บัวหลวง ร่วมกันให้
ความรู ้และข้อมูลเก่ียวกับตลาดทุนแก ่

เจ้าหน้าที่สาขาและลูกค้า โดยจัด
กิจกรรมและสัมมนาความรู้ต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนด้านการ
วิจยัและพัฒนาอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือที่มีนวัตกรรม รวม
ท้ังบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุนระดับแนวหน้า เน ้นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น การออกอากาศสด
ผ่านวิดีโอในกิจกรรม Roadshow 
และการซือ้ขายหลักทรัพย์

การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีการด�าเนนิ
กลยุทธ์ของ บล. บวัหลวง มพ้ืีนฐาน
มาจากความยึดมัน่ในการประกอบ
ธุรกิจภายใต้หลกัจรยิธรรมและการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

แบบออนไลน์ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีผู้เข้า
อบรมประมาณ 550 คน ย่ิงไปกว่าน้ัน 
การลงทนุใน DW ยังได้รบัความนยิมเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่อง ปริมาณการซื้อขาย DW ใน
บางวันมสีดัส่วนสงูถึงร้อยละ 5 ของปรมิาณ       
การซื้อขายโดยรวมของตลาดตราสารทุน

ธนาคารยังคงร่วมมือกับ บล. บัวหลวง และ
บรษิทัในเครอืของธนาคารในโครงการการเงนิ
มั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง เพ่ือเสริมสร้าง
ความรูพ้ื้นฐานทางการเงนิแก่ประชาชนทัว่ไป 
และการออกงานกิจกรรมส�าหรับลกูค้าและ
นักลงทุน  เช ่น  งานมหกรรมการเงิน  
Thailand Smart Money และงานมหกรรม
การเงิน Money Expo

ส�าหรับการจัดการแข่งขันด้านการลงทุน
แบบเรียลลิตี้ที่มีช่ือเสียงภายใต้โครงการ 
“The Stock Master” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็น      
ปีที่ 5 ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2559 มีผู้สมัครร่วมโครงการอบรม
และร่วมชัน้เรยีนออนไลน์ซึง่จดัขึน้ทกุอาทติย์
รวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 คน
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บรษัิทหลกัทรพัย์                                                   

 จดัการกองทุนรวม                                              
 บวัหลวง จ�ากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (บลจ. บัวหลวง) ก่อตั้งในปี 2535 เพื่อ
เป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหารเงินลงทุน ด้วยความยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ และมีพันธกิจที่ส�าคัญในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2559 - 2563 
คอื ท�าให้ครอบครวัไทยมคีวามมัน่คงทางการเงนิ โดยมกีองทุนรวมเป็นผลติภณัฑ์หลกัทีเ่สนอ
ขายผ่านเครอืข่ายของธนาคาร ท้ังสาขาและช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ นอกจากน้ี บลจ. บวัหลวง 
ยังบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บลจ. บวัหลวง ได้ยึดมัน่ต่อนโยบายการบรหิารเงนิลงทุนแบบเชงิรกุ 
ประกอบกับเป็นท่ียอมรบัว่ามคีวามสามารถทีโ่ดดเด่นในการมองแนวโน้มและทศิทางในอนาคต 
ทีท่�าให้สามารถเลอืกลงทนุในกิจการทีส่ร้างผลตอบแทนทีด่แีก่กองทนุ ส่งผลให้ บลจ. บวัหลวง 
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี จากผลการด�าเนินงานในระยะยาวที่
โดดเด่นมาโดยตลอด

ธนาคารได้ร่วมมือกับ บลจ. บัวหลวง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ถึงสาขาธนาคาร  
เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจอันดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ บลจ. บัวหลวง อย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี ้ยังให้ความรูแ้ก่นักลงทนุ ท้ังในรปูของสมัมนาก่ึงวิชาการและสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร 
รายการทางโทรทัศน์ และการสัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ บทความในหนังสือพิมพ์และ   
นิตยสารต่างๆ

 แนวโน้มทางธุรกิจ

ในรอบปี 2559 ธุรกิจกองทนุรวมในประเทศ
ยังคงเตบิโตต่อเนือ่ง โดยมทีรพัย์สนิภายใต้
การบรหิารจดัการ หรอื AUM (Asset under 
Management) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 จากปี
ที่ผ่านมา เป็น 4.65 ล้านล้านบาท จาก
ปริมาณการลงทุนที่ เ พ่ิมสูงขึ้นในกลุ ่ม
กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวม
ผสม ท้ังกองทุนเดิมและกองทุนใหม ่ 
เนื่องจากในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่า นัก
ลงทุนและผู้ฝากเงินจึงแสวงหาการลงทุนที่
มีโอกาสรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนภายใต้
ความเสี่ยงที่เหมาะสม (Search for Yield) 
ท�าให้กองทุนรวมตราสารหน้ีและกองทุน
รวมผสมทีเ่น้นการลงทนุในตราสารหน้ีได้รบั
ความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมา 

การที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้รับการต่อ
อายุสทิธิประโยชน์ทางภาษไีปจนถึงปี 2562 
ท�าให้ บลจ. บวัหลวง ได้จดัตัง้และเสนอขาย 
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาว
ปันผล (BBASICDLTF) ในไตรมาส 4 ปี 
2559 ซึง่ได้รบัการตอบรบัท่ีดด้ีวยมลูค่าการ
เสนอขายครั้งแรกรวม 2,288 ล้านบาท

ปัจจุบันประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทนุดขีึน้กว่าในอดตี และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น กองทุนรวม
จึงกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
เงินฝากหรือการซื้อประกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มสนใจเรื่องการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ส�าหรับภูมิภาคอาเซียน การลงทุนผ่าน
กองทนุรวมในรอบปีท่ีผ่านมาได้รบัความนยิม
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการ
ลงนามของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
ได้มกีารหารอืเพ่ือจดัท�าความตกลงในรปูแบบ
ของบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) เก่ียวกับการยอมรบัร่วมกัน
ในกฎระเบียบการเสนอขายกองทุนรวม 



38    รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

และมาตรฐานข้ันต�่าท่ีต ้องปฏิบัติตาม 
เพ่ือให้กองทุนรวมที่ได้รับอนุญาตจาก
ประเทศหนึ่ง สามารถไปเสนอขายใน
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังได้ข้อสรุป
ว่า ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2559 เป็นต้นไป         
ผู้ลงทุนสิงคโปร์ และมาเลเซีย สามารถ
ลงทุนในกองทุนรวมของกันและกันได้
อย่างเสรี และจะเปิดเสรีให้ซื้อขายได้       
ครบทั้ง 10 ประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

 ผลการด�าเนินงาน 
 และความส�าเร็จ

ในปี 2559 บลจ. บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 
740,062 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 112,686  
ล้านบาท หรอืร้อยละ 18.0 จากปีก่อนหน้า 
โดยในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. บัวหลวง  
มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.5 (อยู่ใน
อันดับ 4) และมี AUM รวม 627,707  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95,240 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17.9 จากปีก่อนหน้า ในระหว่างปี 
บลจ. บัวหลวง ได้เสนอขายกองทุนใหม่  
ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 1 กองทุน 
กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ 2 กองทนุ 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 1 กองทุน และ
กองทุนตราสารหน้ีชนดิระบวัุนครบก�าหนด 
48 กองทุน

ส�าหรับ ธุร กิจกองทุนส�ารองเลี้ ยงชีพ           
บลจ. บวัหลวง มส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 
9.9 (อยู่ในอันดับ 5) และมี AUM รวม 
96,735 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจกองทุน
ส่วนบคุคลมส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.1 
(อยู่ในอันดับ 9) โดยมี AUM รวม 15,620 
ล้านบาท

บลจ. บวัหลวง มกีารบรหิารจดัการกองทุน
ที่โดดเด่นจนเป็นท่ียอมรับจากสถาบัน
ต่างๆ เสมอมา ในปี 2559 บลจ.บัวหลวง 
ได้รบัรางวัลบรษิทัจดัการกองทนุยอดเย่ียม 
ประเภทการลงทุนหุ ้นภายในประเทศ 

ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 และเป็นบริษัทไทย
เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ รวมถึง 
รางวัลกองทุนยอดเย่ียมประเภทกองทนุหุ้น
ขนาดใหญ่ (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล) 
และรางวัลกองทุนยอดเย่ียม ประเภท
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตราสาร          
แห่งทุน (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ 
รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด

ทั้งนี้ บลจ. บัวหลวง ยังได้รับรางวัลด้าน
ผลติภณัฑ์ทีม่นีวตักรรมยอดเย่ียมประจ�าปี 
2558 จากนิตยสารเอเซีย แอสเซ็ท 
แมนเนจเม้นท์ ฮ่องกง จากการน�าเสนอ 
กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ซึ่งเป็น 
กองทุนรวมแรกของไทยที่เน้นลงทุนใน
บริษัทที่มีส ่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม         
ทั้งในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการมี        
ธรรมาภิบาล

บลจ. บวัหลวง แม้จะเป็นสถาบนัการเงนิที่
มุง่สร้างผลตอบแทนให้กับผูล้งทุน แต่ก็ได้
รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นบริษัทท่ีให้
ความส�าคญักับธรรมาภิบาล ท้ังการบรหิาร
งานของบริษัทและกระบวนการลงทุน    
อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บลจ. บัวหลวง ได้จัดตั้งและ
บริหารกองทุนรวมคนไทยใจดีครบ 2 ปี 
โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต ่ เริ่มจัดตั้ ง
กองทุนจนถึงปัจจุบัน บลจ. บัวหลวง และ
ผู้ลงทุนได้มีส่วนช่วยเหลือโครงการเพ่ือ
สังคมจ�านวนมากถึง 35 โครงการ โดยน�า
รายได้ส ่วนหนึ่งจากค่าบริหารจัดการ
กองทุนรวมคนไทยใจดี จ�านวนกว่า 30 
ล้านบาท ไปลงทนุในหลากหลายหน่วยงาน
ทีม่ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม 4 ด้าน คอื 
สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และ        
ต ่อต้านคอร์รัปชั่น ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน อาทิ โครงการเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน 
โครงการช ่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาสและ              
ผู้พิการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ
ส่วนบุคคล โครงการด้านการเกษตร 

โครงการด ้านการศึกษา โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น เป็นต้น

 
กลยุทธ์

มอบคุณค่าแก่ลูกค้าและคาดการณ์
ความเป็นไปของตลาด บลจ. บัวหลวง 
มอบคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการสร้างผลงาน
จากกระบวนการลงทุนที่ด�า เ นินการ 
มาตลอดหลายสิบปี และได้รับการพิสูจน์
จากผลการด�าเนินงานระยะยาวท่ีโดดเด่น 
โดยการแสวงหาโอกาสการลงทุนจาก
พฤตกิรรมการด�าเนนิชวิีตและการบรโิภคที่
เปลีย่นไป จากการขยายตวัของชนชัน้กลาง
ในประเทศและกลุ ่มประเทศอาเซียน 
นอกจากน้ี ยังน�าเสนอกองทุนรวมที่
สอดคล้องและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรง 
เป้าหมาย เช่น กองทุนรวมท่ีเหมาะกับ 
ผูล้งทนุแต่ละช่วงวยั กองทนุรวมทีด่งึดดูใจ
นักลงทุนในสภาวะอัตราดอกเบ้ียต�่า และ
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศเพ่ือ
กระจายความเสี่ยง

ส่งเสรมิความรูพ้ืน้ฐานและความม่ันคง
ทางการเงิน เพื่อท�าให้ครอบครัวไทย 
มีความมั่นคงทางการเงิน บลจ. บัวหลวง 
ส่งเสรมิการวางแผนการเงนิของครอบครวั
ตาม “ช่วงอายุ” โดยก�าหนดกลุ่มลูกค้า   
เป้าหมายเป็น 9 กลุ ่ม ได้แก่ วัยเด็ก             
วัยก่อนท�างาน วัยเริ่มต้นท�างาน วัยสร้าง
ครอบครวั วยัสร้างฐานะ วัยเตรยีมเกษยีณ 
วัยเกษียณ กลุ่ม Family Business และ
กลุม่ Corporate เพ่ือน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้
เข้าถึงแต่ละกลุ่มได้ตรงกับความต้องการ 
โดยค�านงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเปน็ส�าคัญ 
ในปี 2560 บลจ. บัวหลวง จะยังคงให้
ความส�าคญักับการเสรมิสร้างความมัน่คง
ทางการเงินของครอบครัวไทยให้มีความ
แข็งแกร่งย่ิงขึ้น โดยก�าหนดกลุ่มลูกค้า       
เป้าหมายตาม “การด�าเนินชีวิต” และเน้น
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การจัดกิจกรรมเพ่ือขยายฐานลูกค้าและ
เพ่ิมจ�านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความ
เข้าใจและได้รับประโยชน์จากปรัชญา       
การลงทุนของ บลจ. บัวหลวง 

ให้ความรูแ้ละสนับสนุนการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน บลจ. บัวหลวง จัดหน่วยงานพิเศษ
ที่พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
ลกูค้า และให้บรกิารข้อมลูเชงิลกึซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า 
นอกจากน้ี ความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ประเทศในอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัว
ของชุมชนเมือง และนวัตกรรมด ้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต การอุปโภค
บรโิภค และการใช้จ่ายของบุคคลในปัจจุบัน
และอนาคตข้างหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ 
องค์กรท่ี บลจ. บวัหลวง พิจารณาเข้าลงทนุ 
คือองค์กรท่ีมีนวัตกรรมและด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล เน่ืองจากมีความ
เหมาะสมแก่การลงทุนในระยะยาว

	 หน่วยงาน			
	 สนับสนุน

	 เทคโนโลยี	 	
	 สารสนเทศ

การ เป ล่ียนแปลงอย ่ างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีท�าให้เกิดการปรับตัวที่ส�าคัญ
ของภาคธุรกิจการเงิน ธนาคารก�าลังปรับ
เปลีย่นกระบวนการทางธุรกิจในหลายด้าน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารจะเป็นหนึง่ในผูน้�า
ด้านนวัตกรรมและพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายจากเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ 
FinTech

ธนาคารน�าเสนอแอปพลิเคชันและบริการ
ใหม่ เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
และมุ ่งไปสู่การให้บริการทางการเงินที่ 
ครบวงจรส�าหรับลูกค้าธุรกิจ เพ่ือรองรับ

ความต้องการบริการธนาคารดิจิทัลท่ี       
เพ่ิมขึน้ ธนาคารจงึมแีนวทางในการด�าเนิน
การปรบัเปลีย่นระบบนเิวศภายในโดยรวม
รปูแบบทางธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกัน 
ในขณะเดียวกันธนาคารได ้ร ่วมเป ็น
พันธมิตรกับผู้ประกอบการ FinTech และ
ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

พนักงานของธนาคารนับว่ามีบทบาท
ส�าคัญย่ิงในการให้บริการลูกค้า ธนาคาร
จึ งด�า เนินการเ พ่ือพัฒนาทักษะและ 
แนวคิดของพนักงาน  ควบคู ่ ไป กับ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้พนกังานเข้าใจถึงความต้องการของ
ลกูค้าในทกุช่วงวยั และพร้อมให้ค�าแนะน�า
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถน�าไป
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ธนาคารยังเพ่ิมขดีความสามารถของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นและมอบประสบการณ์
ทางการเงินท่ีดีท่ีสุดส�าหรับลูกค้า ท้ังน้ี 
ธนาคารได้เพ่ิมประสทิธิภาพในการส่งผ่าน
ข้อมูลของเครือข่ายสาขาส�าเร็จขึ้นไปอีก
ระดับหน่ึง อันช่วยสนับสนุนการก้าวไปสู่
ธนาคารดิจิทัล

ธนาคารได้น�าเทคโนโลยี
วิ เคราะห ์ข ้ อมูล เชิ งลึก 
และการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
(Big Data Analyt ics  
and Machine Learning) 
มาวิเคราะห์ เพ่ือท�าความ
เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรม
การใช ้บริการของลูกค้า 
ท�าให้ธนาคารเข้าใจและ
คาดการณ์แนวโน้มความ
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค ้ า ใ น
อนาคต จงึสามารถน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่รง
กับความต้องการของลกูค้า
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ธนาคารกรงุเทพและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธิ
ปี 2559 จ�านวน 31,815 ล้านบาท เทียบกับ 
34,181 ล้านบาทในปีก่อนหน้า และ ณ สิน้เดอืน
ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ 
จ�านวน 1,941,093 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 72,190 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 จากสิ้นปี 2558   
โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ   
รายใหญ่และรายกลาง สนิเชือ่ลกูค้าบคุคล 
และสนิเชือ่กิจการต่างประเทศ แม้ว่าเงนิให้
สนิเชือ่เพ่ิมข้ึน แต่ธนาคารยังคงรกัษาอตัราส่วน
เงนิให้สนิเชือ่ต่อเงนิรบัฝากอยู่ทีร้่อยละ 89.1 

ใกล้เคียงกับปีก่อน ส�าหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีจ�านวน 68,841 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.2 ของเงนิให้สนิเชือ่รวม ทั้งนี้ ธนาคารยังคงติดตามดูแลคุณภาพ
สนิเชือ่อย่างใกล้ชดิและตัง้ส�ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูอย่างต่อเนือ่ง โดย ณ สิน้เดอืนธันวาคม 
2559 เงนิส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธนาคารยังคงอยู่ในระดบัสงูที ่119,518 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของเงินให้สินเชื่อ และในปี 2559 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ       
มีจ�านวน 15,728 ล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ธนาคารมีก�าไรสุทธิจ�านวน 31,815 
ล้านบาท ลดลง 2,366 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.9 โดยมรีายได้ดอกเบีย้สทุธิจ�านวน 63,998 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 6,488 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
2.34 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝากให้ลดลง ส�าหรับรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยมีจ�านวน 

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

ก�าไรสุทธิ * 31,815 34,181 (6.9)%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 16.67 17.91 (6.9)%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.34% 2.16% 0.18%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�าเนินงาน     23.1% 23.4% (0.3)%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 47.7% 43.8% 3.9%

ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย * 1.09% 1.21% (0.12)%

ก�าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย * 8.59% 9.91% (1.32)%

*  ส่วนที่เป็นของธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

เงินให้สินเชื่อ ** 1,941,093 1,868,903 3.9%

เงินรับฝาก 2,178,141 2,090,965 4.2%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 89.1% 89.4% (0.3)%

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 68,841 56,226 22.4%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.2% 2.8% 0.4%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 173.6% 185.3% (11.7)%

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 18.32% 17.87% 0.45%

**  หักรายได้รอตัดบัญชี

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อยที่ส�าคัญ
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41,860 ล้านบาท  ลดลง 3,359 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการ
จ�าหน่ายสนิทรพัย์และก�าไรสทุธิจากเงนิลงทนุ
ลดลง ขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ
เพ่ิมขึน้ 421 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าธรรมเนยีมจากบรกิาร
อเิลก็ทรอนิกส์และการโอนเงนิ บรกิารธุรกิจ
หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมจากการอ�านวยสนิเชือ่ 
และบรกิารด้านหลกัทรพัย์ ส�าหรบัค่าใช้จ่าย
จากการด�าเนินงานมจี�านวน 50,505 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 5,460 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 รายการที่ส�าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนีส้นิส�าหรบัภาระผกูพัน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพ่ิมขึ้น

ด้านเงินกองทนุ ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทนุอยู่ในระดบัทีด่สีามารถรองรบัการขยายธุรกิจใน
อนาคต ซึ่งหากนับรวมก�าไรสุทธิส�าหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2559 เข้าเป็นเงินกองทุน 
อตัราส่วนเงนิกองทนุท้ังสิน้ อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 และอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับร้อยละ 19.09           
ร้อยละ 17.17 และร้อยละ 17.17 ตามล�าดบั ส�าหรบัส่วนของเจ้าของ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
มจี�านวน 379,016 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.9 ของสนิทรพัย์รวม และมลูค่าตามบญัชเีท่ากับ 
198.56 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 9.00 บาท จากสิ้นปี 2558

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อย

ในปี 2559 ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธิ
จ�านวน 31,815 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ�านวน 2,366 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 
รายการส�าคญัจากค่าใช้จ่ายจากการด�าเนิน
งานเพ่ิมข้ึน 5,460 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.1 
ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายประมาณการหนีส้นิ

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 63,998 57,510 11.3%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 41,860 45,219 (7.4)%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 50,505 45,045 12.1%

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 15,728 14,654 7.3%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,625 43,030 (7.9)%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 7,556 8,630 (12.4)%

ก�าไรสุทธิ 32,069 34,400 (6.8)%

ก�าไรสุทธิ * 31,815 34,181 (6.9)%

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม * 29,205 50,749 (42.5)%

*  ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ส�าหรบัภาระผกูพัน โดยทีร่ายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ลดลง 3,359 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เกดิ
จากก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์และก�าไรสทุธิจากเงนิลงทุนลดลง ขณะท่ีรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
เพ่ิมขึน้ 6,488 ล้านบาท หรอืร้อยละ 11.3 จากการขยายฐานเงนิรบัฝากต้นทนุต�า่ประเภทออมทรพัย์
และกระแสรายวนั และการลดลงของต้นทนุเงนิรบัฝากประจ�า  โดยมค่ีาใช้จ่ายหนีส้ญูและหน้ีสงสยั
จะสญูเพ่ิมข้ึน 1,074 ล้านบาท ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจ�านวน 21,544 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากในปี 2558 มส่ีวนเกินทุนจากการตรีาคาท่ีดนิและอาคารเพิม่ขึน้
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44    รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ดอกเบี้ย

เงินให้สินเชื่อ 88,079 87,458 0.7%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,122 9,515 (35.7)%

เงินลงทุน 8,242 6,841 20.5%

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 102,443 103,814 (1.3)%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

เงินรับฝาก 21,410 28,905 (25.9)%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,104 1,374 (19.7)%

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 9,127 9,060 0.7%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6,804 6,965 (2.3)%

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 38,445 46,304 (17.0)%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 63,998 57,510 11.3%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.74% 3.90% (0.16)%

ต้นทุนทางการเงิน 1.59% 1.96% (0.37)%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.34% 2.16% 0.18%

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ 25 เม.ย.59 6 เม.ย.59 26 พ.ค.58 12 พ.ค.58 16 มี.ค.58 22 ก.ย.57

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)

MOR                                         7.375 7.375 7.375 7.500 7.500 7.500

MRR                                      7.625 7.875 7.875 8.125 8.125 8.125

MLR                                              6.250 6.250 6.500 6.625 6.625 6.750

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)

ออมทรัพย์                                           0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.750 0.500-1.250

ฝากประจ�า 3 เดือน                           1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.125-1.250

ฝากประจ�า 6 เดือน                            1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.375

ฝากประจ�า 12 เดือน                                1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.750

29 เม.ย.58 11 มี.ค.58 12 มี.ค.57

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (%) 1.500 1.750 2.000

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2559 จ�านวน 63,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 จ�านวน 6,488 ล้านบาท หรอืร้อยละ 11.3 สาเหตหุลกัจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เงนิรบัฝาก
ลดลง 7,495 ล้านบาท หรอืร้อยละ 25.9 จากการขยายฐานเงนิรบัฝากต้นทุนต�า่ประเภทออมทรพัย์
และกระแสรายวัน และการลดลงของต้นทุนเงินรับฝากประจ�า และรายได้ดอกเบี้ยรับจาก         
เงนิลงทนุเพ่ิมขึน้ 1,401 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20.5 ขณะทีร่ายได้ดอกเบีย้รบัจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลง 3,393 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.7 จากปริมาณธุรกรรมและอัตรา
ผลตอบแทนลดลงซึ่งสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
สุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.18 ที่ร้อยละ 2.34
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รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)    45

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        32,936 32,083 2.7%

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ          8,444 8,012 5.4%

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ        24,492 24,071 1.7%

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ          7,459 7,774 (4.1)%

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน          4,272 5,836 (26.8)%

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย            97  192 (49.5)%

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์          999 3,008 (66.8)%

รายได้จากเงินปันผล          3,966  3,737 6.1%

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ            575  601 (4.3)%

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น        17,368  21,148 (17.9)%

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย        41,860  45,219 (7.4)%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 23.1% 23.4% (0.3)%

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยส�าหรับปี 2559 จ�านวน 41,860 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกับปี 2558 ลดลง 3,359 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 โดยมีก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
ลดลง 2,009 ล้านบาท ก�าไรสทุธิจากเงนิลงทนุลดลง 1,564 ล้านบาท ขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียม
และบรกิารสทุธิเพ่ิมขึน้ 421 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าธรรมเนียมจาก
บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์และการโอนเงนิ บรกิารธุรกิจหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมจากการอ�านวยสนิเชือ่ 
และบริการด้านหลักทรัพย์ 
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46    รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 
 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 50,505 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

5,460 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 จากปี 2558 รายการท่ีส�าคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมข้ึน 
4,169 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินส�าหรับภาระผูกพัน 
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมขึน้ 1,020 ล้านบาท เนือ่งจากการปรบัเงนิเดอืนประจ�าปีและ
จ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   25,247 24,227 4.2%

 ค่าตอบแทนกรรมการ       125 138 (9.4)%

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์      9,909 9,458 4.8%

 ค่าภาษีอากร     3,388 3,555 (4.7)%

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    11,836 7,667 54.4%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน    50,505 45,045 12.1%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 47.7% 43.8% 3.9%

2559 2558

50.3%

19.6%

6.7%

23.4%

54.1%

21.0%

7.9%

17.0%
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รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)    47

 ค่าใช้จ่ายหน้ีสญู  
 หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุน
 จากการด้อยค่า 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,351 14,716 4.3%

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)       377 (62) 708.1%

รวม 15,728 14,654 7.3%

ในปี 2559 มค่ีาใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าจ�านวน 15,728 ล้านบาท 
เทียบกับจ�านวน 14,654 ล้านบาทในปีก่อน 

สินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 394,612 372,007 6.1%

เงินลงทุนสุทธิ 546,614 519,525 5.2%

เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม 1,327 1,280 3.7%

เงินให้สินเชื่อ * 1,941,093 1,868,903 3.9%

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 12,262 13,579 (9.7)%

รวมสินทรัพย์ 2,944,230 2,835,852 3.8%

*  หักรายได้รอตัดบัญชี

รายการที่ส�าคัญ
ในงบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 2,944,230 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

108,378 ล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 โดยมีรายการท่ีส�าคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อ           

เพิ่มขึ้น 72,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 27,089 ล้านบาท หรือร้อยละ 

5.2 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผ่ือขาย และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพ่ิมข้ึน 

22,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 
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48    รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ * ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 810,335 825,913 (1.9)%

 การสาธารณูปโภคและบริการ 399,372 351,791 13.5%

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 219,365 207,847 5.5%

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 179,973 184,058 (2.2)%

 การเกษตรและเหมืองแร่ 38,541 38,013 1.4%

 อื่นๆ 293,507 261,281 12.3%

รวมเงินให้สินเชื่อ 1,941,093 1,868,903 3.9%

*  หักรายได้รอตัดบัญชี

 เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อจ�านวน 1,941,093 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากสิน้เดอืนธันวาคม 2558 จ�านวน 72,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึน
ของสนิเชือ่ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สนิเชือ่ลกูค้าบคุคล และสนิเชือ่กิจการต่างประเทศ

ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเชื่อในสัดส่วนสูงท่ีสุดแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต           
และการพาณิชย์ที่ร้อยละ 41.7 ซึ่งเป็นการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่   
ภาคสาธารณูปโภคและบริการท่ีร้อยละ 20.6 ภาคสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยร้อยละ 11.3 และ           
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.3 โดยจ�านวนเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจาก        
สิน้เดอืนธนัวาคม 2558 ส่วนใหญ่จากการสาธารณูปโภค และธุรกิจอื่นๆ

41.7%

20.6%

11.3%

9.3%
2.0%
15.1%

44.2%

18.8%

11.1%

9.9%
2.0%
14.0%

2559 2558
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 เงินให้สินเชื่อจัดชั้น
 และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ * ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

จัดชั้นปกติ 1,830,827 1,773,357 14,502   13,788 

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 46,058 43,504 548           501 

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 9,495 9,650 2,589           3,975 

จัดชั้นสงสัย 16,050 13,725 10,140        7,197 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 43,316 32,946 27,815      20,935 

รวม 1,945,746 1,873,182 55,594      46,396 

บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์ 61,214 55,379

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 116,808 101,775

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้         2,710 2,412

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 119,518 104,187

*  หักรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 68,841 56,226 22.4%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.2% 2.8% 0.4%

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 19,156 16,622 15.2%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 0.9% 0.8% 0.1%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ารองขั้นต�่า 205.0% 213.5% (8.5)%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 173.6% 185.3% (11.7)%

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�านวน                 
68,841 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สนิเชือ่รวมเท่ากับร้อยละ 3.2

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 จ�านวน 119,518 
ล้านบาท ในขณะทีส่�ารองขัน้ต�า่ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 58,304 ล้านบาท 
โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่คิดเป็นร้อยละ 205.0 ของส�ารองขั้นต�่าฯ ทั้งนี้อัตราส่วนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 173.6
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 เงินลงทุนสุทธ ิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจ�านวน 546,614 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2558 จ�านวน 27,089 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่จาก
เงินลงทุนเผื่อขาย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รฐัวิสาหกิจ ซึง่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มจี�านวน 339,527 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 62.1 ของเงนิ
ลงทนุท้ังหมด ส่วนท่ีเหลอืเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศจ�านวน 82,764 ล้านบาท และ
ตราสารหนีภ้าคเอกชนจ�านวน 18,905 ล้านบาท และเงนิลงทุนสทุธิในตราสารทนุจ�านวน 104,731 
ล้านบาท

หากพิจารณาตามระยะเวลาคงเหลอืของเงนิลงทุนสุทธิ (รวมเงนิลงทนุสทุธิในบรษิทัร่วม) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 จ�าแนกได้เป็นส่วนทีม่รีะยะเวลาคงเหลอืภายใน 1 ปี จ�านวน 87,347 ล้านบาท 
ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 317,650 ล้านบาท ส่วนที่มีระยะ
เวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จ�านวน 37,631 ล้านบาท และส่วนท่ีไม่มีก�าหนดระยะเวลาจ�านวน 
105,313 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน จำาแนกตามประเภทการถือครอง ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

 เงินลงทุนเพื่อค้า 33,148 31,685 4.6%

 เงินลงทุนเผื่อขาย 462,742 441,497 4.8%

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 18,121 16,213 11.8%

 เงินลงทุนทั่วไป 32,603 30,130 8.2%

รวมเงินลงทุนสุทธิ 546,614 519,525 5.2%

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558** เปลี่ยนแปลง (%)
เงินลงทุน จำาแนกตามระยะเวลาที่ครบกำาหนด * จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

ภายใน 1 ปี 87,347 15.9%  101,774 19.5% (14.2)%

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 317,650 58.0%  302,433 58.1% 5.0%

เกินกว่า 5 ปี 37,631 6.9%  16,942 3.3% 122.1%

ไม่มีก�าหนดระยะเวลา 105,313 19.2%  99,656 19.1% 5.7%

รวมเงินลงทุนสุทธิ 547,941 100.0% 520,805 100.0% 5.2%

* รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม

** ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการของปี 2558 ที่น�ามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับการแสดงรายการปีปัจจุบัน

2559 2558

3.3% 3.1%

6.0% 5.8%

6.1% 6.1%

84.6% 85.0%
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 หนี้สินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

เงินรับฝาก 2,178,141 2,090,965 4.2%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 130,928 128,681 1.7%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 137,815 138,402 (0.4)%

รวมหนี้สิน 2,564,985 2,473,821 3.7%

ส่วนของเจ้าของ * 379,016 361,832 4.7%

*  ส่วนที่เป็นของธนาคาร

หนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 มจี�านวน 2,564,985 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 91,164 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.7 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 โดยเพ่ิมขึ้นมากท่ีเงินรับฝากจ�านวน 87,176 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 2,247 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.7 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมการกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%)
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม จำาแนกตามประเภทตราสาร จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 107,556 74.7% 108,335 74.8% (0.7)%

หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน 36,123 25.1% 36,238 25.0% (0.3)%

ตั๋วแลกเงิน 74 0.1% 74 0.1%    -

อื่นๆ 213 0.1% 107 0.1% 99.1%

รวมตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด 143,966 100.0% 144,754 100.0% (0.5)%

หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม 6,151 6,352 (3.2)%

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 137,815 138,402 (0.4)%

 เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ�านวน 2,178,141 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากส้ินเดือนธันวาคม 2558 จ�านวน 87,176 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 ส่วนใหญ่ 
มาจากเงินรับฝากออมทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.6 ขณะท่ีเงินรับฝากประจ�าลดลงร้อยละ 2.5  
เป็นผลจากบริหารต้นทุนเงินรับฝากโดยการเพิ่มสัดส่วนเงินรับฝากที่มีต้นทุนต�่า

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%)
เงินรับฝาก จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

กระแสรายวัน 95,810 4.4% 86,797 4.1% 10.4%

ออมทรัพย์ 958,150 44.0% 850,689 40.7% 12.6%

ประจ�า * 1,124,181 51.6% 1,153,479 55.2% (2.5)%

รวมเงินรับฝาก 2,178,141 100.0% 2,090,965 100.0% 4.2%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 89.1% 89.4% (0.3)%

*  รวมบัตรเงินฝาก

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 
137,815 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 จ�านวน 587 ล้านบาท 
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 ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 มจี�านวน 379,016 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 17,184 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 4.7 จาก ณ สิน้ปี 2558 ส่วนใหญ่จากก�าไรสทุธิส�าหรบัปี 2559 จ�านวน 31,815 ล้านบาท 
สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในระหว่างปี 2559 จ�านวนรวม 12,022 ล้านบาท โดยเป็น
เงนิปันผลงวดสดุท้ายส�าหรบัผลประกอบการปี 2558 จ�านวน 8,310 ล้านบาท (4.50 บาทต่อหุน้) 
ตามมตท่ีิประชุมผูถื้อหุน้เมือ่วันท่ี 12 เมษายน 2559 และเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

งวดมกราคมถึงมถุินายน 2559 จ�านวน 3,712 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุน้) และการจดัสรรก�าไร
เป็นส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอืน่ๆ รวม 6,000 ล้านบาท ขณะทีม่ผีลขาดทนุจากการแปลงค่า
งบการเงนิจากการด�าเนินงานในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 2,117 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการแขง็ค่า
ของเงินบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารลดลง 947 ล้านบาท และก�าไรจาก      
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 620 ล้านบาท

 หน้ีสนิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและ 
บริษัทย่อยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าจ�านวน 603,044 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
47,020 ล ้านบาท จาก ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2558  โดยส่วนใหญ่เป็นการ   
เพิ่มขึ้นจากการค�้าประกันอื่น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (%) 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 5,529 6,808 (18.8)%

การค�้าประกันการกู้ยืม 18,001 11,788 52.7%

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 17,921 18,487 (3.1)%

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต    35,623 29,192 22.0%

ภาระผูกพันอื่น

 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 175,893 178,698 (1.6)%

 การค�้าประกันอื่น 267,989 220,602 21.5%

 อื่นๆ 82,088 90,449 (9.2)%

รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 603,044 556,024 8.5%

 แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 แหล่งท่ีมาของเงนิทนุของธนาคารและบรษิทัย่อยทีส่�าคญัประกอบ
ด้วย เงนิรบัฝากจ�านวน 2,178,141 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 74.0 ส่วนของเจ้าของจ�านวน 
379,016 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ�านวน 137,815 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหน้ีสิน
จ�านวน 130,928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4

ในขณะทีแ่หล่งใช้ไปของเงนิทุนของธนาคารและบรษิทัย่อยทีส่�าคญัประกอบด้วย เงนิให้สนิเชือ่
จ�านวน 1,941,093 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.9 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิใน
บรษิทัร่วม) จ�านวน 547,941 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.6 และรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ�านวน 394,612 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 
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ร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้นอัตราส่วนขั้นต�่าและส่วนเพิ่มส�าหรับปี 2559 นี้ 
ธนาคารต้องด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่งมากกว่า
ร้อยละ 5.125 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 6.625 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 9.125

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบรษิทัย่อยมเีงนิกองทนุตามกฎหมายจ�านวน 403,068 
ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจ�านวน 360,702 ล้านบาท และเงนิกองทนุ 
ชัน้ที ่1 จ�านวน 360,818 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 
18.32 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่งร้อยละ 16.40 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.40 หากนับรวมก�าไรสุทธิส�าหรับงวด
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2559 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้น อัตราส่วน             
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ และอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสนิทรพัย์เสีย่งจะอยู่ใน
ระดับร้อยละ 19.09 ร้อยละ 17.17 และร้อยละ 17.17 ตามล�าดับ ท้ังน้ี ธนาคารยังคงรักษา
ระดับอัตราส่วนเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น 9.125% 18.32% 403,068 8.500% 17.87% 386,653

เงินกองทุนชั้นที่ 1 6.625% 16.40% 360,818 6.000% 15.78% 341,564

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 5.125% 16.40% 360,702 4.500% 15.78% 341,431

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะธนาคาร เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น 9.125% 18.17% 388,788 8.500% 17.95% 376,265

เงินกองทุนชั้นที่ 1 6.625% 16.23% 347,373 6.000% 15.84% 332,058

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 5.125% 16.23% 347,373 4.500% 15.84% 332,058

 เงินกองทุนและอัตราส่วน
 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทาง  
การเงนิของธนาคารพาณิชย์ด�ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทนุ
ในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) 
เพ่ิมเตมิจากการด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุ
ขัน้ต�า่ ซึง่ ธปท. ก�าหนดนโยบายให้ทยอยด�ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมากกว่า
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี      
1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนเพ่ิมมากกว่า

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 956,847 906,648
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%) 32.5 32.0
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 43.9 43.4

 การด�ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง สนิทรพัย์สภาพคล่องของธนาคารและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย เงนิสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพ่ือค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง               
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มสีนิทรพัย์สภาพคล่องรวม 956,847 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 50,199 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 5.5 จาก ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2558 ทีส่�าคญัคอื รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ
เพิ่มขึ้น 22,605 ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 21,245 ล้านบาท
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อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2559 สถาบันจดัอนัดับความน่าเชือ่ถือ Moody’s Investors Service และ Standard & Poor’s ยังคงยืนยันอนัดบัความน่าเชือ่ถอื   
ของธนาคารคงทีจ่ากสิน้ปี 2558 ส�าหรบั Fitch Ratings ได้ประกาศในเดอืนสงิหาคม 2559 โดยปรบัเพ่ิมอนัดับเครดติภายในประเทศระยะยาวจาก 
AA(tha) เป็น AA+(tha) และอันดับเครดิตภายในประเทศของตราสารหนี้ด้อยสิทธิจาก AA-(tha) เป็น AA(tha) ส�าหรับแนวโน้มอันดับเครดิตยังคง
มีเสถียรภาพ โดยภาพรวมอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

Moody’s Investors Service  
ระยะยาว - เงินรับฝาก Baa1 Baa1
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก P-2 / P-2 P-2 / P-2
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน Baa1 Baa1
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ Baa3 Baa3
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA) baa2 baa2
แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

Standard & Poor’s  
ระยะยาว - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+
 - เงินรับฝาก BBB+ BBB+ 
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก A-2 / A-2 A-2 / A-2
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) bbb bbb
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน +1 +1
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ
อันดับความน่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน (ระยะยาว/ระยะสั้น) axA+ / axA-1 axA+ / axA-1

Fitch Ratings  
อันดับความน่าเชื่อถือสากล
ระยะยาว - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ F2 F2
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability) bbb+ bbb+
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน 2 2
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ระยะยาว         - ตราสารหนี้ AA+(tha) AA(tha)
ระยะสั้น          - ตราสารหนี้ F1+(tha) F1+(tha)
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ AA(tha) AA-(tha)
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

* อนัดบัความน่าเชือ่ถือระยะยาว ซึง่ถือเป็นระดบัทีน่่าลงทนุ (Investment Grade) ส�าหรับสถาบนัจดัอันดบัความน่าเชือ่ถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s 
และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล�าดับ ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่น่าลงทุนส�าหรับสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล�าดับ
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รางวัลประจ�าปี 2559

 ธนาคารกรุงเทพ

• ตราสารหน้ียอดเย่ียมในเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต้ (2 ปีติดต่อกัน)
• พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้ (2 ปีติดต่อกัน)
• ตราสารหนี้แห่งปีในประเทศไทย
• ธนาคารแห่งปี 
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ 
 (3 ปีติดต่อกัน)
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและน�าเข้า 
 (10 ปีติดต่อกัน) 
 นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

• ธนาคารยอดเย่ียมด้านบริการส่งออกและ
 น�าเข้าในประเทศไทย (7 ปีติดต่อกัน)
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการช�าระเงินที่ดีที่สุด

ในประเทศ
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับ

ฝากหลักทรัพย์ประจ�าปีในประเทศไทย 
 (2 ปีติดต่อกัน)
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรม
 การเงินผ่านมือถือในประเทศไทย 
 นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและ
น�าเข้าในประเทศไทย (2 ปีติดต่อกัน) 

• รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้าน
การริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงิน
ผ่านมือถือ 

 นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์

• Best Deals in Southeast Asia: Best 
Liability Management (onshore) 

 นิตยสารดิ แอสเซท

• ธนาคารแห่งปีในประเทศไทย 2559 
 (2 ปีติดต่อกัน) 
 นิตยสารเดอะแบงก์เกอร์

• ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด 
• บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด 
 นิตยสารแบรนด์เอจ 

• 2016 Top 10 Successful ASEAN 
Enterprises Entering China 

 สภาธุรกิจจีน-อาเซียน

• Straight Through Processing (STP) 
Award for Euro Currency 

 คอมเมิร์ซแบงค์
 

• Excellent ESCO Financial Supporting 
Awards 2016

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

• ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
 (เป็นครั้งที่ 6) 
• Best Bank in Thailand for Commercial 

Banking Capabilities to the Private 
Banking and Wealth Management 
Industry 

 นิตยสารยูโรมันนี่

• ธนาคารยอดเย่ียมด้านการให้บริการและรับ
ฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย (9 ปีติดต่อกัน)

 นิตยสารโกเบิลไฟแนนซ์ 

• ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย (2 ปีติดต่อกัน) 

• ธนาคารต่างชาติที่มีผลการด�าเนินงานดี
มาก (5 ปีติดต่อกัน) 

 นิตยสารอินโฟแบงก์

• สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตร
รัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด

• สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหน้ีท่ีมี
 ความโดดเด่นในการท�าธุรกรรมในตลาดรอง 
 กระทรวงการคลัง

• ธนาคารแห่งปี 2559 (เป็นครั้งที่ 9) 
 วารสารการเงินธนาคาร

• รางวัลเกียรติคุณ 
 ธนาคารชาติเวียดนาม

• สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีปริมาณ
ธุรกรรมในตลาดรองสูงสุด

 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการริเริ่มบริการ
ช�าระเงินแบบบุคคลต่อบุคคล

• ธนาคารดีเด่นผู้น�านวัตกรรมด้านบัตรและ
การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบัน
ระดับเอเชีย

• ธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์
 ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการท�าธุรกรรมการเงินบน

มือถือ 
 บริษัทไทม์ทริค เอเชีย

• ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
• สุดยอดจุดให้บริการยอดเย่ียม เวสเทิร์น ยูเน่ียน
• จุดให้บริการส่งเงินไปเมียนมาจ�านวนรายการ

สูงสุด
 บริษัท เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

• Outstanding Foreign Organization in 
China 2015

 Xinhuanet and Business School of Central 
University of Finance and Economics

• Global Chinese Business 1000 - 
Outstanding Performance of Thailand 

 วารสารยาโจว โจวข่าน

 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

• การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรกยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย

• บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 
 นิตยสารการเงินการธนาคาร

• สุดยอดนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอดนิยม
 มันนี่ ชาแนล

• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้
บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน

• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้
บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล

• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้
บริการอนุพันธ์

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
 กองทุนรวมบัวหลวง

• ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 ประจ�าปี 2558 
 นิตยสารเอเชีย แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์

• บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการ
ลงทุนหุ้นภายในประเทศ (2 ปีติดต่อกัน) 

• กองทุนยอดเย่ียม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ 
• กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพตราสารแห่งทุน 
 บริษัท มอร์น่ิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นพ้ืนฐานท่ี
ส�าคัญในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้มี
การก�าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน 
เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกก�ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้
วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงส�าคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจการเงิน และน�ามาปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ตลอดจนกระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสรมิสร้างให้ระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของธนาคารมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับ
สากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ก�าหนด
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและ
ติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย 
การระบุความเสี่ยงส�าคญัซึง่จะสง่ผลอย่างมีนยัส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมนิความเสีย่งแต่ละ
ประเภท การติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใน
ระดับท่ีเหมาะสม และการรายงานความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ให้ผู ้เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือให้สามารถบริหาร          
และ/หรือจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์    

หลกัการส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งตัง้อยู่บนพ้ืนฐาน
ทีใ่ห้หน่วยงานธุรกจิ ซึง่ด�าเนนิธุรกิจทีก่่อให้เกิดความเสีย่ง 
มีหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง และให้ความเสีย่งอยู่ภายในขอบเขตทีไ่ด้รบั
การอนุมตั ิตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายความเสีย่งโดย
รวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยหน่วยงานบรหิารความเสีย่งท�าหน้าทีต่ดิตาม
และควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ

สภาวะแวดล้อมและความเสี่ยงส�าคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน มีดังนี้

1)	 ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก	
และเศรษฐกิจไทย

ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท�าให้เกิดความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ
ในปี 2560 นี้ และจะยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ด�าเนินธุรกิจในระยะต่อไป

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ทีช้่าลง หรอืภาวะ “New Normal” นับตัง้แต่หลงัเกิดวกิฤติ
การเงินโลก ภาวะการบริโภคและการลงทุนในเศรษฐกิจ
หลกัได้ทรงตวัอยู่ในระดบัต�า่เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดก�าลงั
การผลิตส่วนเกิน และในช่วงท่ีผ่านมา การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกยังเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าท่ีคาด โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจยุโรป ก�าลังเผชิญกับปัญหาการว่างงานและ    
หนี้สินที่อยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้ประสบกับ
ปัญหาเงินเฟ้อต�่าเป็นเวลานาน สภาวะดังกล่าวอาจท�าให้
การลงทุนชะลอต่อไปอีก และส่งผลให้ศักยภาพในการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกถดถอยลงในระยะยาว อย่างไร
ก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟื้น
ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายการลดภาษีและเพ่ิมการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลใหม่ ภายใต้การน�า
ของนายโดนลัด์ ทรมัป์ หากน�าไปสูก่ารปฏิบตัอิย่างแท้จรงิ 
จะช่วยส่งเสรมิให้การฟ้ืนตวัดงักล่าวเป็นไปอย่างรวดเรว็ย่ิงข้ึน

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกขณะนี้ ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในยุโรปและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา จะกระทบต่อการค้าและการลงทุนของ
โลกในระยะต่อไป ขณะท่ีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยู่
ในระดบัต�า่ กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายในวงกว้างมากข้ึน 
ทัง้ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ดังจะเห็นได้จากการตดัสนิใจ
ออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ซึง่จะ
เริม่กระบวนการนับแต่มาตรา 50 มผีลบงัคับใช้ในไตรมาสแรก
ของปี 2560 เป็นต้นไป และการที่พรรคการเมืองซึ่งเน้น
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นโยบายชาตินิยมได้รับการสนับสนุนมากข้ึนในประเทศอื่นๆ เช่น 
เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ท่ีจะมีการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 2560   
ความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจเป็นปัจจยัลบต่อความเชือ่มัน่
และบรรยากาศการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ยังสะท้อนถึงแนวทางนโยบายรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา ท่ีเน้น 
ความเป็นชาตินิยมมากกว่าความเป็นภูมิภาคนิยม ซึ่งหากนโยบาย    
การค้าระหว่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา เป็นไปในทศิทางทีป่กป้องผูผ้ลติ
ในประเทศมากขึ้น เช่น ถ้ามีการตั้งภาษีการน�าเข้าจากจีน ก็อาจส่งผล
ทางลบต่อปริมาณการค้าโลกโดยรวมได้

ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการแข็งค่าขึ้นของ
ดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�าให้ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนสูงขึ้น แนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและการคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่
ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือเฟด ขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม 2559  ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น
ว่าช่วงอตัราดอกเบีย้ต�า่ก�าลงัจะหมดไป ส่งผลให้อตัราดอกเบีย้ในตลาด
พันธบตัรเพ่ิมสูงขึน้ นอกจากน้ี การขึน้ดอกเบีย้ของสหรฐัอเมรกิา ขณะที่
เศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น ยุโรปและญ่ีปุ่น ยังคงอัตราดอกเบี้ยติดลบ 
ท�าให้เงนิทุนไหลออกจากประเทศต่างๆ กลบัเข้าสูส่หรฐัอเมรกิา ซึง่เป็น
ผลให้เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ มทิีศทางแขง็ค่าขึน้ ท้ังหมดนี ้เป็นปัจจยัทีเ่พ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการระดมทุน โดยเฉพาะส�าหรับตลาดเกิดใหม่ ท้ังนี้ การ
ปรับข้ึนดอกเบี้ยของเฟดในระยะต่อไปยังคงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ และสภาพเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมี
ความไม่แน่นอน ท�าให้ตลาดเงินตลาดทุนท่ัวโลกยังคงมคีวามผนัผวนสงู

นอกจากนี ้ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจนีจะยังคงกระทบต่ออปุสงค์โดย
รวมของโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่จีน
ปรบัเปลีย่นโครงสร้าง จากการพ่ึงพาการส่งออกและการลงทุนเป็นหลกั 
มาพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้น  ท�าให้ในอนาคต จีนจะมีความ
ต้องการสินค้าน�าเข้าไม่มากเท่ากับในอดีต ซึ่งจะส่งผลต่อประเทศที่
พึ่งพาการส่งออกไปจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
อีกประการ ได้แก่ การลงทุนท่ีสูงเกินไปในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิด
ภาวะหนี้สะสมในงบดุลของบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจจ�านวนมาก  
ซึง่การแก้ไขปัญหาดงักล่าวต้องใช้เวลาหลายปี นอกจากนี ้จนียังประสบ
ปัญหาเงินทุนไหลออก ท่ีเป็นผลจากการข้ึนดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา
และความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และยังต้อง
รับมือกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องประเด็นการค้าอีกด้วย ซึ่งหากขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของโลกในที่สุด

ปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัอกีประการ ได้แก่ ทิศทางของราคาสนิค้าโภคภัณฑ์   
ซึ่งปัจจุบันแม้จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาจากการปรับลดลงของ
อุปทาน แต่เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของโลกยังคงอ่อนแอ ท�าให้ราคา

สินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงอยู่ในระดับต�่าต่อไปอีกระยะหน่ึง และจะใช้
เวลาพอสมควรในการปรับตัวข้ึน ซึ่งจะกระทบต่อผู้ส่งออกแต่จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่น�าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์

ปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ อตัราการฟ้ืนตัวของอปุสงค์
ภายในประเทศ ด้วยราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีอยู่ในระดบัต�า่จะยังคงส่งผล
ต่อรายได้ของเกษตรกร ขณะที่หนี้ครัวเรือนซึ่งยังอยู่ในระดับสูงอาจจะ
กระทบต่อความสามารถในการบรโิภค แม้ว่ารฐับาลจะมโีครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปภายหน้า แต่ก็ยังมี
ความเสี่ยงต่างๆ ในการด�าเนินการ เช่น ข้อตกลงสัญญา กฎข้อบังคับ 
และกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการก่อสร้างท้ังหมดน้ี กอปรกับภาวะอุปสงค์จากภายนอกและการ
บรโิภคท่ีอ่อนแอนัน้ อาจส่งผลเชงิลบต่อการลงทนุของภาคเอกชนมากขึน้

ธนาคารตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกจิไทยทีจ่ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการด�าเนนิธรุกจิของลูกค้า จึงมีการตดิตามประเดน็ความเสี่ยงต่างๆ 
ข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด�าเนินธุรกิจและการให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

2) การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจในด้านการเข้าสู่     
 ยุคดิจิทัล
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญเพ่ือเข้าสู่       
ยุคดจิทัิล ซึง่ธนาคารก�าลงัเปลีย่นแปลงวิธีการด�าเนนิธุรกิจไปสูก่ารเป็น
ธนาคารดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
เป็นเครื่องมือในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน 
รวมทัง้สรา้งความแตกต่างทางธรุกจิ ในขณะเดยีวกนัธนาคารตระหนกั
ถึงความส�าคญัของปัจจยัเสีย่งเก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจในด้านต่างๆ 
ทีด่�าเนนิการด้วยระบบดจิทิลัเป็นหลกั ได้แก่ ความเสีย่งด้านภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) หรือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน       
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ หลากหลายรปูแบบ รวมทัง้มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ 
สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ให้บริการ
และลกูค้าผูใ้ช้บรกิาร นอกจากน้ัน ยงัมผีลต่อต้นทนุของธนาคารในการ
บริหารจัดการ และ/หรือ ตั้งทุนส�ารองเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว

ธนาคารจึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยทางไซเบอร์ โดย
การสร้างกรอบการด�าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ปรบัปรงุเทคโนโลยี
ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2) ประเมินความเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์            
อย่างเหมาะสม 3) สร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัให้กบับคุลากรของธนาคาร รวมถงึลกูค้าหรอืผูใ้ช้
บรกิารของธนาคารอยู่เสมอ 4) พัฒนาแผนการเตรยีมความพร้อมรบัมอื
ภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือที่จะลดผลกระทบจากภัยทาง
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 5) เสริมสร้างความร่วมมือ
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กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเสรมิความพร้อมความสามารถในการรบัมอื 
รวมทั้งความสามารถจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น

เป้าหมายส�าคญัของธนาคารในการลงทุนพฒันาองค์ความรูด้้านความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์เป็นส่วนส�าคัญท่ีธนาคารได้ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือสร้างเสถียรภาพของบรกิารธนาคารและประโยชน์กบัลกูค้าหรอืผูใ้ช้
บริการของธนาคาร อีกท้ังยังมีส่วนที่ช่วยเหลือสังคมในการสนับสนุน
การใช้งานอนิเทอร์เนต็ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและมคีวามมัน่คงปลอดภัย

3) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ             
 การด�าเนินงาน

 หลักเกณฑ์ Basel III 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น�าหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลเงินกองทุน
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การด�ารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาใช้
ตั้งแต่ปี 2556 
 
ในส่วนของการก�ากับดูแลเงินกองทุนน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ต้องด�ารงเงนิกองทนุเพ่ิมข้ึนทัง้ในเชงิปรมิาณ
และเชงิคณุภาพ เพ่ือให้เพียงพอท่ีจะรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงท่ีส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดอัตราส่วน                   
เงนิกองทุนขัน้ต�า่ขึน้มาใหม่ การเพ่ิมคุณภาพเงนิกองทุนให้มคีวามเหมาะสม
ย่ิงข้ึน การปรับปรุงการค�านวณสินทรัพย์เสี่ยงให้สะท้อนความเสี่ยง     
ที่แท้จริง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนย่ิงข้ึน โดยตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2559 ทีผ่่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้ธนาคาร
พาณชิย์ทยอยด�ารงเงนิกองทนุเพ่ิมเติมในส่วนของ Capital Conservation 
Buffer อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี จนอตัราส่วนทีเ่พ่ิมมากกว่า
ร้อยละ 2.50 ในปี 2562 ส่วนการด�ารง Leverage Ratio เพื่อควบคุม
ปริมาณการท�าธุรกรรมทั้งในงบดุลและนอกงบดุลของธนาคารไม่ให้
ขยายสนิทรพัย์โดยการก่อหนีส้นิเกินตวั ซึง่จะใช้ในปี 2561 นัน้ ธนาคาร
ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องเชงิปรมิาณนัน้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  โดยให้ด�ารง LCR ขั้นต�่าร้อยละ 60 ในปี 
2559 และด�ารงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ใน    
วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) น้ัน แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเหมาะสมของการน�ามาบงัคบัใช้ในประเทศไทย ธนาคารได้มกีาร
ศกึษาผลกระทบและเตรยีมการภายในส�าหรบัรองรบัการใช้หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวแล้วเช่นกัน 

นอกเหนอืไปจากการใช้หลกัเกณฑ์ข้างต้นตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังคงต้องติดตามการเสนอ
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลความเสีย่ง ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ทบทวนโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
และ/หรอืผูก้�ากับดแูลต่างๆ อาท ิหลกัเกณฑ์การค�านวณสนิทรพัย์เสีย่ง
ด้านเครดิตโดยวิธี SA (Revisions to the Standardised Approach 
for Credit Risk) หลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาด (Fundamental Review of the Trading Book) หลกัเกณฑ์
การค�านวณมลูค่าเทยีบเท่าสนิทรพัย์เสีย่งด้านปฏิบตักิาร (Operational 
Risk – Revisions to the Simpler Approaches) หลกัเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest 
Rate Risk in the Banking Book) และหลกัเกณฑ์การค�านวณสนิทรพัย์
เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาโดยวิธี SA-CCR (The Standardised 
Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures) 
ซึ่งหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ท่ียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดย BCBS        
คาดว่าจะทยอยสรุปได้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2560 ทั้งนี้แนวทางการ
ปรับปรุงดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะน�ามาใช้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในอนาคต จงึอาจส่งผลกระทบต่อการด�ารงเงินกองทุน
และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจงึมกีารตดิตามการปรบัปรงุ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือศึกษาและประเมิน
ผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ต่อไป

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
งบการเงินของธนาคารจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ซึง่สภาวิชาชพี
บัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard 
: IFRS)  ส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 เป็นการออกใหม่หรือปรับปรุง
ใหม่เพ่ือให้ทันต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะน�าชุดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9  เก่ียวกับตราสารทางการเงิน 
(IFRS9 Pack) มาบังคับใช้ในปี 2562  ซึ่งเป็นฉบับท่ีมีผลกระทบต่อ
สถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะในด้านธุรกรรมการให้สนิเชือ่ และการบรหิาร
ความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่จะต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บญัชชีดุน้ี  ทัง้น้ี ธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมส�าหรบัการปฏบิติั
ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวในด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อ การ
บริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเส่ียงด้านเครดิต รวมถึงด้านระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท�างานที่เกี่ยวข้อง
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 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินแบบใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 700 
(ปรบัปรงุ) เรือ่ง การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบัญชีอื่นที่เก่ียวข้อง โดยบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและให้ข้อมูล
เก่ียวกับการตรวจสอบ รวมถึงเพ่ิมการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับ      
ผู้ลงทุนและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล โดยมีการก�าหนดหัวข้อท่ีต้อง
เปิดเผยประกอบด้วยหัวข้อความเห็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็น        
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลการจดัท�างบการเงนิ และความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ ซึง่หวัข้อทีม่คีวามส�าคญัในการ
สือ่สารของผูส้อบบญัชคีอื เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters 
: KAM) ท่ีผูส้อบบญัชต้ีองเปิดเผยถึงเรือ่งทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในงบการเงนิ
ผ่านมุมมองของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

4) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงท่ีลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบตัติามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการให้สนิเชือ่ การ
ลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช�าระเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ 
รวมถึงปัจจยัอืน่อนัอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร

ความเสีย่งด้านเครดติทีส่�าคญัในปี 2559 - 2560 คอืการชะลอลงของ
เศรษฐกิจท้ังในประเทศเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้ว โดยเศรษฐกิจจนี
ซึง่เคยเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของเศรษฐกิจโลกนบัแต่ปี 2551 ก�าลงั
เผชิญปัญหาจากความเปราะบางท่ีสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม G3 ยังฟื้นตัวใน        
อัตราต�า่ ส่งผลให้หลายประเทศหนัมาเน้นการขยายตัวจากภายในประเทศ 
จงึอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลก และโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ
ทีพ่ึ่งพาการส่งออก

ส�าหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศที่ส�าคัญคือ ปัญหาเชิง
โครงสร้างท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือการที่เศรษฐกิจไทยพ่ึงพาการ
ส่งออกเป็นส�าคัญ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมา เกิดจากการใช้ทรัพยากรไปผลิตสินค้าขั้นต้นหรือขั้นกลาง แต่
ไม่สามารถพัฒนาเพ่ือยกระดับไปสู่กระบวนการผลิตและบริการที่มี
มลูค่าสงูขึน้ ปัจจบุนัประเทศไทยจงึสญูเสยีความสามารถในการแข่งขัน
กับคูแ่ข่งในตลาดโลกท่ีมต้ีนทุนต�า่กว่า โดยเฉพาะจนีและเวียดนาม ซึง่
นบัเป็นความเสีย่งท่ีส�าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
การด�าเนินธรุกจิของธนาคารในระยะต่อไป จงึต้องให้ความส�าคญักับการ

การด�าเนินธรุกิจของธนาคารในระยะต่อไป จงึต้องให้ความส�าคญักับการ
ติดตามความเสี่ยงของลูกหนี้หรือคู่สัญญาที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัเสีย่งดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะลกูหน้ีหรอืคูส่ญัญาบางรายทีม่ี
ฐานะทางการเงนิท่ีอ่อนแอลง และ/หรอื อ่อนไหวต่อปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีเ่ข้า
มากระทบมากข้ึน จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�าระหน้ีในทีส่ดุ

ในการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้ก�าหนดกระบวนการ
อ�านวยสนิเชือ่โดยครอบคลมุถึงการก�าหนดนโยบายสนิเชือ่ การจดัระดบั
ความเส่ียงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนก�าหนดเงื่อนไขและอ�านาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อตามระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ/หรือ
ขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยท่ัวไป  
ธนาคารจะพิจารณาวตัถุประสงค์ในการขอกู้  ประเมนิความสามารถใน
การช�าระคนืเงนิกู้จากกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน ความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค�้าประกัน 
และจัดให้มีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเป็น
ประจ�า  โดยธนาคารได้จดัตัง้สายงานเพ่ือตดิตามดแูล และบรหิารความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 สายบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าท่ีวิเคราะห์และรายงานสถานะความ
เส่ียงของธนาคารในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาปรบัปรงุนโยบายด้านความเสีย่งโดยรวมของ
ธนาคาร และเพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ังมาตรฐานสากล 
ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 สายบรหิารสนิเชือ่ ท�าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่งด้านเครดติ โดยก�ากับ
ดแูลและตดิตามการอ�านวยสนิเชือ่ให้เป็นไปตามนโยบายสนิเชือ่ของ
ธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ  คือ หน่วยงาน
นโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกล่ันกรองสินเชื่อ หน่วยงานบริหาร 
Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง หน่วยงานบริหาร      
สินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และหน่วยงาน
ทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้
ดังต่อไปนี้
• หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ มีหน้าท่ีดูแลโครงสร้างนโยบาย    

สนิเชือ่  ประสานงานในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และเผยแพร่
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสนิเชือ่  ตดิตามดแูลกรณี
ไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็น
ต่างๆ เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ

• หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหน้าท่ีกลั่นกรองสินเชื่อท่ีน�า
เสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดแูลให้การอ�านวยสนิเชือ่เป็นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสนิเชือ่ มโีครงสร้างสนิเชือ่
ทีเ่หมาะสม ทบทวนผลการจดัระดบัความเสีย่งสนิเชือ่ของลกูค้า  
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และกระบวนการ
อ�านวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้

•	 หน่วยงานบรหิาร	 Portfolio มีหน้าท่ีวิเคราะห์และเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Portfolio การก�าหนดสัดส่วน
ที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส�ารองหน้ีสูญในระดับ 
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Portfolio พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการท่ีใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ  
ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง

• หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง มีหน้าท่ีสอบทาน
กระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความ
เพียงพอของการต้ังส�ารองหน้ีสูญ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ

• หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
หนีด้้อยคณุภาพ  ก�าหนดกลยุทธ์พร้อมทัง้ด�าเนนิการแก้ไขและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

• หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ด�าเนินการให้
มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความหรือยึดทรัพย์ขาย
ทอดตลาด 

• หน่วยงานทรพัย์สนิ ท�าหน้าท่ีบรหิารและขายทรพัย์สินรอการ
ขายที่ได้รับมาจากกระบวนการประนอมหนี้ และการฟ้องร้อง

ส�าหรบักระบวนการในการอ�านวยสนิเชือ่ สายสนิเชือ่จะเป็นผูพิ้จารณา
น�าเสนอขออนุมติัสนิเชือ่ และหน่วยงานกลัน่กรองสนิเชือ่พิจารณาค�าขอ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ�านวยสินเช่ือรวมถึงพิจารณา
ความเสี่ยงตามที่ก�าหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัด
ระดับความเสีย่งด้านสนิเชือ่ และการประเมนิมลูค่าหลกัประกัน เป็นต้น 
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการอ�านวยสินเชื่อ ในส่วนของสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท�าหน้าที่ในการ
ติดตามแก้ไขหนี้ดังกล่าว นอกจากน้ี ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระที่
เก่ียวข้องท�าหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการส�ารองหนี้สูญในกรณีที่
เป็นสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ  ตลอดจนพิจารณาการปฏบิตัติามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้าง Portfolio ท่ี
เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทนุ รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต ิ
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้องตาม
เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าว 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะรายงานผลต่อผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

ธนาคารมีการก�าหนดเพดานต่างๆ ส�าหรับการควบคุมความเส่ียงด้าน
เครดิต เช่น การก�าหนดเพดานของผลรวมของจ�านวนเงินที่ให้สินเชื่อ 
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
แก่ลูกหน้ีและผู้เก่ียวข้อง ท้ังในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม 
และระดับประเทศคู ่สัญญา เพ่ือเป็นการจ�ากัดความสูญเสียของ           
เงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุ่มลูกค้าท่ีเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้

รบัผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ นอกจากน้ี ธนาคารได้
มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
และประเทศคูส่ญัญา และรายงานต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ ซึ่ง
การก�าหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้ธนาคารมัน่ใจได้ว่าในภาวะวิกฤตจิะมเีงนิกองทุนเพียงพอท่ีจะด�าเนนิ
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากนี ้ธนาคารได้มกีารจดัท�านโยบายการบรหิารความเสีย่งในการ
ท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่มท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�าหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการก�าหนด       
หลกัเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการท�า
ธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ โดย
ก�าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม 
ติดตามปริมาณธุรกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะ
บรษิทัแม่) ก�าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานก�ากับดแูลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด โดยบรษิทัในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการจัดท�ารายงานข้อมูลการท�า
ธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตดิตามแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนได้ก่อนทีจ่ะเกิดความเสยีหายร้ายแรงขึน้

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่ง
แสดงว่าธนาคารมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมีการตั้ง
เงินส�ารองเพ่ือรองรับความเสียหายจากความเส่ียงด้านสินเชื่ออย่าง   
เพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 มีดังนี้

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม* 6.1% 5.6%

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม* 0.1% 0.3%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม** 3.2% 2.8%

อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม* 0.2% 0.2%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ**

173.6% 185.3%

*  รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 10 บริษัทดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ 2) บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด (BBB)                    
3) ธนาคารกรงุเทพ (ประเทศจนี) จ�ากัด (BBC) 4) บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ทวี จ�ากัด (STAM) 5) บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั (BBLAM) 6) บรษิทั
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด  8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด (BBL Cayman) 9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ากัด และ 10) บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
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5) ความเสี่ยงด้านตลาด 
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจได้รับความ
เสยีหายเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ และภาระ
ผกูพัน อนัเกิดจากความเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น 
ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสีย่งด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บรกิารทางการเงนิแก่
ลูกค้าและ/หรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการท�าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินใน
ขอบเขตที่จ�ากัด เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย       
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซึ่งธนาคารต้องบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากฐานะด้านลูกค้าเหล่านี้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดย
การป้องกันหรอืปรบัลดความเสีย่ง นอกจากนัน้ความเสีย่งด้านตลาดยัง
เกิดจากฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ 
การจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตลาดให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงรวมของ
ธนาคาร   ธนาคารมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง และมกีารก�าหนด
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกบัลักษณะและ
ความซบัซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีมี
บทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด 
ประกอบด้วย 

• คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหน้ีสนิ มีหน้าท่ีก�าหนด
และทบทวน นโยบายและแนวทางการบรหิารสินทรพัย์และหนีส้นิ 
และการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสอดคล้องกับ
นโยบายการบรหิารความเสีย่งทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และคณะกรรมการธนาคารก�าหนด

• สายบรหิารการเงนิ  มหีน้าทีด่�าเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น ซ้ือขายแลกเปล่ียน      
เงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์    
ตลอดจนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ย รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพ่ือให้ระดับ
ความเสี่ยงอยู ่ภายใต้เพดานความเสี่ยงตามแนวทางท่ี            
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิก�าหนดและธนาคาร
ยอมรับได้

• หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง    
เป็นผูบ่้งชี ้ประเมนิ ตดิตาม รายงานสถานะ และควบคมุความเสีย่ง
ให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงท่ีก�าหนด โดยรายงานต่อ       
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหน้ีสนิเป็นประจ�า ตลอดจน

น�าเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดานความเสี่ยง
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของ
ธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารแบ่งการบรหิารความเสีย่งด้านตลาดตามวตัถุประสงค์ของการ
ท�าธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คอื ความเสีย่งด้านตลาดของฐานะในบญัชเีพ่ือ
การค้าและของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

5.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
ฐานะในบัญชีเพ่ือการค้า คือฐานะของเครื่องมือทางการเงินท่ีธนาคาร
ถือครองไว้ในระยะส้ัน โดยมเีจตนาเพ่ือค้า เพ่ือขายต่อ เพ่ือหาประโยชน์
จากการเปลีย่นแปลงของราคา หรอืเพ่ือหาก�าไรจากความแตกต่างของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของ
ฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี
เพ่ือการค้าท่ีส�าคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพ่ือการค้า เกิดจากการทีธ่นาคาร
ถือครองธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับอัตราดอกเบี้ยโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้า ท�าก�าไรในระยะสัน้ หรอืเพ่ือป้องกันความเสีย่งของ
ฐานะในบัญชีเพ่ือการค้า เช่น ธุรกรรมตราสารหน้ี สัญญาซื้อขาย          
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้หรอื
สกุลเงิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ายุติธรรมของฐานะท่ีธนาคารถือครองและอาจเกิดผลก�าไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได้

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น เกิดจากการทีธ่นาคารมกีารท�าธุรกรรม
ที่เก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือ
ขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหน่ึง เช่น การท�าธุรกรรม
ปริวรรตเงินตรา การลงทุน การให้สินเชื่อ การกู้ยืม การก่อภาระผูกพัน 
รวมถึงการใช้อนุพันธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ 
เป็นต้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปล่ียนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลก�าไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ปัจจยัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อฐานะในบญัชเีพ่ือการค้าในปีทีผ่่านมา  
และยังคงต้องตดิตามต่อไป ได้แก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิาที่
ค่อนข้างดแีละแนวโน้มการขยายตวัของเงนิเฟ้อ ท�าให้มคีวามเป็นไปได้สงู
ทีธ่นาคารกลางสหรฐัอเมรกิาจะปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเนือ่ง 
อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายงัมีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจ หลงันายโดนัลด์ ทรมัป์ได้เป็นประธานาธิบด ีขณะท่ี
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจกลุม่ยูโรและองักฤษยังเป็นไปได้อย่างช้าๆ อกีทัง้
ยังมคีวามกังวลต่อผลกระทบหลงั Brexit และปัญหาหน้ีในยุโรป รวมถึง
เศรษฐกิจจนีทียั่งคงชะลอตวั ซึง่ปัจจยัต่าง  ๆข้างต้น อาจส่งผลต่อความผนัผวน
ของการเคลือ่นย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศ และมผีลให้อตัราแลกเปลีย่น 
อัตราดอกเบี้ย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น 

B17_3501_BBL2016_TH_001-100.indd   62 3/2/2560 BE   12:45 AM



รายงานประจ�าปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)    63

ธนาคารมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือใช้ควบคุมความเสี่ยงด้าน
ตลาดในบญัชเีพ่ือการค้า ได้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ 
Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มกีารตดิตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจ�า Value-at-Risk (VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้
หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่างๆ ภายใต้ระยะเวลาและ
ระดับความเชื่อมั่นที่ก�าหนด 

นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้
มีการทดสอบภาวะวิกฤติ ส�าหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการค้าอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้ เพ่ือใช้ประเมนิความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกิดข้ึนในภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจ
ฐานะความเสีย่ง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการค้าของธนาคารในปี 2559 ค่าเฉลี่ยของ 
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation 
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 152 ล้านบาท ปรับเพ่ิมขึ้นจาก            
ค่าเฉลีย่ 128 ล้านบาทในปี 2558 เนือ่งจากในช่วงไตรมาสที ่2 ธนาคาร
มีฐานะตราสารหนี้เพื่อค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า VaR จากปัจจัยเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

5.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมคีวามเสีย่งด้านตลาดจากฐานะในบญัชเีพ่ือการธนาคาร จาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารทนุ โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ียในบญัชเีพ่ือการธนาคาร หมายถึง ความเสีย่ง
ที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชี
เพ่ือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบ้ียหรือการครบ
ก�าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสนิทรพัย์
และหน้ีสินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบ                 
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ 
อัตราเงินเฟ้อ และการด�าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส�าคัญทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผล
ต่อทิศทางและระดบัของอตัราดอกเบีย้โดยตรง หรอืส่งผลต่อการเคลือ่นย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบี้ย 
นอกจากนั้น การแข่งขันเพ่ือเพ่ิมหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของ
ธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ย
แคบลงด้วย

ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ธนาคารก�าหนดเพดานความเสีย่งของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบ
ต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผูถื้อหุ้น (Economic Value of Equity 
Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ของสนิทรพัย์และหนีส้นิทกุประเภทเพ่ิมขึน้และลดลงทนัทีร้อยละ 1.00 

ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้โดยการปรบัโครงสร้างของ
สนิทรพัย์และหนีส้นิให้สอดคล้องกับทิศทางของอตัราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์
ในอนาคต โดยค�านึงถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เปลีย่นไป และอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงนิ เช่น สญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ต่างสกุลเงนิ เป็นต้น ใน
การป้องกันหรือปรับลดความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภายใน
เพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินก�าหนด นอกจากน้ัน ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ
ส�าหรบัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพ่ือการธนาคารอย่างน้อย
ไตรมาสละครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์จ�าลองภาวะวิกฤตต่ิางๆ และน�าผลลพัธ์ท่ีได้ไปปรบัปรงุการ
บริหารสินทรัพย์และหน้ีสินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ 
เพ่ือให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมี 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

เงินบาท -403.41 -1,145.05

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,363.38 1,824.87

เงินยูโร 19.01 21.44

เงินสกุลอื่น 430.81 296.22

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราดอกเบี้ย

1,409.79 997.48

(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนและมีผลท�าให้
ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อ               
เงินกองทุนของธนาคาร

ธนาคารลงทนุในตราสารทนุในบญัชเีพ่ือการธนาคารโดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือเสรมิสร้างรายได้ท้ังในรปูของเงนิปันผล ก�าไรจากส่วนต่างของมลูค่า
ในระยะปานกลางและระยะยาว และเพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจ
หลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสร้าง
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เครอืข่ายกับพันธมติรทางการลงทุน รวมถงึเพ่ือรบัช�าระหนีค้นืในรปูของ
หลักทรัพย์ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในฐานะที่เกีย่วข้องกับตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 
และการลงทุนในสนิทรพัย์หลากหลายประเภทมากขึน้เพ่ือกระจายความเสีย่ง 
สร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาของ
ตลาดทุนไทย เช่น กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น

ธนาคารก�าหนดนโยบายการลงทนุและการบริหารความเสีย่งในตราสารทนุ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมนิ ติดตาม และควบคมุความเสีย่งของ
ฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน โดยก�าหนดวิธีการประเมินความเส่ียง
แยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤติ
อย่างน้อยรายไตรมาส เพ่ือประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นใน
ภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่วน
ของฐานะทีเ่ก่ียวข้องกบัตราสารทุนต่อเงนิกองทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร

6)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่งทีเ่กิดจากการท่ีธนาคาร
ไม่สามารถช�าระหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ การมีเงินทุนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช�าระภาระผูกพันท้ังในปัจจุบันและอนาคต   
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน�าเงินทุนไปบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ�านวยด้วย

ปัจจยัความเสีย่งด้านสภาพคล่องท่ีส�าคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร การปรับตัวของ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมฐานเงินฝากที่มีต้นทุนต�่า ในสภาวะท่ีอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่าและเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ LCR ที่เริ่มบังคับใช้
ไปเมื่อต้นปี 2559 ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและ        
เงนิฝากสะสมทรพัย์ทีล่กูค้าใช้เป็นบญัชหีลกั (Transactional Account)   
นอกจากนั้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา (Fed Funds Rate) ในขณะทีธ่นาคารกลางในญ่ีปุน่และ
ยุโรปยังคงนโยบายผ่อนคลายอย่างต่อเน่ือง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจจีน
ที่ยังคงชะลอตัว อาจท�าให้เกิดความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนและอาจ
ส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุน

ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการท่ี       
คณะกรรมการบริหารสนิทรพัย์และหนีส้นิเป็นผูก้�าหนด และสอดคล้อง
กับเกณฑ์การด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท�าหน้าที่
บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ�าวัน ติดตามสภาวะ
ตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปล่ียนและ
อัตราดอกเบีย้ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงด�าเนินกลยุทธ์การบรหิาร

สภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
ก�าหนด หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้
บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสีย่งท่ีก�าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�า อย่างน้อยเดือนละครั้ง

ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของ
ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึ่งมีการกระจายตัวดีท้ังในด้าน
ประเภทลกูค้าผูฝ้าก ประเภทเงนิรบัฝาก และอายุครบก�าหนด นอกจากนี้ 
ธนาคารบรหิารสภาพคล่องผ่านตลาดเงนิและตลาดทนุในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืน (Swap 
and Repurchase Market) โดยอาจด�าเนินการระดมเงนิทุน หรอืลงทุน
ในสกุลเงนิหลกั เช่น สกุลเงนิบาท และสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นต้น  
ธนาคารมุ่งด�าเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ี
เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมกีารบรหิาร
ฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงนิระยะสัน้และระยะยาวจาก
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการอ�านวยสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่
ลกูค้าของธนาคารท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผน
การระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ท่ีมี
สภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะ
สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด�าเนินธุรกิจได้
อย่างราบรื่นท้ังในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด�ารง
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและผู้ก�ากับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�าหนด

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดย
ใช้มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio เป็นต้น ธนาคารมีการ
ก�าหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารได้ตระหนัก
ถึงการก่อตวัของวิกฤติสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
แวดล้อมภายนอก เพ่ือให้ธนาคารสามารถป้องกันและบรหิารความเสีย่ง
ได้อย่างทนัท่วงท ีธนาคารมกีารทดสอบภาวะวิกฤตสิภาพคล่อง (Liquidity 
Risk Stress Test) โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองภาวะวิกฤติที่อาจ 
เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี 
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับ
ระบบสถาบนัการเงนิและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ 
(3) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละ
สถานการณ์จ�าลองจะมกีารสมมตใิห้กระแสเงนิสดรบั-จ่ายมคีวามแตกต่าง
จากภาวะปกต ิเช่น ลกูค้าถอนเงนิฝากหรอืมกีารเบกิใช้วงเงนิเบกิเกินบญัชี
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ธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและท�าให้ต้องขายใน
ราคาต�่ากว่าราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง              
ในปี 2559 แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่
จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี 

ธนาคารมกีารจดัท�าแผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิเพ่ือรองรบัในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) ที่ก�าหนดบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตอืนภยัภาวะวกิฤตสิภาพคล่อง ตลอดจนขัน้ตอนการด�าเนินการเพ่ือท่ี
จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และประสบความ
ส�าเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลบัสูภ่าวะปกต ินอกจากนัน้ ธนาคาร
มี Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งท�าให้ธนาคาร
มีความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

สถานะของสนิทรพัย์สภาพคล่องของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 956,847 906,648

เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (%) 89.1 89.4

เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%) 89.1 89.4

สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%) 32.5 32.0

สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 43.9 43.4

สนิทรพัย์สภาพคล่อง/เงินรบัฝากและหน้ีระยะสัน้ (%) 43.9 43.4

หมายเหตุ : สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพ่ือค้า และ
เงินลงทุนเผื่อขาย

7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง  ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย อันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง ของ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร 
หรือจากเหตกุารณ์ความเสีย่งภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสีย่ง
ด้านกฎหมาย ท้ังน้ี ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส�าคัญของธนาคารประกอบด้วย 
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
• ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติ
งานต่างๆ เพ่ือรองรบัการด�าเนนิธุรกจิ และกระบวนการในการดแูล
บุคลากรของธนาคาร

• บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ�านวน
บุคลากร  คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งรวมไปถึง
คุณภาพการให้บริการและการดูแลลูกค้า ความรู้ความเข้าใจใน
ผลติภณัฑ์และบรกิารซึง่มแีนวโน้มซบัซ้อนมากข้ึน และการน�าเสนอ
ขายต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

• ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ในส่วนของความสามารถของระบบ
งานในการรองรบัการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ความซบัซ้อนซึง่อาจ
ก่อให้เกิดความเสีย่งได้  รวมถึงการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู  
ด้านความถูกต้องแม่นย�าของการประมวลผล และการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
• พฤติกรรมของบคุคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรอืฉ้อโกงทรพัย์สนิ

หรือข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เป็นต้น
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ

ต่างๆ ที่อาจมีผลท�าให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้
• การเพ่ิมเตมิปรบัปรงุกฎเกณฑ์ของทางการและผูก้�ากับดแูลต่างๆ ทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมแีนวโน้มเข้มข้นมากข้ึนท่ัวโลก
• ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรือ ภัย

คุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
หลากหลายรปูแบบรวมท้ังมคีวามซบัซ้อนมากขึน้  ตามภมูทิศัน์ทาง
ธุรกิจซึง่ก�าลงัมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในด้านการเข้าสูยุ่คดจิทิลั

ธนาคารตระหนกัดว่ีา การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีด่ ีเป็นสิง่ส�าคญั
ต่อการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุผลส�าเร็จได้อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะใน
สถานการณ์แวดล้อมปัจจบุนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศซึง่มคีวาม
ไม่แน่นอน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วทั้ง
ธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรยีมความพร้อมเพ่ือรบัมอืกับสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการและ
การดแูลลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบรกิารทีเ่หมาะสม การเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่องทางการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทุจริตท่ีเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เช่น บัตร
เครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น เพ่ือ
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน 
และควบคมุความเสีย่ง ส�าหรบัผลติภณัฑ์ใหม่ เพ่ือให้มัน่ใจว่า ความเสีย่ง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสมก่อน       
การเสนอให้บริการต่อลูกค้า

การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร ครอบคลมุถึงการนิยามความเสีย่ง  
การประเมนิความเสีย่ง การดแูลตดิตามความเสีย่ง ตลอดจนการบรหิาร
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และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง 
และก�าหนดมาตรการบริหารและติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีก�าหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร

หลกัการส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบติัการของธนาคารเริม่
จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแก่
พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง  และปลกูฝังวัฒนธรรม
การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารภายในธนาคารให้เป็นส่วนหนึง่ใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของธนาคารต่อไปอย่างย่ังยืน  โดย
เครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Tools for 
Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมนิความเสีย่งและการ
ควบคมุภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : RCSA) 
เพ่ือระบคุวามเสีย่งด้านปฏบิตักิารได้อย่างครบถ้วนถกูต้อง และสามารถ
ประเมนิความเสีย่งและประสทิธิภาพของการควบคมุ ตลอดจนวิเคราะห์
รายละเอียดเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเส่ียง  และ
ด�าเนินการลดความเสี่ยงตามแนวทางที่เลือกแล้ว โดยมีการติดตาม
ความคืบหน้าและระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้
ติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบ
การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ (Loss Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญให้ธนาคารน�ามาประมวล
และวเิคราะห์พิจารณามาตรการป้องกัน ควบคมุ และ/หรอื ลดความเสีย่ง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท้ังหมด
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารจากทั้งสายธุรกิจและสายสนับสนุน 
โดยมหีน้าทีส่นบัสนนุและควบคมุดแูลการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการและการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
นโยบายของธนาคาร

ธนาคารมหีน่วยงานความเสีย่งด้านปฏิบติัการ สงักัดสายบรหิารความเสีย่ง 
เพ่ือดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น การติดตามและ
สนับสนุนทุกหน่วยงานให้ด�าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการในระดับภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
การค�านวณเงนิกองทนุเพ่ือรองรบัความเสีย่งด้านปฏบิตักิารภายใต้หลกัเกณฑ์ 
Basel การดแูลระบบและวิเคราะห์ข้อมลูเหตกุารณ์ความเสยีหายท่ีเกิด
จากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีการประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล 
และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลีย่นข้อมลู ร่วมกันวเิคราะห์ 
และก�าหนดแนวทางการบรหิารควบคมุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิาร
ความเสีย่งด้านปฏิบตักิารและกระบวนการควบคมุภายในของธนาคาร

ธนาคารมีการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารสามารถด�าเนนิธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติ
ต้องหยุดชะงกั โดยธนาคารมนีโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(BCM Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการ
ก�าหนดมาตรฐาน และกรอบการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCM 
Framework) ในการพิจารณาทบทวนและจดัท�าแผนรองรบัการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
ให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
จัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�า

8) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 
เงนิกองทนุเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามส�าคญัมากในการด�าเนนิธุรกิจของ
สถาบนัการเงนิ ดงันัน้ การจดัการเงนิกองทนุอย่างมปีระสทิธิผล สะท้อนถึง
ความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงนิ และส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชือ่ถือ
ของสถาบันการเงินนั้นๆ

โครงสร้างเงนิกองทนุตามประกาศหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลเงนิกองทนุ
ตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น      
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)  

• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย
 1) ทุนช�าระแล้ว  
 2) ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
  3) ทุนส�ารองตามกฎหมาย 
 4) เงินส�ารองที่จัดสรรจากก�าไรสุทธิ 
 5) ก�าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร 
 6) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 
  เป็นส่วนของเจ้าของ 
 7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ  
 8) รายการหักต่างๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 
• เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงนิ ประกอบด้วยส่วนได้เสยี

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

 1) ตราสารหน้ีด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและ         
เจ้าหนีส้ามัญ 

 2) เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)  
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต

 3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
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ทัง้นี ้ในการน�าแนวทาง Basel III มาบงัคบัใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีการผ่อนปรนส�าหรับรายการใหม่ท่ีก�าหนดเพ่ิมเติม ให้ทยอยนับเข้า
หรือหักออกในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ใน
ส่วนของตราสารหนีด้้อยสทิธิทีนั่บเป็นเงนิกองทนุชัน้ที ่2 ซึง่มคีณุสมบตัิ
ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องความสามารถในการ
รองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถ
ด�าเนินกิจการต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่าวคือไม่มี
เงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทางการ
ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565

เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

เงินกองทุนชั้นที่ 1 360,818 341,564

 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 360,702 341,431

 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 116 133

เงินกองทุนชั้นที่ 2 42,250 45,089

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 403,068 386,653

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท 
ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์เสี่ยง และความสามารถในการหา
รายได้ของธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจท�าให้ธนาคารมี
สินทรัพย์รวมถึงเงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของ
สนิทรพัย์ เงนิลงทนุ และ/หรอืหลกัประกันลดต�า่ลง ท�าให้สนิทรพัย์เสีย่ง
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลก�าไรของธนาคาร และ
ท�าให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะน�าไปสู่ระดับของเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงด้วย

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะ
ด�ารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอท่ีจะสนับสนุนยุทธศาสตร์
การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของธนาคาร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด  

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่ง

ท้ังหมดท่ีมีนัยส�าคัญแบบมองไปข้างหน้า ทั้งภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ เพ่ือให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงและพิจารณา
ระดับของเงินกองทุนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับความเส่ียงของ
ธนาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารค�านวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่าตามหลักเกณฑ์ 
Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardised 
Approach (SA) ส�าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด 
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศและกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของ
ธนาคารพาณิชย์ด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่าเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.50  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองทนุท้ังสิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.50 ทั้งนี้ เมื่อรวมการด�ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer) ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มในปี 2559 จน
อัตราส่วนท่ีเพ่ิมมากกว่าร้อยละ 2.50 ในปี 2562 ดังน้ัน ในปี 2559 
ธนาคารต้องด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 5.125 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 6.625 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 9.125 และตั้งแต่ปี 2562 อัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็น
มากกว่าร้อยละ 7.00 อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสนิทรพัย์เส่ียง จะ
เป็นมากกว่าร้อยละ 8.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์
เสี่ยงจะเป็นมากกว่าร้อยละ 11.00

นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก�าหนดให้ด�ารงเงินกองทุน      
เพ่ิมเตมิเพ่ือรองรบัความเสีย่งเชงิระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง 
(Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมี
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง และอตัราส่วนเงนิกองทนุ
ทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง ท่ีร้อยละ 16.40, 16.40 และ 18.32 ตามล�าดบั 
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 15.78, 15.78 และ 
17.87 ตามล�าดับ  ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนการด�ารง        
เงินกองทุนขั้นต�่าตามเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด
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9) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่
ความเสีย่งด้านการกระจกุตวัของลกูหน้ีรายใหญ่ หมายถึงความเสีย่งท่ี
เกิดจากการท่ีธนาคารให้สนิเชือ่ ลงทุน ก่อภาระผกูพัน หรอืท�าธุรกรรมที่
มลัีกษณะคล้ายการให้สนิเชือ่แก่ลูกหน้ีกลุม่ใดกลุม่หนึง่ หรอืโครงการใด
โครงการหนึง่ ด้วยมลูค่าทีส่งูมาก จนเมือ่เกิดความเสยีหายขึน้จะส่งผลต่อ
ฐานะและความสามารถในการด�าเนินงานของธนาคารอย่างมนียัส�าคญั

ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านการกระจกุตวัประเภทนี ้ด้วยการควบคมุ
ให้ภาระความเสีย่งของลกูหน้ีกลุม่ใดกลุม่หนึง่ หรอืโครงการใดโครงการหนึง่
มมีลูค่ารวมไม่เกินร้อยละ 25 ของเงนิกองทุนของธนาคาร และควบคมุให้
คูสั่ญญาทุกราย ท่ีมสีดัส่วนเงินให้สินเชือ่ เงนิลงทนุและภาระผกูพันของ
กลุม่ลกูหนีท่ี้มยีอดภาระความเสีย่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงนิกองทนุของ
ธนาคาร ต้องมภีาระความเสีย่งรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงนิกองทุน
ของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

10) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวภาคธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวภาคธุรกิจ หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การที่ธนาคารให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมท่ีมี
ลกัษณะคล้ายการให้สนิเชือ่แก่ภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึง่ด้วยมลูค่าที่
สูงมาก จนเมื่อเกิดภาวะตกต�่าในภาคธุรกิจขึ้น จะส่งผลต่อฐานะและ
ความสามารถในการด�าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ

ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านการกระจกุตวัประเภทนี ้ด้วยการจดัรวม
กลุ่มภาระความเส่ียงให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ ประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะตกต�่าของ
แต่ละภาคธุรกิจ แล้วจัดสรรเพดานภาระความเส่ียงให้แก่แต่ละภาค
ธุรกิจเพ่ือจ�ากัดมิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าท่ีธนาคาร
ยอมรับได้หากเกิดภาวะตกต�่าข้ึนในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหน่ึง โดย
ธนาคารได้มกีารรายงานและทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ธนาคารมกีารกระจายตวัของการด�าเนินธุรกิจในหลากหลายภาค
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รายงาน
การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ 
เป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี 

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือรกัษาระดบัฐานะการเงนิของธนาคาร
ให้มีความมั่นคง มีผลการด�าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และเสริมสร้าง
ชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ารงไว้อย่างยั่งยืน 

ธนาคารได้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดซีึง่ครอบคลมุ
หลกัการส�าคญั ได้แก่ 1) สทิธิของผูถื้อหุน้ 2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน 3) การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชื่อมั่นว่า การมีนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
เป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคญัในการเสรมิสร้างและยกระดบั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้ก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและก�าหนด  
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจส�าหรบักรรมการ            
ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจ้างไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษรโดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการ
ทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจของธนาคารให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากน้ี ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการ และจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ
ของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารมุ ่งหวังให้ผู ้ที่เก่ียวข้องของธนาคาร 
มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ยึดมั่นและยอมรับใน
คุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มี 
การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน

ข้อมลูในเรือ่งการก�ากบัดแูลกิจการนี ้เป็นส่วนหน่ึงซึง่สะท้อนความมุง่มัน่
ของคณะกรรมการธนาคารในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม 
การด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ 
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทัง้พจิารณาปรบัปรงุ
ทบทวนให้เกิดความเหมาะสม

คณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารแสดงข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ภายในส่วน          
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อ (4)          
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ธนาคารแสดงข้อมลูเก่ียวกับการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงสุด        
ไว้ภายในส่วนการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ   
ข้อ (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
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การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
ธนาคารมีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ก�ากับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิ ท้ังน้ี การก�ากับดแูลท่ีส�าคญั ได้แก่ การก�ากับดแูลความเสีย่ง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม และความเสี่ยงเฉพาะด้านต่างๆ 
การท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การให้บริษัทย่อยจัดท�า
รายงานและแจ้งข้อมูลส�าคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการธนาคารก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลู
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร 
และกรรมการธนาคารได้ทราบและให้ถือปฏิบติัเป็นการท่ัวไป เช่น ข้อห้าม
ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�างบการเงิน 
ท�าการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหุน้ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดอืน
ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจาก 
การประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็นต้น

กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของ
ธนาคารต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�าการนับจากวันท่ีม ี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะ
รายงานการซื้อขายหุ้นของธนาคารของกรรมการธนาคารที่ได้รับแจ้ง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ธนาคารแสดงข้อมลูเก่ียวกับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชไีว้ภายในส่วน
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5

การปฏิบัตติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอืน่ๆ
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของธนาคาร ธนาคารจะดแูลผูถื้อหุน้
ให้ได้รับการปฏิบัติด้วยดีเหมาะสม และเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ ธนาคารมี 
นโยบายให้การสนับสนุน และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ 
เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 
ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคารเพ่ือความสะดวก 
ในการเดินทาง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละ
วาระให้แก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าพร้อมท้ังส่งหนังสอืมอบฉนัทะ 
ส�าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ ในการด�าเนินการประชุมเป็นไปตาม
ระเบยีบวาระทีไ่ด้ส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยไม่มกีารเพ่ิมหรอืสลบัวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้ซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ในแต่ละวาระได้

อย่างเตม็ทีใ่นวาระทีต้่องมกีารลงมต ิผูถื้อหุน้แต่ละรายสามารถใช้สิทธิ
ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

นอกจากนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระที่ต้องการ
น�าเข้าทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เสนอชือ่บคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ และส่ง
ค�าถามที่ต้องการให้ตอบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ธนาคารก�าหนด ผ่านช่องทางท่ีแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบน
เว็บไซต์ของธนาคาร

(2) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจเพ่ือดูแลและปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วยความเป็นธรรม 
โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้ออาทร
เก้ือกูลซึง่กันและกันอย่างเหมาะสม ท้ังนี ้ธนาคารเชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิการ
โดยค�านึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสียตามแนวทางท่ีก�าหนดไว ้
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
ย่อมจะช่วยเสรมิความเจรญิก้าวหน้าแก่องค์กร สร้างงาน และสรรค์สร้าง
องค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผูถื้อหุน้ คอื เจ้าของกิจการ และมสีทิธิในความเป็น
เจ้าของซึ่งธนาคารได้ดูแลและด�าเนินการตามหลักการการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ตีามทีก่ล่าวไว้ในเรือ่งสทิธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า
ธนาคารถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความส�าเร็จและการ
เจรญิเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง่มัน่พัฒนาและเสนอผลติภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีสัมพันธภาพท่ีดี 
กับลูกค้าเสมือนเป็นเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่บ้าน จัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความช�านาญเป็นผู้ให้บริการ ขยายเครือข่ายสาขาและส�านักธุรกิจ 
ให้ครอบคลมุพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า 
ตลอดจนดแูลการรบัข้อร้องเรยีนและด�าเนนิการแก้ไขตามความเหมาะสม
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า

พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานธนาคาร ผู้เป็นทรัพยากร
ทีม่ค่ีาย่ิงของธนาคาร มกีารดแูลและส่งเสริมชวีติและความเป็นอยู่ของ
พนักงานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างกัน
เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ได้แก่

(1) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน จัดให้มี
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และจัดสถานที่ท�างาน 
ให้เหมาะสมและเอือ้อ�านวยให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ท�างานโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย มีข้อมูลการลาหยุด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท�างาน 

ในปี 2559 พบว่ามอุีบติัเหตหุรอืการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท�างานเกิดขึน้
กับพนักงาน 3 ราย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.0121 ของจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด 

(2) เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญกับพนักงานท่ีเป็นทรพัยากรทีส่�าคญั
ต่อการด�าเนินงานของธนาคาร ธนาคารได้ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนักงาน 
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม จัดให้มีสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล 
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีห้องพยาบาลส�าหรับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นเพ่ือเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน จัดให้มีสถานท่ี 
ออกก�าลงักายภายในอาคารเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมสุีขภาพท่ีด ีธนาคาร
จดัให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานและเจ้าหน้าทีบ่รหิารเพ่ือ
ส่งเสริมการออม และจดัให้มเีงนิสงเคราะห์บตุรของพนักงานเพ่ือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายบางส่วนของพนักงาน ท้ังนี้ ธนาคารมีคณะกรรมการบริหาร
ทรพัยากรบคุคลของธนาคาร ซึง่มหีน้าทีน่�าเสนอนโยบายเก่ียวกับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณา
ในเร่ืองเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน ได้แก่ การบริหาร
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้พิจารณาจ่ายโบนสัให้แก่พนกังานโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของธนาคาร ผลประเมนิการปฏิบติังาน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

(3) เรื่องการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารตระหนัก ให้ความส�าคัญ และด�าเนินการในทางที่เหมาะสม 
โดยมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึ่งมีหน้าท่ี 
น�าเสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร  
รวมทั้งเสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนา 
ความรู้ ศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ การพัฒนา ฝึกอบรม สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน การเลื่อนชั้น เล่ือนต�าแหน่ง การพัฒนาศักยภาพ
พนกังานทีม่ขีดีความสามารถสงู การสนับสนุน ด้านทุนการศกึษา และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละปีและรายบุคคล

พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
โดยธนาคารได้จัดให้มีงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรมภายในและ
ภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปีมากกว่า 100 หลักสูตร ซึ่งจะช่วย 
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏบิติังาน ทกัษะการบรหิาร 
ตลอดจนทกัษะทางเทคนิคอืน่ๆ ทัง้นี ้ธนาคารได้สร้างหลกัสตูรหลกัของ
ธนาคารข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะ
ส�าคัญๆ ท่ีพนกังานส่วนใหญ่ของธนาคารหรอืบางต�าแหน่งงานหลกัของ
ธนาคารจะต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ทักษะตนเองอื่นๆ 

ในปี 2559 มค่ีาเฉลีย่จ�านวนชัว่โมงของการฝึกอบรม 30 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

คู่ค้า
ธนาคารมีการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตาม
เงือ่นไขสญัญาทีต่กลงกัน โดยถือว่าคูค้่าเป็นผูท้ีม่ส่ีวนสนับสนนุการด�าเนิน
ธุรกจิของธนาคาร มแีนวปฏิบตัทิีด่ใีนการคดัเลอืกและการท�าธุรกรรมกับ
คูค้่า จะปฏิบตัติามสญัญา ด้วยความเข้าใจและความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกัน 
ค�านึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

คู่แข่งขัน
ธนาคารตระหนัก ให้ความส�าคัญ และด�าเนินการในทางท่ีเหมาะสม 
โดยปฏบิตัต่ิอคู่แข่งขนั ด้วยความเข้าใจและความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกัน 
ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าสถาบันการเงินอื่นต่างก็มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินท่ีดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า ท้ังนี้ ธนาคารยึดถือแนวทาง 
การแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับ
การแข่งขันทางการค้า

เจ้าหนี้
ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ตามกฎหมายและข้อตกลงท่ีท�าต่อกัน ในการนี ้ธนาคารด�าเนินการตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดสิทธิส�าหรับตราสารหนี้ที่ธนาคารออกเพ่ือ 
การกู้ยืมเงนิจากประชาชน เช่น การบรหิารเงนิทุน การช�าระหนี ้รวมท้ัง
หากมกีรณีทีเ่กิดการผดินดัช�าระหน้ี ก็จะด�าเนนิการให้เป็นไปตามเงือ่นไข
หรือข้อก�าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สังคม และชุมชน
ธนาคารสนับสนุนการด�าเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลชุมชน
และสังคม เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษา กิจกรรม
ทางศาสนา กีฬา ศลิปวัฒนธรรม การประหยัดพลงังาน และการบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพ่ือการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อม รวมท้ังส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพ่ือประโยชน ์
อนัย่ังยืน ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที ่และอปุกรณ์เพ่ือการประหยัดพลงังาน 
และการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสภาพ
แวดล้อม นอกจากน้ี ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่
โครงการทีเ่ป็นการประหยัดพลงังาน และโครงการเกษตรเพ่ือสิง่แวดล้อม

เรื่องอื่นๆ
ธนาคารก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของธนาคารและจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพ้ืนฐานที่ส�าคัญ คือ  
การปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ มคีณุธรรม และความรบัผดิชอบ 
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม
หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เรื่องอื่นๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่
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(1) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนด และ
จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ

(2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารให้ความเคารพและจะไม่ล่วงละเมดิสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิของผู้ใด โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารก�าหนดค�าสั่ง
ระเบยีบงานธนาคาร ห้ามพนกังานธนาคารผูใ้ดน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อนัมลีขิสทิธ์ิมาใช้ในธนาคาร หรอืใช้กบังานธนาคาร โดยมไิด้รบัอนญุาต
จากธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ากระท�าการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเป็นผู ้ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามค�าสั่งระเบียบงาน
ธนาคารโดยเคร่งครัด

(3) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ 
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนดไว้  
โดยธนาคารได้ก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle 
Blowing) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จดัการกับข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยีและการให้ความคุม้ครองสทิธิ
ของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
ไม่ถูกกลัน่แกล้ง ทัง้นี ้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถดรูายละเอยีดได้ ในเวบ็ไซต์
ของธนาคาร

(4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารมุง่หมายเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใสและปราศจากการทจุริตคอร์รปัชัน่ 
รวมท้ังไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยธนาคารได้ก�าหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารเสนอ เรยีกร้อง ด�าเนนิการ หรอืยอมรบัสนิบน หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความ 
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู ้ท่ี
เก่ียวข้องของธนาคารมคีวามเข้าใจ ตระหนกัรู ้และให้ความร่วมมอืในการ
อันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption 
Program) ขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการตาม
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ก�าหนดแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการก�ากับดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมท้ังด�าเนินการ
ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได้จัดให้มีแนว
ปฏบิตัท่ีิดทีีเ่หมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและ
ให้ความรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของ
ธนาคาร มบีทลงโทษส�าหรบั ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามแนวทางต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ธนาคารมช่ีองทางทีป่ลอดภยัและสามารถให้พนกังานเข้าถึงได้อย่างมัน่ใจ 
เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยง
ต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อ
ผูบ้รหิารท่ีตนสงักัด หรอืผูร้บัผดิชอบก�ากับดแูล (Head of Compliance) 
ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่  
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม 
มีมาตรการรักษาความลับ รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให ้
ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ส�าหรบัคูค้่าหรอืสาธารณชนทัว่ไปสามารถแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานก�ากับดูแล ในการน้ี 
ธนาคารจะเปิดรบัข้อมลูอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการรักษา
ความลบั รวมถงึให้คุม้ครองผูร้้องเรยีนไม่ให้ถูกกลัน่แกล้ง ท้ังในระหว่าง
การสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาท่ีย่ังยืน แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุง่มัน่และความทุม่เททีส่�าคญั
ของการเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใสและปราศจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยธนาคารมุ่งหมายและ 
มุง่หวังให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องให้ความร่วมมอืสนบัสนุนการด�าเนินการด้วยดี

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
ได้มมีตใิห้การรบัรองธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชกิของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระ
ส�าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถื้อหุน้หรอืผูล้งทนุ โดยก�าหนดเป็นนโยบาย
การก�ากับดแูลกิจการและหลกัปฏิบตัเิพ่ือดแูลให้การเปิดเผยสารสนเทศ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง 
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้รับ
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น รายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนินงาน
รายไตรมาส เว็บไซต์ของธนาคาร การพบปะกับนักวเิคราะห์ การแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน เป็นต้น 
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นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารมหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์ท�าหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูทางการเงิน
และข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร โดยก�าหนดแนวทาง
การเปิดเผยข้อมลูท่ีสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการ เพ่ือสร้างความ
เชือ่มัน่ให้แก่สาธารณชนว่า ธนาคารเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกกลุม่อย่างเท่าเทยีม และเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
นักลงทุน รวมถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผ่านกิจกรรมสื่อสาร
ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกกลุ่ม 
ส�าหรับในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเจ้าหน้าท่ีนักลงทนุสมัพันธ์ได้เปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารผ่านกิจกรรมสื่อสารต่างๆ ดังนี้

(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร โดยได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการและหลกัปฏิบติัซึง่
ท�าให้เกิดความเชือ่มัน่ว่า คณะกรรมการธนาคารมคีวามรบัผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด�าเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารเจรญิเตบิโต และพัฒนาเคยีงคูกั่บเศรษฐกิจและสงัคมไทยมา 
โดยตลอด โดยมปัีจจยัแห่งความส�าเรจ็ท่ีส�าคญั คอื ภาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์  

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้น�าซึ่งเป็นท่ียอมรับ กรรมการ
ธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ  

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าหลัก 
ที่มุ่งหวัง และกลยุทธ์ของธนาคาร
ในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนและอนุมัติวัตถุประสงค์/
เป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง และกลยุทธ์
ทีส่�าคญั ได้แก่

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นน�าแห่งภูมิภาคเอเชีย

 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุง่หมายทีจ่ะเป็นธนาคารทีใ่ห้บรกิารด้านการเงนิทีม่คีณุภาพ เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
มเีทคโนโลยแีละระบบงานท่ีทนัสมยั คงไว้ซึง่ความเป็นสากล ตลอดจน
การเป็นธนาคารชั้นน�าแห่งภูมิภาคเอเชีย

รูปแบบของการประชุมปี 2559 จำานวนครั้ง จำานวนบริษัท จำานวนราย

การเข้าพบกับนักลงทุนและนักวิเคราะห ์
(Company Visit/One-on-one Meeting)

54 86 129

การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 37 37 47

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Group Analyst and Investor Meeting) 

5 196 211

การเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุน (Investor Conference) 14 215 305

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4981-2 โทรสาร : 0-2231-4890 อีเมล : ir@bbl.co.th
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com

การด�าเนินการในเรือ่งท่ีเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของธนาคาร ธนาคารให้ความส�าคญั
ต่อการปฏิบตัแิละการมหีลกัปฏิบตัเิพ่ือควบคมุดแูล และจดัการในเรือ่ง
ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด 

ธนาคารก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ารายงานการ 
มส่ีวนได้เสยี รวมทัง้แจ้งข้อมลูการถือหุน้และการเป็นกรรมการในกิจการ
ต่างๆ รวมท้ังข้อมลูอืน่ เก่ียวกับการมส่ีวนได้เสยีของตน ซึง่ข้อมลูดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมดูแลการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับ
บุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสียหรือ 
มส่ีวนเกีย่วข้อง รวมทัง้การรายงานข้อมลูการท�าธุรกรรมดงักล่าวในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี ท้ังน้ี ในกรณีทีค่ณะกรรมการธนาคารต้อง
พิจารณาเรื่องท่ีเกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน กรรมการผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้  
จะไม่มกีารก�าหนดเงือ่นไขใดท่ีมลีกัษณะพิเศษไปจากปกตเิพ่ือกรรมการ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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 ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการ
ตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพ 
ขีดความสามารถ ดังนี้ 
ด้านการเงิน
• ให้ผลประกอบการทางการเงนิมคีวามก้าวหน้าอย่างมเีสถียรภาพมัน่คง
ด้านการตลาดและลูกค้า
• เป็นผู้น�าในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
• มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการ 

ตรวจสอบคุณภาพ
• มมีาตรฐานในการปฏิบตังิาน และสามารถน�าข้อมลูจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
• ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมท่ีจะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจ

ของธนาคาร

 คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุณค่าหลกัทีท่�าให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้น�าของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องค�านึงถึงและ
น�ามาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บรกิารทางการเงนิทีส่ร้างความพึงพอใจแก่

ลกูค้า” ตามแนวทาง “เพ่ือนคูค่ดิ มติรคูบ้่าน” โดยมปีรชัญาการท�างาน 
ดังนี้
• ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
• ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
• มุง่มัน่ท่ีจะร่วมมอืกันท�างานเป็นทมีด้วยความเป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกัน
• ให้ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ที่จะรักษา พัฒนา และน�าไปสู่ความเป็นสถาบัน
การเงนิชัน้น�าของไทย ท่ีให้บรกิารทางการเงนิท่ีทนัสมยั และสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าโดยยังคงเป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”  
ของลกูค้าทกุกลุม่ ได้แก่ ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ ลกูค้าธุรกิจรายกลางและ
รายปลีก ลูกค้าบุคคล และลูกค้าด้านต่างประเทศ 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ โดยได้มีการ
แจ้งก�าหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการในรอบปี ให้กรรมการ
ทุกท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารในการลงมติในวาระต่างๆ ท่ีผ่านมา มีจ�านวนกรรมการอยู่
มากกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2559 ดังนี้ 
หน่วย : จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร

ประชุมรวม 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมรวม 18 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

ประชุมรวม 7 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประชุมรวม 12 ครั้ง

1. นายชาตรี โสภณพนิช 8
2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์*
3. นายปิติ  สิทธิอ�านวย 12
4. พลเรือเอกประเจตน์   ศิริเดช 11 17
5. นายโกวิทย์   โปษยานนท์ 11 6
6. นายสิงห์   ตังทัตสวัสดิ์ 12 12
7. นายเดชา   ตุลานันท์ 12
8. นายชาญ   โสภณพนิช 12 11
9. นายอมร   จันทรสมบูรณ์ 11 6 10
10. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม   ยุคล 12 15
11. นายพรเทพ   พรประภา 10 6
12. นางเกศินี   วิฑูรชาติ 12 16
13. นายอรุณ   จิรชวาลา 12 16
14. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร** 7
15. นายชาติศิริ   โสภณพนิช 12
16. นายสุวรรณ   แทนสถิตย์ 12 9
17. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 11
18. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ 11

หมายเหตุ: *นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
   **นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12  เมษายน 2559 
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ในปี 2559 กรรมการธนาคาร ส่วนใหญ่ มสีดัส่วนของการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการ มากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยกรรมการ
แต่ละท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม 

นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาเรือ่งต่างๆ 
ตามที่ก�าหนดแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
ยังจดัการประชมุพบปะกันเพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระหว่างกันเอง 
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมด้วย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ 
ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจและหน้าท่ีตามข้อบงัคับของธนาคาร ดงัน้ี 
1. แต่งตัง้และถอดถอนพนกังานของธนาคาร อ�านาจเช่นว่าน้ี คณะกรรมการ

ธนาคารจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรอืหลายคนของ
ธนาคารกระท�าการแทนก็ได้

2. ก�าหนดจ่ายเงนิบ�าเหนจ็รางวัลแก่พนักงาน หรอืลกูจ้างของธนาคาร
หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ท�าการประจ�า
หรือไม่ประจ�าก็ได้

3. ก�าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารได้แบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการธนาคารท�าหน้าทีเ่ป็นผูก้�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคาร เป็นผูอ้นุมตัแิผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ�าปี ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ
กับธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนดูแลและก�าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ในส่วนของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการบรหิารงาน
ประจ�าวัน ควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัติามแผนธุรกิจ และนโยบายต่างๆ 
ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหารมิใช่บุคคล
เดียวกัน โดยประธานกรรมการธนาคาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการธนาคาร
1. พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลให้คณะกรรมการ

ธนาคารได้รบัหนังสอืนัดประชมุ รวมท้ังเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ
3. เป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร และด�าเนนิการประชมุ

ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 
4. เป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุ้น และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตาม

ระเบียบวาระและข้อบงัคบัของธนาคาร โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม
กับเนื้อหา ของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ได้ซกัถาม และแสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ดแูล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ส่วนประธานกรรมการบริหารท�าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารและมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการบรหิารงานประจ�าวนัตาม
กรอบอ�านาจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ 
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ

ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการ
ค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอื
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน  
การให้สนิทรพัย์เป็นหลักประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิารณ์อืน่ท�านอง
เดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรอืคู่สญัญามภีาระหนีท่ี้ต้องช�าระต่อ
อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ท่ีมตัีวตนสุทธิของธนาคาร 
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี  
การค�านวณภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมลูค่าของ
รายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการ
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พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง  
1 ปี ก่อนวันท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดยีวกัน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
ธนาคารสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นยักับกิจการของธนาคารหรือบรษิทัย่อย และไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนัีย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้�าหน้าทีส่รรหา 
คัดเลือกและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให ้
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ตามกระบวนการและ
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ โดยในส่วนของกรรมการ
จะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และคณุสมบตัติาม
ข้อบงัคบัของธนาคาร รวมทัง้ข้อก�าหนดของทางการท่ีก�ากับดแูลธนาคาร
ทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ ประกอบกับ
การพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และขนาดของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารมโีครงสร้าง องค์ประกอบท่ีหมาะสม
กับขนาดธุรกิจของธนาคาร และประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถในหลากหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

ของธนาคาร ส�าหรับการคัดเลือกผู้บริหารรระดับสูง จะพิจารณาจาก
คณุสมบตัคิวามรู้ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน�าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตามขั้นตอน

นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ ธนาคารมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการพิจารณา คือ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา 
โดยพิจารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นทียั่งขาดอยู่ในคณะกรรมการหรอืทกัษะ
อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของธนาคาร ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ 
Board Skill Matrix เพ่ือก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา 
รวมท้ังน�าข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
ข้อบังคับของธนาคารก�าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดออกจาก
ต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�านวนท่ีใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่ง 
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 
ตามวาระ อาจรับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) การเลือกตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจ�านวนหุ้น
ที่ผู ้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ เช่น ถึงแก่กรรม ลาออก ศาลมีค�าสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถ
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด เข้าเป็นกรรมการแทน
ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
ธนาคารในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธีิการก�าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้รหิารเพ่ือให้เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนของ
ธุรกิจสถาบันการเงินชั้นน�าของประเทศ ของภูมิภาค และของบริษัท 
จดทะเบียนช้ันน�าในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง 
ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะผูบ้รหิารระดับสงู ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะ
สถาบนัการเงนิของประเทศ ทศิทางและผลการด�าเนนิงานของธนาคาร
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารในปี 2559 เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ดงักล่าวข้างต้น โดยอยูใ่นระดบัและสดัส่วนทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัธนาคาร
พาณิชย์อ่ืนในประเทศ โดยค�านงึถึงขนาดของสนิทรพัย์ของธนาคาร ท้ังน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสมเหตุ
สมผลของค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และแสดงรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว

การรวม หรือแยกต�าแหน่ง
ธนาคารก�าหนดให้มีการแยกกัน ทั้งบทบาท หน้าที่ และบุคคลผู้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารกับบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท โดย
ธนาคารพิจารณาแล้วว่า เป็นผูม้คีณุสมบติัเหมาะสม คือ มปีระสบการณ์
การท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลกัสตูร
กรรมการบริษัท (Director Certification Program: DCP) ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และมคีณุสมบตัเิป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. เรือ่งการประชมุ เช่น การจดัการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

การจดัเตรยีมหรอืจดัท�าวาระการประชมุ หนงัสอืเชญิประชมุ เอกสาร
ประกอบการประชมุ รายงานประจ�าปี และรายงานการประชมุ รวมท้ัง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

2. เรือ่งทะเบยีนและการจดัเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ 
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู ้บริหาร 
เอกสารประกอบการประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น

3. เรื่องการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตาม
ข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. เรือ่งการตดิต่อประสานงานกับบคุคลภายนอก คอื เป็นบคุคลตดิต่อ 
(Contact Person) กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ผูแ้จ้งข้อมลูต่างๆ ต่อหน่วยงานดงักล่าวตามทีก่ฎหมาย และกฎระเบยีบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

การจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารง
ต�าแหน่ง
ธนาคารก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร  
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรือ่งธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ กรรมการธนาคารเป็น 
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร หรอืกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 
และจ�ากัดการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ
กรรมการธนาคารซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่โดยจะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือท�าหน้าท่ี
กล่ันกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
ธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพ่ือช่วย
ให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
คณะกรรมการชดุย่อยทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จะรายงานการปฏบิตัหิน้าทีต่่อ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะ
กรรมการธนาคารแต่งตัง้ขึน้ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคารที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้าที่กรรมการบริหารรวม 5 ท่าน  
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร 
3. นายชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการบริหาร 
4. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการบริหาร 
5. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้การลงทนุในหลกัทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจน 
การด�าเนินงานต่างๆ ของธนาคาร อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร 

2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายหรือ 
ข้อบงัคบัของธนาคาร เช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ
ในด้านต่างๆ และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์ โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร  

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ 
การตรวจสอบภายใน รวมท้ังการพิจารณาคดัเลอืกและการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอสิระจ�านวน 4 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุจิากหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งครั้งละ 2 ปี และมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ
3. นางเกศินี   วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ   จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และ
นางเกศินี วิฑูรชาติ เป็นผู้ท่ีจบการศึกษา มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการบัญชี/การเงินและการธนาคารอันเหมาะสม
ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชีและผู ้บริหาร 
ที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน

2 สอบทานและประเมนิผลให้ธนาคารมรีะบบควบคมุภายใน (internal 
control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชแีละสายตรวจสอบและ
ควบคมุ และพิจารณาความเป็นอสิระของสายตรวจสอบและควบคมุ 
ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย ค่าตอบแทน 
การประเมนิผลงาน และการถอดถอนผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคมุ

3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบและการเปลีย่นแปลง 
ทีส่�าคญั รวมท้ังดแูลให้มัน่ใจว่าสายตรวจสอบและควบคมุได้รบัการ
จดัสรรทรพัยากรและบคุลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ และไม่มข้ีอจ�ากัดใดๆ ในการ
เข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือ 
ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5 สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน 

6 พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร และดแูลการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7 เรยีกเอกสาร ข้อมลู หรอืเชญิฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ของธนาคาร มาให้ค�าชี้แจงในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8 จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าท่ีอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
ธนาคาร เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด 

10 พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�าปรึกษาได้ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

11 ปฏบิติัการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และจดัท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบตัหิน้าทีใ่นการพิจารณาคดัเลอืกและเสนอชือ่ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

องค์ประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
มี 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน ทัง้นี ้ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
ครั้งละ 2 ปี และมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก�าหนด
   ค่าตอบแทน 
3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและก�าหนด
   ค่าตอบแทน             

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ   
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป    

(2) นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่น รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู ตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด�ารง
ต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ 
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร 

(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

3. ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม
กับองค์กร รวมถึงมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

4. ดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป
ของธนาคาร ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบท่ีตนมีต่อธนาคาร โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มี 
หน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

5. ก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�าปี โดยค�านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย  

6. เปิดเผยรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง  

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร และจดัท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนโดย
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบตัหิน้าทีก่�ากับดแูลในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปอย่าง
มรีะบบและต่อเน่ือง มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล เกิดประโยชน์สงูสดุ
และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบรหิารความเสีย่ง
โดยรวม

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 
5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 4 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร 1 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสงิห์ ตงัทตัสวัสดิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
2. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.  นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอายุสม์  กฤษณามระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
   เลขานุการ
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของ

ธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ
ครอบคลมุถึงความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่ง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่งของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง 
โดยรวมถึงความมปีระสทิธิผลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบาย
ที่ก�าหนด

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีค่ณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนด

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีรายงานการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร 

(จ)  คณะกรรมการจัดการ
ในการด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 
ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบ
สายงานธุรกิจหลัก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาและ/หรือด�าเนินการตามแนวนโยบายท่ีได้รับจาก 

คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. พิจารณาและตรวจสอบเป้าหมายและแผนงานในด้านต่างๆ  

ดังต่อไปนี้ คือ :-
(1) สินเชื่อ เงินฝาก และธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคาร
(2) การขยายงานสาขาทั้งในและต่างประเทศ
(3) การตลาด และการพัฒนาบริการใหม่
(4) การบรหิารการเงนิและการค้าเงนิตราต่างประเทศ รวมทัง้การ

บรหิารเงนิกองทุน สภาพคล่องทางการเงนิ อตัราดอกเบีย้ และ
ค่าธรรมเนียม

(5) การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของธนาคาร
(6) การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(7) การบริหารงบประมาณลงทุน และงบประมาณด้านอื่นๆ ของ

ธนาคาร

3. พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานในข้อ 2

4. ก�าหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบรหิาร
พิจารณา

5. พิจารณาระบบงาน กระบวนการท�างาน และระบบการบริหารงาน 
เพื่อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัย เช่น
- ระบบงานสาขา และระบบการส่งมอบบริการให้ลูกค้า
- ระบบงานด้านสินเชื่อ
- ระบบงานด้านธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร
- ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส�านักงานใหญ่
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- ระบบการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล

6. บริหารการสื่อความภายในธนาคาร ให้ถูกต้องเหมาะสมและทั่วถึง 
เพื่อสร้างระบบการท�างานเป็นทีม

7. บรหิารการสือ่ความกับบคุคลภายนอก รวมถึงการบรหิารงานโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์ของธนาคาร เพ่ือส่งเสริมการประกอบการของ
ธนาคาร

8. พิจารณาโครงการและการบรกิาร ตลอดจนแนวทางการบรหิารและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นเรือ่งใหม่ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบรหิาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายจดัให้มกีารประเมนิผลงานตนเองประจ�าปี 
ด้วยวตัถุประสงค์ เพ่ือให้กรรมการธนาคารแต่ละท่านได้ทบทวนการปฏิบติั
หน้าที่ของตนเองในปีท่ีผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นต่อ
การท�าหน้าท่ีกรรมการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และน�าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร

ส�าหรบัปี 2559 คณะกรรมการธนาคารได้ท�าการประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าที่ของตนเองในรอบปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินที่จัดท�าขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเองที่เผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการธนาคารแล้ว ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบ
ประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้กรรมการธนาคาร
แต่ละท่าน และเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินท่ีท�าเสร็จเรียบร้อยจาก
กรรมการธนาคารแต่ละท่าน เพ่ือท�าการประมวลผลและวิเคราะห์ผล
การประเมินในแต่ละหมวดและแต่ละหัวข้อ รวมทั้งรายงานผลการ
วิเคราะห์การประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ 
รายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
(2 )  บทบาทหน ้าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ  
(3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ  
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

B17_3501_BBL2016_TH_001-100.indd   80 3/2/2560 BE   12:45 AM



รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    81

หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล 
ประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ (2) การประชมุ
คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของกรรมการ

การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารจัดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะท�าการ
ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองประจ�าปี ตามขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้
คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะได้ทบทวนการปฏบิตัหิน้าท่ีของตนเอง
ในรอบปี และน�าผลการประเมนิไปเป็นแนวทางน�าไปปรบัปรงุการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องตนเองต่อไป โดยคณะกรรมการชดุย่อยใช้แบบการประเมนิท่ี
จดัท�าขึน้ตามกรอบหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย
แต่ละคณะ และแบบการประเมินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559  
เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผู้น�าเสนอแบบ
ประเมิน และประมวลผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ หลังจากน้ัน เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยได้รายงาน 
ผลการประเมินที่ประมวลได้ให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรายงานผลการประเมินตนเองให ้
คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนด ซึง่มหัีวข้อในการประเมนิ เช่น ความเป็นผูน้�า การก�าหนด
กลยุทธ์ การปฏิบตัติามกลยุทธ์ ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการธนาคาร 
เป็นต้น

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าท่ีคัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับ
สูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เมือ่มกีรรมการเข้าใหม่ ธนาคารจดัให้มกีารแนะน�าและท�าความรูจ้กักับ
กรรมการร่วมคณะ ให้ข้อมูลและเอกสารเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ข้อบงัคบัของธนาคาร หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
ธนาคารตามข้อบงัคบัและข้อก�าหนดของทางการ เพ่ือให้กรรมการเข้าใหม่
มคีวามเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหน้าทีข่องการเป็นกรรมการ
ธนาคาร  

ธนาคารตระหนกั ให้ความส�าคญั และมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการท่ีสอดคล้อง
กับหลกัการ และในทางทีเ่ป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ให้แก่ กรรมการ และผู้บรหิารระดบัต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ซึง่รวมถึงการ
ฝึกอบรม และกิจกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏิบตังิาน 

ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี 
ธนาคารได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับ
ต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น

กรรมการธนาคารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification 
Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก ่ 
นายปิติ สิทธิอ�านวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช 
นายสงิห์ ตงัทตัสวัสดิ ์พลเรอืเอกประเจตน์ ศริเิดช หม่อมเจ้ามงคลเฉลมิ 
ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายอรุณ จิรชวาลา และนายทวีลาภ 
ฤทธาภริมย์ ส�าหรบักรรมการธนาคารท่ีได้รบัการอบรมหลกัสตูร Director 
Accreditation Program ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช นายโกวิทย์  
โปษยานนท์ นางเกศินี วิฑูรชาติ นายพรเทพ พรประภา และนาย 
ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 

ธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ รวมทั้งหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาท่ี
ส่งเสรมิให้กรรมการธนาคารได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการอบรมหรือสัมมนาที่ส�าคัญ 
ที่กรรมการธนาคารเข้าร่วม ได้แก่

วันที่ หัวข้อ กรรมการธนาคารที่เข้าร่วม

24 สิงหาคม 2559 Deloitte Audit Committee Forum พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช

19 ตุลาคม 2559 AEC Business Forum “AEC 2025” หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ 

28 พฤศจิกายน 2559 Deloitte Forum ครั้งที่ 2 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของธนาคาร
ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิ
ความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
ข้อมูล และระบบการตดิตาม และเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของ
ธนาคารมคีวามเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมบีคุลากรอย่างเพียงพอ 
ทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ท้ังนี ้ธนาคาร
ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติงานที่ต้องมีระบบการควบคุม
ภายในและการก�ากับดูแลท่ีดี เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจบริการทาง 
การเงินแก่ประชาชนและองค์กรนิติบุคคลทั่วไปเป็นไปอย่างโปร่งใส  
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

นางชุติมา กิจจ�านงค์ ผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการสายตรวจสอบและ
ควบคมุตัง้แต่วันท่ี 24 มนีาคม 2558 เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบัิติ
งานด้านการตรวจสอบภายในธนาคารและมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติ
หน้าทีด่งักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ 
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และ 
การถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคารต้อง 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบัตขิองผูด้�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการสายตรวจสอบและควบคมุ มดีงันี้

นางชุติมา กิจจ�านงค์
• ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม 
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
• 2558 - ปัจจุบัน รองผูจ้ดัการอาวุโส (SVP) และผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
    ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม 
    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2557 - 2558 SVP บรหิารสนิเชือ่ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ
• 2551 - 2557 SVP ผู้จัดการสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง
    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•  2542 - 2551 AVP-SVP สอบทานสนิทรพัย์เสีย่ง
    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - 2542 AVP หัวหน้าส่วนก�ากับและตรวจสอบรายงาน
    ส�านักงานใหญ่  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•  2537 - 2539 หัวหน้าส่วนก�ากับและตรวจสอบรายงาน
    ส�านักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2521 - 2537 ผู้สอบบัญชี ส่วนตรวจสอบสาขานครหลวง
     บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารมอบหมายให้ นายปานศกัดิ ์พฤกษากิจ ด�ารงต�าแหน่งเป็น ผูร้บั
ผิดชอบงานก�ากับดูแล (Head of Compliance) เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยคณุสมบัตขิองผู้ด�ารงต�าแหน่งรบัผดิชอบ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร มีดังนี้

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบก�ากับดูแล 
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม 
• ผู ้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ 

(Compliance Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• แนวปฏบิตักิารรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ส�านักงาน ป.ป.ง. 
• แนวทางการก�ากับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมท่ี

ส�าคัญ (Significant Activities) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบสูงสุด

ในหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case 
2012 AML Experts Co. Ltd. 

• Director Certification Program (DCP) IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) IOD
: Driving Company Success with IT Governance (ITG), IOD
ประสบการณ์การท�างาน
• 2551 - ปัจจุบัน รองผูจ้ดัการอาวุโส (SVP) และผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

รับผิดชอบ ก�ากับดูแล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2543 - 2550  ผู้จัดการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2542 ผู้จัดการด้าน Control สาขาสิงคโปร์ 
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - 2535  ผู้ช่วยผู้จดัการสาขาลอนดอน บมจ. ธนาคารกรงุเทพ
• 2518 - 2530 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ผู้รับผิดชอบก�ากับดูแลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลาง 
การก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส�านักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการท้องถ่ินของสาขาใน 
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มีการอนุมัตินโยบายการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็นหลักการพื้นฐาน
และเป็นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร และพนักงานถือปฏบิตั ิ
และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึง
หน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการศกึษาและท�าความเข้าใจในนโยบาย 
และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
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คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบและควบคุม

ธุรกิจ
กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล

กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ

กิจการการเงินธนกิจ
- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

สนับสนุนและอำ�นวยก�ร
- บัญชีและการเงิน
- ทรัพยากรบุคคล
- เทคโนโลยี
- บริหารความเสี่ยง
- บริหารสินเชื่อ
- อาคารสํานักงานและทรัพย์สิน
- วิจัย
- ประชาสัมพันธ์
- กํากับดูแล

ปฏิบัติก�ร
- ปฏิบัติการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

คณะกรรมการธนาคาร

แผนภูมิองค์กร
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1	 นายชาตร	ีโสภณพนิช
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	ประธานคณะกรรมการธนาคาร

2	 นายปิติ	สิทธิอ�านวย
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3	 พลเรือเอกประเจตน์	ศิริเดช 
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4	 นายโกวิทย์	โปษยานนท ์
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

5	 นายสิงห์	ตังทัตสวัสดิ ์
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

6	 นายเดชา	ตุลานันท์	
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 -	รองประธานคณะกรรมการบริหาร

7	 นายชาญ	โสภณพนิช
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8	 นายอมร	จันทรสมบูรณ ์
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
	 -	กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9	 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม	ยุคล
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคาร
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10	 นายพรเทพ	พรประภา
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

11		 นางเกศินี	วิฑูรชาติ
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

12	 นายอรุณ	จิรชวาลา
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

13	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

15	 นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
	 -	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16	 นายชาญศักด์ิ	เฟื่องฟู
 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่

17	 นายทวีลาภ	ฤทธาภิรมย์  
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

18	 นายอภิชาต	รมยะรูป  
	 -	เลขานุการบริษัท
	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

1.	 นายชาตร	ีโสภณพนิช
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ประธานคณะกรรมการธนาคาร

อายุ 83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  27 กันยายน 2506
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	Pepperdine	University	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเดอลาซาล	ประเทศ
ฟิลิปปินส์

•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
สยาม

•	 ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร	Institute	of	Bankers	ประเทศสหราช
อาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	CP/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*	จำานวน	17,278,478	หุ้น	คิดเป็น	0.90518%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
•	เป็นบิดาของนายชาติศิร	ิโสภณพนิช	-	กรรมการผู้จัดการใหญ่
•	เป็นพี่ชายของนายชาญ	โสภณพนิช	-	กรรมการ
ประสบการณ์การทำางาน
•	21	ธันวาคม	2541	 ประธานคณะกรรมการธนาคาร
	 -	ปัจจุบัน		 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	2506	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	2548			 	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ดุสิตธานี
	 -	1	เมษายน	2558	
•	2535	-	2541		 	 ประธานคณะกรรมการบริหาร
	 	 	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	2523	-	2535	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	2	เมษายน	2558	 ประธานกิตติมศกัด์ิ	บมจ.	ดสุติธานี
	 -	ปัจจุบัน	
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นท์
•	2520	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บจ.	อาเซีย	คลังสินค้า

2.	 นายปิต	ิสิทธิอำานวย
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ  83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  1 กุมภาพันธ์ 2528
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  32 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
รังสิต

•	 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	ประเทศฟิลิปปินส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	57/2005
•	 Financial	Institutions	Directors	Education	Program	(FIDE),	
Malaysia	2013

การถือหุ้นในธนาคาร*		จำานวน	154,941	หุ้น	คิดเป็น	0.00812%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บางกอก	แบงค์	เบอร์ฮาด	
	 	 	 	 ประเทศมาเลเซีย
•	 กุมภาพันธ	์2528		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน				
•	 มีนาคม	2551	-	2552	 ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม	
	 	 	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2549		 	 ประธานคณะกรรมการบริหาร
	 -	กุมภาพันธ	์2551	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2546	-	2548	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2536	-	2543			 ประธานกรรมการ	Asian	Finance		 	
	 	 	 	 Corporation	Limited	ประเทศสิงคโปร์
•	 2535	-	2549			 รองประธานคณะกรรมการบริหาร
	 	 	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2534	-	2544			 ประธานกรรมการ	บมจ.	เบอร์ลี่ยุคเกอร์
•	 2532	-	2543			 ประธานกรรมการ	บจ.	สยามสแควร์ทาวเวอร์
•	 2530	-	2543			 กรรมการ	Bangkok	Sakura	Leasing	
	 	 	 	 Company	Limited	
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

3.	 พลเรือเอกประเจตน	์ศิริเดช
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 81 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   18 มีนาคม 2542
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ทร.)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที	่31
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	1/2010
•	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR)	รุ่น	6/2009

•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	5/2009
•	 Director	Certification	Program-Refresher	(DCP-Refresher)	รุ่น	4/2007
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	15/2007
•	 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	(QFR)	รุ่น	1/2006
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	1/2004
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	35/2003
•	 Deloitte	Audit	Committee	Forum
•	 Deloitte	Forum	ครั้งที่	2	ประจำาป	ี2559
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ													

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 มีนาคม	2542			 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
•	 2549			 	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 -	กุมภาพันธ์	2551	
•	 2545	-	2546	 	 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา																

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2545	-	2546	 	 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ									

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2539	-	2540	 	 ที่ปรึกษา	บมจ.	ธนาคารทหารไทย
•	 2538	-	2543	 	 สมาชิกวุฒิสภา
•	 2538	-	2539	 	 กรรมการ	บมจ.	ไทยออยล์
•	 2537	-	2539	 	 กรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
•	 2537	-	2539	 	 กรรมการ	บมจ.	ปตท.	สำารวจและผลติปิโตรเลยีม
•	 2536	-	2539	 	 ผู้บัญชาการทหารเรือ
•	 2536	-	2539	 	 ประธานกรรมการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
•	 2536	-	2539	 	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารทหารไทย
•	 2536	-	2539	 	 Member,	Thai-Malaysian	Joint	

Development	Area	Committee
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 ปัจจุบัน	 	 	 	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน

ในพระราชวังเดิม
• ปัจจุบัน	 	 	 	 รองประธานกรรมการ	มูลนิธิรัฐบุรุษ	
	 	 	 	 พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์
•	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย

4.	 นายโกวิทย	์โปษยานนท์
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

อายุ  81 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  11 เมษายน 2546
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต													
Cornell	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	B.A.	(เกียรตินิยม),	Cambridge	University															
ประเทศสหราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	30								
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	15/2007
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด							

ค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 เมษายน	2546
	 -	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2550	-	2557	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 2543	-	2559	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ		

บมจ.	ฟูรูกาวา		เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	
•	 2544	-	2559	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ		

บมจ.	โกลว์	พลังงาน
•	 2544	-	2559	 	 กรรมการ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	2
•	 2544	-	2559	 	 กรรมการ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	3
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บมจ.	แสนสิริ
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ	

บมจ.	แชงกรี-ลา	โฮเต็ล
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 ปัจจุบัน	 นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
•	 ปัจจุบัน	 อุปนายก	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	กรุ๊ปสามสิบ
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

5.	 นายสิงห	์ตังทัตสวัสดิ์
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

อายุ  74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   28 ธันวาคม 2547
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   12 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร	Wharton	School	
of	Finance	and	Commerce,	University	of	Pennsylvania	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 Management	Development	Program,	Wharton	School	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	2/2011
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	6/2009
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	0/2000
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง							

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร														

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 ธันวาคม	2547	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	 	 							
•	 2553			 	 กรรมการ	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
	 -	พฤษภาคม	2558
•	 2549		 	 กรรมการผู้อำานวยการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	กรกฎาคม	2553	
•	 2548		 	 กรรมการอสิระ	บมจ.	ทดีบับลวิแซด	คอร์ปอเรชัน่
	 -	พฤษภาคม	2556	 	
•	 2545	-	2552	 	 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
•	 2542	-	2544	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	
•	 2539	-	2542			 กรรมการและผู้จัดการ	
	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา	และกรรมการอิสระ	บมจ.	กรุงเทพ
ประกันภัย

•	 2547	-	ปัจจบุนั	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการ
อิสระ	บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 มีนาคม	2557	 	 กรรมการ	บจ.	การแพทย์สุขุมวิท	62
	 -	ปัจจุบัน
•	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บจ.	กาญจนทัต
•	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บจ.	บูรพาธารินทร์

6.	 นายเดชา	ตุลานันท์
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ  82 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   26 มีนาคม 2534
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   26 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	Leicester	University	ประเทศสหราชอาณาจักร
•	 Executive	Program,	Pennsylvania	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 	ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร*		จำานวน	96,650	หุ้น	คิดเป็น	0.00506%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 	ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และรองประธานคณะกรรมการบริหาร	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2547		 		 กรรมการ	บมจ.	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนต์
	 -	พฤษภาคม	2555	
•	 2535	-	2551				 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	และกรรมการใน

คณะกรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 มนีาคม	2534	-	2535	 กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2528	-	2534	 	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ	่บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2516	-	2528	 	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	ซิตี้เรียลตี้
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

7.	 นายชาญ	โสภณพนิช
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

อายุ  76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   24 ธันวาคม 2523
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน	University	of	Chicago	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	University	of	Sydney	ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	5/2012
•	 ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	(ฉบับแก้ไข)	รุ่น	1/2008

การถือหุ้นในธนาคาร*		จำานวน	512,152	หุ้น	คิดเป็น	0.02683%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
•	 เป็นน้องชายของนายชาตรี	โสภณพนิช	-	ประธานกรรมการ
•	 เป็นอาของนายชาติศิริ	โสภณพนิช	-	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 ธันวาคม	2523		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
•	 2523		 	 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
	 -	พฤษภาคม	2552	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 	ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บจ.	วัฒนชาญ
•	 ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บจ.	พลังโสภณ
•	 ปัจจุบัน			 	 กรรมการ	บจ.	ซี.	อาร์.	โฮลดิ้ง
•	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บจ.	วัฒนโสภณพนิช

8.	 นายอมร	จันทรสมบูรณ์
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
อายุ  86 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   20 เมษายน 2531
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   29 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2534	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 กิตติเมธ	ีสาขานิติศาสตร์	ปีการศึกษา	2533																																
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2531	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2525	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2498												
มหาวิทยาลัยปารีส	ประเทศฝรั่งเศส

•	 ธรรมศาสตร์บัณฑิต	พ.ศ.	2494	มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)																																	
รุ่นที่	14	พ.ศ.	2514

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	3/2011
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	26/2009
•	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR)	รุ่น	6/2009

•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	5/2009
•	 Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่น	7/2009
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	36/2003
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2003
•	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	7/2003
การถือหุ้นในธนาคาร* 	จำานวน	10,800	หุ้น	คิดเป็น	0.00057%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด				

ค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2533	-	ปัจจุบัน				 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 เมษายน	2531		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน			
•	 2555	 	 	 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวุฒิ	สถาบนับณัฑิต
	 -	พฤศจิกายน	2558	 พัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
•	 2553		 	 กรรมการสภาท่ีปรกึษา	สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ
	 -	กรกฎาคม	2558			 ศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2553	-	2559			 กรรมการอิสระ	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์
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ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 2559	-	ปัจจุบัน				 ที่ปรึกษา	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2543	-	ปัจจุบัน				 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 2539	-	ปัจจุบัน				 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9.	 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม	ยุคล
 กรรมการอิสระ
 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ  80 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  11 เมษายน 2546
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	Northeastern	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	2/2011
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	5/2009
•	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR)	รุ่น	6/2009

•	 Director	Certification	Program-Refresher	(DCP-Refresher)	รุ่น	4/2007
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	15/2007
•	 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	(QFR)	รุ่น	1/2006
•	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	19/2005
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	1/2004
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	33/2003
•	 AEC	Business	Forum	:	“AEC	2025”
การถือหุ้นในธนาคาร* 	จำานวน	24,860	หุ้น	คิดเป็น	0.00130%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2547	-	ปัจจุบัน				 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ												

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 เมษายน	2546		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
•	 2543	-	2546	 	 ที่ปรึกษาประจำาฝ่ายการประชาสัมพันธ์	 	 	 				

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2509	-	2542			 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

10.	 นายพรเทพ	พรประภา
  กรรมการอิสระ

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

อายุ  68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  12 เมษายน 2550
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  10 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์																															
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน	์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

•	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาภูมิศาสตร์													
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	California	College	of	Commerce	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน																		
(ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่5

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร* 		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 กันยายน	2555	 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
	 -	ปัจจุบัน	 กำาหนดค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 เมษายน	2550	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 ปัจจบุนั			 ประธานกรรมการ	บจ.	มาห์เล	สยาม	ฟิลเตอร์	ซสิเต็มส์
•	 ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ	บจ.	วาลโีอ	สยาม	เทอร์มอล	ซสิเต็มส์
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	วาลีโอ	เทอร์มอล	ซิสเต็มส์	เซลส์	

(ประเทศไทย)
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยามไดกิ้นเซลส์
•	 ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ	บจ.	เอน็	เอส	เค	แบริง่ส์	(ประเทศไทย)
•	 ปัจจุบนั	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยาม	เอน็	เอส	เค	สเตียริง่	ซสิเต็มส์
•	 ปัจจบุนั	 ประธานกรรมการ	บจ.	เอน็	เอส	เค	แบริง่ส์	เมนแูฟคเจอริง่	

(ประเทศไทย)
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยาม	ฮิตาช	ิเอลลิเวเตอร์
•	 ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บจ.	บางกอกโคมัตสุ
•	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	นิตตั้น	(ประเทศไทย)
•	 ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ	บจ.	ทองถาวรพัฒนา
•	 ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ	บจ.	สยามดนตรียามาฮ่า
•	 ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ	บจ.	ทุนถาวร
•	 ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	บางกอกโคมัตสุเซลส์
•	 ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	ยีเอสยัวซ่า	สยาม	อินดัสตรีส์
•	 ปัจจุบัน ประธานบริษัท	บจ.	บางกอกโคมัตสุ	ฟอร์คลิฟท์
•	 ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	สยาม	ยีเอส	แบตเตอรี่
•	 ปัจจุบัน ประธานบริษัท/	ผู้จัดการใหญ่	บจ.	สยามยีเอสเซลส์
•	 ปัจจุบัน รองประธานบริษัท	บจ.	สยามกลการอะไหล่
•	 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สยามกลการ



รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    91

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

•	 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สยามคันทรีคลับ
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สยามกลการโลจิสติกส์
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สมบัติถาวร
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	นิสสัน	มอเตอร์	(ประเทศไทย)
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	นิสสัน	เทรดดิ้ง	(ไทยแลนด์)
•	 ปัจจบุนั	 กรรมการ	บจ.	พีเอม็	พรอ็พเพอร์ตี	้แอนด์	ดเีวลลอปเม้นท์
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	เอ็มพี	แอสเซ็ทส์	แอนด์	พร็อพเพอร์ตี้
•	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	สยาม	แอ็ท	ชลบุรี
•	 ปัจจุบัน	 ผู้จัดการใหญ่	บจ.	บางกอกมอเตอร์เวอคส์

11.	 นางเกศินี	วิฑูรชาติ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ  69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  12 เมษายน 2550
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  10 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน													
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	(การเงินการธนาคาร)	เกียรตินิยมดี			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ	
Monash	University	ประเทศออสเตรเลีย

•	 ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน	ASEAN	Valuer	Association
•	 ประกาศนียบัตร	Operations	Management,																											
National	University	of	Singapore	ประเทศสิงคโปร์

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	3/2011
•	 Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่น	7/2009
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	5/2009
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	23/2008
•	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR)	รุ่น	3/2008

•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	90/2007
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	40/2005
•	 AEC	Business	Forum	:	“AEC	2025”
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 เมษายน	2550		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน			
•	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ												

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2553	-	2554	 	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	Association	to	

Advance	Collegiate	Schools	of	Business	
(AACSB)	ประจำาภูมิภาคเอเชีย

•	 2551	-	2554	 	 กรรมการ	Global	Foundation	for	
Management	Education	(GFME)													
องค์กรระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษา
บริหารธุรกิจ

•	 2549	-	2554	 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร																		
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

•	 2548	-	2549	 	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•	 2547	-	2552	 	 คณบด	ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 2545	-	2554	 	 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

สำานักงานระงับข้อพิพาท	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 2540	-	2550	 	 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ											

ASEAN	Valuation	Association	(AVA)
•	 2540	-	2547	 	 กรรมการอิสระ	
	 	 	 	 บมจ.	อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
•	 2537	-	2547	 	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ยัวซ่า	แบตเตอรี่	

(ประเทศไทย)
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2553	-	ปัจจุบัน	 รองอธิการบดี	ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์

รังสิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 2550	-	ปัจจุบัน	 อนุญาโตตุลาการ	สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 2550	-	ปัจจุบัน	 อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง
	 	 	 	 ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์	หรือที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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12.	 นายอรุณ	จิรชวาลา
  กรรมการอิสระ
  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ 63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  2 กุมภาพันธ์ 2558
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  2  ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ																					
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	88/2007
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	34/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 1	เมษายน	2558		 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
	 -	ปัจจุบัน	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2	กุมภาพันธ์	2558		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
•	 เมษายน	2552		 ประธานกรรมการ	บจ.	เค.ดับบลิว.ซี.	คลังสินค้า
	 -	พฤษภาคม	2558	
•	 สิงหาคม	2551		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 -	มกราคม	2558	 และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารยูโอบี	
•	 เมษายน	2551		 ประธานกรรมการ	บจ.	กรุงเทพคลังเอกสาร
	 -	สิงหาคม	2557	
•	 สิงหาคม	2550		 ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.	กรุงเทพโสภณ
	 -	พฤษภาคม	2557
•	 2547	-	2549		 	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บมจ.	ธนาคารนครหลวงไทย	
•	 กันยายน	2538		 ผู้อำานวยการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	 -	ตุลาคม	2539
•	 พฤษภาคม	2530		 Treasury	and	Investment	Officer
	 -	สงิหาคม	2536		 ธนาคารพัฒนาเอเชยี	กรงุมะนิลา	ประเทศฟิลปิปินส์
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
•	 มิถุนายน	2552		 กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
	 -	ปัจจุบัน	 	 และ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง											

บมจ.	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น
•	 สิงหาคม	2550		 กรรมการ	บมจ.	กรุงเทพโสภณ
	 -	ปัจจุบัน
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 พฤศจิกายน	2549		 กรรมการ	บจ.	พลังโสภณ
	 -	ปัจจุบัน

13.	 นายไพรินทร	์ชูโชติถาวร	
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ  61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  12 เมษายน 2559
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปี	2556																					
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์	ปี	2555																																				
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี																					
Tokyo	Institution	of Technology	ประเทศญี่ปุ่น

•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี																				
Tokyo	Institution	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)																			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 PTT-GE	Executive	Leadership	Program	2008,																										
GE	Crotonville	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	2007,													
Wharton	University	of	Pennsylvania	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 Industrial	Liaison	Program	(ILP)	2005,																							
Massachusetts	Institute	of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน																		
(ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่22	

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	1									
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	7	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	8	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที	่1	
สถาบันวิทยาการการค้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	24/2004
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	51/2004
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	รุ่น	14/2004
•	 Anti-Corruption	Training	Program	for	Corporate	Directors	and	
Executives	(ACEP)	รุ่น	4/2012

การถือหุ้นในธนาคาร*		จำานวน	2,000	หุ้น	คิดเป็น	0.00010%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2557	-	2558	 	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ไออาร์พีซี
•	 2557	-	2558	 	 กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ

ภาคสังคม	มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 2557	-	2558			 ที่ปรึกษา	มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง

ประเทศไทย
•	 2554		 	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
	 -	กันยายน	2558	 บมจ.	ปตท.
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

•	 2554	-	2558	 	 กรรมการ	บมจ.	ปตท.	สำารวจและผลติปิโตรเลยีม	
•	 2554	-	2558	 	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2554	-	2558			 อปุนายก	สมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 2554	-	2556	 	 กรรมการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	

•	 2553	-	2558	 	 ที่ปรึกษา	สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
•	 2553	-	2558	 	 คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า	วิศวกรรมศาสตร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2553	-	2555	 	 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นนำ้ามัน

ปิโตรเลียม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2553	-	2554	 	 กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2553			 		 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่ง	

ผูอ้ำานวยการ	ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห่งชาติ
•	 2552	-	2558	 	 กรรมการอำานวยการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย
•	 2552	-	2556	 	 กรรมการ	บมจ.	ไออาร์พีซี
•	 2552		 	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่บมจ.	ไออาร์พีซี	
	 -	พฤษภาคม	2554	
•	 2552	-	2558			 ประธานคณะอนุกรรมการกำากับแนวทาง							

หน่วยปฏบิติัการกลาง	ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 2549	-	2554			 กรรมการ	บจ.	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
•	 พฤศจิกายน	2559		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 -	ปัจจุบัน			 	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร	์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2558	-	ปัจจุบัน	 นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี	
•	 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำาเนิดวิทย์
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยมหิดล

14.	 นายชาติศิริ	โสภณพนิช
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่
  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

อายุ  57 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  28 เมษายน 2535
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  25 ปี
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)	รุ่น	1/2015
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	TG/2004	
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	2/2001
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร* 	จำานวน	5,700,200	หุ้น	คิดเป็น	0.29862%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
•	 เป็นบุตรของนายชาตร	ีโสภณพนิช	-	ประธานกรรมการ
•	 เป็นหลานของนายชาญ	โสภณพนิช	-	กรรมการ
ประสบการณ์การทำางาน
•	 28	ธันวาคม	2552		 ประธานกรรมการ		บจ.	ธนาคารกรงุเทพ	(ประเทศจนี)
	 -	ปัจจุบัน
•	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 เมษายน	2535		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน			
•	 2535	-	ปัจจุบัน				 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร																					

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 14	กุมภาพันธ์	2554	 กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 -	30	เมษายน	2557		
•	 10	สิงหาคม	2553		 กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	 -	8	มิถุนายน	2554			
•	 19	กรกฎาคม	2553		 กรรมการ	คณะกรรมการระบบการชำาระเงิน
	 -	30	เมษายน	2557		
•	 19	กรกฎาคม	2553		 ประธานสมาคมธนาคารไทย
	 -	30	เมษายน	2557		
•	 2549	-	2551				 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 2547		 	 กรรมการ	Board	of	Trustees,
	 -	มกราคม	2559			 Singapore	Management	University
•	 2546		 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 -	กันยายน	2552				 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 2545	-	2551				 กรรมการ	บมจ.	การบินไทย
•	 2545	-	2549				 ประธานสมาคมธนาคารไทย
•	 2545	-	2549				 กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
•	 2544	-	2551				 กรรมการ	VISA	International	-	Asia	Pacific
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	โพสต์	พับลิซซิ่ง
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 21	ตุลาคม	2557		 กรรมการ	สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
	 -	ปัจจุบัน				 	 อิเล็กทรอนิกส	์(องค์การมหาชน)
•	 25	มิถุนายน	2556		 กรรมการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 -	ปัจจุบัน			 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 18	กุมภาพันธ	์2553		 กรรมการ	TRG	Management	LP
	 -	ปัจจุบัน		
•	 18	กุมภาพันธ	์2553	 กรรมการ	TRG	Allocation	LLC
	 -	ปัจจุบัน		
•	 30	เมษายน	2552		 กรรมการสภามหาวิทยาลยั	มหาวทิยาลยักรงุเทพ
	 -	ปัจจุบัน			

15.	 นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ             

รองผู้จัดการใหญ่
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

อายุ  72 ป ี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  26 ตุลาคม 2549
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร  10	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ปริญญาโท	M.Sc.	in	Commerce,	University	of	Santo	Tomas	
ประเทศฟิลิปปินส์

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

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	355
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* 	จำานวน	8,860	หุ้น	คิดเป็น	0.00046%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร																	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 ตุลาคม	2549			 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
	 -	ปัจจุบัน				 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2539	-	2549	 	 รองผู้จัดการใหญ	่บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2533	-	2539				 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ	่บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2521	-	2533			 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 2548	-	ปัจจุบัน				 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา								

บมจ.	กรุงเทพประกันภัย
•	 2545	-	ปัจจุบัน				 ประธานกรรมการตรวจสอบ																								

บมจ.	ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บริหารสินทรัพย์ทวี
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บัวหลวงเวนเจอร์ส

16.	 นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ                

รองผู้จัดการใหญ่

อายุ  67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  29 ธันวาคม 2554
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   5 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 ปริญญาโท	Business	Management	(M.B.M.)																											
Asian	Institute	of	Management	ประเทศฟิลิปปินส์

•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	399
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 ธันวาคม	2554		 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
	 -	ปัจจุบัน		 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2549	-	2558			 กรรมการอิสระ	บมจ.	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์
•	 2544	-	2554				 รองผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2537	-	2544				 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2534		 	 กรรมการ	บจ.	ไฮเทค	นิทซ	ู(ประเทศไทย)
	 -	พฤษภาคม	2559
•	 2531		 	 กรรมการ	บจ.	ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
	 -	กันยายน	2559	
•	 2525	-	2537				 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	 2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	บมจ.	บีอีซีเวิลด์
•	 2546	-	ปัจจบุนั		 กรรมการอสิระ	บมจ.	บอีซี-ีเทโร	เอน็เตอร์เทนเมนท์
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	เทยิน	โพลีเอสเตอร์
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* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

17.	 นายทวีลาภ	ฤทธาภิรมย์
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ                   

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

อายุ  49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร   23 ธันวาคม 2553
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร   6 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมิชิแกน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	143/2011
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	87/2011
การถือหุ้นในธนาคาร* 	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 ธันวาคม	2553		 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 -	ปัจจุบัน		 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2557	-	2559			 กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	

ในคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำาแผนและ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี		
กระทรวงยุติธรรม

•	 2544	-	2553				 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2532	-	2535	 นิติกร	สำานักงานกฎหมาย																								

บจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ																												

ผู้แทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน	
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต	

•	 2557	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	สมาคมนิติศาสตร์									
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.	 นายอภิชาต	รมยะรูป
 เลขานุการบริษัท
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

อายุ 69 ปี
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท  9 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตร	Advanced	Bank	Management	Program										
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย	ประเทศฟิลิปปินส์

•	 ประกาศนียบัตร	Pacific	Rim	Bankers	Program																			
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน																	
(ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่12

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*	จำานวน	5,026	หุ้น	คิดเป็น	0.00026%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
•	 สิงหาคม	2551		 เลขานุการบริษัท	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
•	 2539	-	ปัจจุบัน			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2548	-	2551		 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร									

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
•	 2540	-	2556			 ประธานกรรมการ	บจ.	ธนาเทพการพิมพ์
•	 2531	-	2539			 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ																							
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 	ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2518	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	บจ.	นิธิกิจ
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คณะกรรมการธนาคารและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร

ประธาน
 นายชาตรี  โสภณพนิช
กรรมการ
 นายปิติ  สิทธิอ�านวย
 พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช
 นายโกวิทย์  โปษยานนท์
 นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
 นายเดชา  ตุลานันท์
 นายชาญ  โสภณพนิช
 นายอมร  จันทรสมบูรณ์
 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล
 นายพรเทพ  พรประภา
 นางเกศินี  วิฑูรชาติ
 นายอรุณ  จิรชวาลา
 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร
 นายชาติศิริ  โสภณพนิช
 นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
 นายชาญศักดิ์  เพื่องฟู
 นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ 
เลขานุการบริษัท
 นายอภิชาต  รมยะรูป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
 พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช
กรรมการ
 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล
 นางเกศินี  วิฑูรชาติ
 นายอรุณ  จิรชวาลา
เลขานุการ
 นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธาน
 นายโกวิทย์  โปษยานนท์
กรรมการ
 นายอมร  จันทรสมบูรณ์
 นายพรเทพ  พรประภา
เลขานุการ
 นางรัชนี  นพเมือง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน
 นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
 นายชาญ  โสภณพนิช
 นายอมร  จันทรสมบูรณ์
 นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการและเลขานุการ
 นายอายุสม์  กฤษณามระ

คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน
 นายเดชา  ตุลานันท์
กรรมการ
 นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
 นายอมร  จันทรสมบูรณ์
 นายชาติศิริ  โสภณพนิช
 นายสุวรรณ  แทนสถิตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
 นายชาติศิริ  โสภณพนิช
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
 นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู
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ผู้บริหารระดับสูง

นายบุญส่ง  บุณยะสาระนันท์
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายบริหารการเงิน 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด

Mr. Chong  Toh
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด
 • บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ากัด
 • บริษัท ยูนิวานิชน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)
 • Asia Landmark Fund Limited
 • Asia Landmark Master Fund Limited
 • Asia Landmark (US) Fund Limited
 • Asia Landmark Special Fund Limited

นางสาวสุธีรา  ศรีไพบูลย์
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายเทคโนโลยี
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 • บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
 • บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด
 • บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
 • บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ากัด

นางสาวรัชดา  ธีรธราธร
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • Asean Finance Corporation Limited (Singapore)
 • บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด
 • ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด
 • บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด

นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
 • บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
 • บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จ�ากัด
 • บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จ�ากัด
 • บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด

นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด

นางรัชนี  นพเมือง
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

นายไชยฤทธิ์  อนุชิตวรวงศ์ 
 • รองผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)  
  ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ และ  
  รับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
 • ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด

นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์
 • กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี 

นายอภิชาต  รมยะรูป
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท นิธิกิจ จ�ากัด

นางสาวปิยะดา  สุจริตกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด
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นายอายุสม์  กฤษณามระ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ สายการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • The Asian Bankers Association (ABA)
 • สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย
 • บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด

นายปิยะพันธ์  ทยานิธิ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ 
  ผู้จัดการ ธุรกิจโทรคมนาคม 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จ�ากัด
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด
 • บริษัท ศรีศักดิ์ จ�ากัด
 • บริษัท ไพโอเนีย แลนด์ จ�ากัด

นายคณิต  สีห์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3  
  ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2  
  และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด 
 • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
 • Golden River Investment International Corporation

นางเยาวดี  นาคะตะ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รบัผดิชอบ ธุรกิจลกูค้ากลุม่ธุรกิจ 2 ธุรกิจสถาบนัการเงนิ ธุรกิจการเกษตร  
  และธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าเรือระยอง จ�ากัด

นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด

นางเสาวณี  ศิริพัฒน์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท อาภาพรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

นายสงคราม  สกุลพราหมณ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

Mr. Hitoshi  Ozawa
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายภากร  วนัปติกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบ ฝ่ายอาคารส�านักงานและทรัพย์สิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท นันทวัน จ�ากัด
 • บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

Mr. Ian Guy Gillard
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี 

Mr. Lin Cheng Leo, Kung
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Hong Kong & China, in charge of  
  Business Expansion and IT (China)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • Ancient Castle Company Limited
 • Manyulon Properties Company Limited
 • Step High Company Limited
 • Victoria Management Company Limited
 • Ocean Park Corporation Limited
 • ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด

นายสอาด  ธีรโรจนวงศ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ สายบริหารการเงิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด

นายธวัช  ตรีวรรณกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กมลกิจ จ�ากัด
 • บริษัท ข้าวอนามัย จ�ากัด
 • บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จ�ากัด
 • บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
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นายไกรสร  บารมีอวยชัย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท เฟอร์รั่มจ�ากัด (มหาชน)

นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รบัผดิชอบ ธุรกิจอตุสาหกรรมเบา ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจลกูค้ากลุม่ธุรกิจ 3 
  ธุรกิจลูกค้า และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ากัด
 • ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด

นางปรัศนี  อุยยามะพันธุ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  รับผิดชอบ ก�ากับดูแล และดูแลก�ากับฝ่ายอาคารส�านักงานและ
  ทรัพย์สิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายทัฬห์  สิริโภคี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด 
 • บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายกีรติ  ไหลสาธิต
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการบริหาร Portfolio บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ากัด

นางพรนิจ  ตุลย์วัฒนจิต
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และ
  รับผิดชอบ ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ และพาณิชย์บริการ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
 • บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ากัด

นางสาวจิรนา  โอสถศิลป์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางอัมพร  ปุรินทวรกุล 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางสาวสุทธิรัตน์  พาชีรัตน์ 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการ ธุรกิจน�้าตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  รับผิดชอบธุรกิจสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน)

นายธงชัย  อานันโทไทย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนต์และจักรกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจสิ่งทอและผ้าส�าเร็จรูป ธุรกิจลูกค้า 
  กลุ่มธุรกิจ 1 ธุรกิจบริการ และธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 4 และ
  ธุรกิจน�้าตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายฐานิศร์  ศิริโชติ
 • ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผลติภณัฑ์ Cash Management ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ากัด

นายโชค  ณ ระนอง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ผู้จัดการสายบัตรเครดิต
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ากัด

นายปานศักดิ์  พฤกษากิจ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  รับผิดชอบงานก�ากับดูแล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวพจณี  คงคาลัย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลกูค้าบคุคล 
  นครหลวง และรักษาการบริหารความสัมพันธ์และการขาย  
  สายลูกค้าบุคคล ต่างจังหวัด
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท เอก 2515 เฮลท์ฟูดส์ จ�ากัด
 • บริษัท วารินทร์ผลไม้ จ�ากัด
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นายกึกก้อง  รักเผ่าพันธุ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริการลูกค้า สายเทคโนโลยี 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •  บริษัท ไทยดิจิทัลไอดี จ�ากัด 

นายกนกศักดิ์  โมกขมรรคกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท โมชั่นลิงค์ จ�ากัด
 • บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายปรียะมิตต์  เหตระกูล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้อ�านวยการบริหารสินเชื่อพิเศษ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางสุชาดา  สุขพันธุ์ถาวร
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ากัด
 • บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ�ากัด
 • บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน)

นายสามารถ  ชัชวาลจ�ารัส
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางสาวกมลรัตน์  สีลพัทธ์กุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี 

นายบุญเกรียง  ธนาพันธ์สิน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี 

นางยุพิน  แสงทองพิทักษ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี 

นายบุญสันต์  ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ 
 •  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการสนับสนุน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางสาวสุดสงวน  ชูสุกลธนะชัย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี  

นางสาวธัญฑิกา  โพธิสมภรณ์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  รับผิดชอบฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายการประชาสัมพันธ์
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • บริษัท พันธวณิช จ�ากัด

นายเศรษฐจักร  ลียากาศ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นางชุติมา  กิจจ�านงค์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

Mr. Hiroshi  Shimamura
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายสุวัชชัย  ทรงวานิช
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  กิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี

นายเวทิศ  อัศวมังคละ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี
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การจัดสรรกำาไรประจำาปี 2559

ในปี 2559 ธนาคารมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 28,479,275,983.83 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�าไรบางส่วน 
ในงวดแรก โดยมีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเมือ่วันที ่23 กันยายน 2559 ในอตัรา 2.00 บาทต่อหุน้ และคณะกรรมการธนาคารได้มมีตเิห็นชอบ
ให้เสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรก�าไรและจ่ายเงนิปันผลงวดสดุท้ายในอตัรา 4.50 บาทต่อหุน้ รายละเอยีดการจดัสรรก�าไรสรปุได้ดงันี้

การจัดสรร

ส�ารองตามกฎหมาย

 งวด มกราคม-มิถุนายน 2559 500,000,000.00 บาท

 งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 500,000,000.00 บาท 1,000,000,000.00 บาท

ส�ารองทั่วไป

 งวด มกราคม-มิถุนายน 2559 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท

จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ

 1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น 3,817,685,788.00 บาท

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

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ�าปี 2559 จ�านวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตรา 
ทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี เทียบกับปี 2558 ที่ได้จ่ายเงินปันผล
ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.96 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี
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รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารของธนาคาร และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระและไม่ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย

 1. นายโกวิทย์  โปษยานนท์  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 2. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายพรเทพ  พรประภา กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งท�าหน้าท่ีก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปด้วย 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�าเนินการท่ีชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�าหนดของทางการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางและ
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้ 

 การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร รวมท้ังยังต้องค�านึงถึงขนาด 
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และให้ 
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส�าหรับ 
การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีจ�านวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�านวน 17 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 6 ท่าน และกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 5 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทบทวน 
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�าหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของ
คณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

 

 (โกวิทย์  โปษยานนท์)
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 26 มกราคม 2560
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  โดยงบการเงินดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน และใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบ 
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ท้ังนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ 
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ธนาคารมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ 
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล ท้ังน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559

 (ชาตรี  โสภณพนิช)
 ประธานกรรมการธนาคาร
 23 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
 
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระของธนาคาร จ�านวน 4 ท่าน ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินหลายด้าน  
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการด�าเนินกิจการใดๆ ของธนาคาร 
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย 
 
 1.  พลเรือเอกประเจตน์     ศิริเดช       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม    ยุคล กรรมการตรวจสอบ  
 3. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาต ิ กรรมการตรวจสอบ
 4. นายอรุณ  จิรชวาลา  กรรมการตรวจสอบ
 
โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุ รวมท้ังสิน้ 18 ครัง้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีร่ะบใุนกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้ 
 
สอบทานรายงานทางการเงิน 
ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�าไตรมาส ประจ�างวดครึ่งปี และประจ�าปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบาย
การบัญชีและประมาณการที่ส�าคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี  นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณา 
ผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน และจดัให้มกีารประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุเพือ่ปรกึษา
หารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถด�าเนินการได้ตามแผน
และแนวทางที่ก�าหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ากัด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง 
 
จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เหมาะสม 
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้น 
การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส�าคัญและมีระดับความเส่ียงสูง และได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผล 
การตรวจสอบประจ�าปี ระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือร่วมกันพิจารณาก�าหนดแนวทาง 
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี  
และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตาม
ผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประเมินความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายในประจ�าปีน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
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ผู้สอบบัญชี
ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองธนาคาร โดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ถอื และความเพยีงพอของทรพัยากร 
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส�าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นั้น ได้พิจารณาถึง 
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�านักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจ�าปี 2560 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได ้
จัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว 
 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน 
ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารก�าหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณา 
ผลการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัดแูล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคมุ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร 
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ  
เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความ 
ร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  

 พลเรือเอก      
	 	 (ประเจตน์		ศิริเดช)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  21 กุมภาพันธ์ 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“ธนาคารและบรษิทัย่อย”) และงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
และงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร  
และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะธนาคารส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถึงหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี
ที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อย 
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่ง ๆ ทีม่นียัส�าคัญท่ีสดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชขีองขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ วิธีก�รตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นมีการใช้สมมติฐานและ
ดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการการรับรู้รายการ 
ของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อบ่งชี้ ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้  
ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ประมาณการ 
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้  ระยะเวลาของ 
กระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม ตลอดจน 
สภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราการผิดนัดช�าระหนี้ ข้าพเจ้า
ได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ในประเด็นดังต่อไปนี้:

• การจัดชั้นสินเชื่อและการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ เพ่ือการ 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้

• สมมติฐานท่ีส�าคัญและดุลยพินิจของผู้บริหารท่ีน�ามาใช้ 
ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อมูล 
ผลสูญเสียจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่หาได้ 
ในปัจจุบัน รวมถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้

• การก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่มีลักษณะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน

• การค�านวณและการรับรู้รายการของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นโยบายการบญัชสี�าหรบัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและรายละเอยีด
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู แสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ข้อ 3.7 และ 6.7 ตามล�าดับ 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

• ประเมินและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลและการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ การทดสอบการควบคุมภายในเหล่าน้ี ประกอบด้วย การท�า 
ความเข้าใจนโยบายการบัญชีและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการต้ัง 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การจัดชั้นหน้ี มูลค่าหลักประกัน และการ 
สอบทานสินเชื่อ ข้าพเจ้าได้ทดสอบระบบการควบคุมในกระบวนการ 
ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตาม การทบทวนและการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร

• ปฏิบตังิานการทดสอบรายละเอยีด โดยการสุม่ตวัอย่างทัง้ลกูหนีร้ายใหม่
และลูกหนี้รายเดิมของธนาคารท่ีมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ วิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง 
การทดสอบการค�านวณในทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ 

• ท�าการทดสอบตัวอย่างของรายการเงินให้สนิเชือ่เพ่ือให้แน่ใจวา่เหตกุารณ์
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (จุดรับรู้การด้อยค่า) นั้น ถูกระบุอย่างทันท่วงที 
และมีการก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้

• พิจารณาประมาณการของกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีจดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร
เพ่ือใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาสมมติฐานท่ีจัด 
ท�าขึ้นโดยผู้บริหารและเปรียบเทียบประมาณการกับหลักฐานภายนอก 
ที่สามารถเข้าถึงได้ 

• ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไม่ได้ถูกระบุโดยผู้บริหารว่าเป็น 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักฐาน
ภายนอกประกอบดุลยพินิจของข้าพเจ้า
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ�าป ีหากขา้พเจา้สรปุไดว่้ามกีารแสดงขอ้มลูท่ีขัดตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่ว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคารและบริษัทย่อย

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และ 
ของธนาคารในการด�าเนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนินงานตอ่เน่ืองเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิธนาคารและบรษิทัย่อยหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไมส่ามารถด�าเนนิงานตอ่เนือ่งตอ่ไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอื
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และ 
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย
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 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ี 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย 
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
ภายในธนาคารและบริษัทย่อย เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล  
และการปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบ 
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ 
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด



110    รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

66,338,317 61,431,621 66,261,272 61,299,466
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 394,612,287 372,006,625 342,757,301 327,351,431

7,449 26,654 -                     -                     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3 24,471,159 22,744,628 24,040,842 22,637,201

6.4 546,613,858 519,525,046 518,115,767 497,380,783
6.5 1,327,421 1,280,199 33,680,877 33,180,876

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 6.6
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 1,941,586,291 1,869,539,537 1,893,632,507 1,820,230,566
ดอกเบี้ยค้างรับ 4,652,521 4,279,421 4,536,487 4,184,666

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,946,238,812 1,873,818,958 1,898,168,994 1,824,415,232
หัก รายได้รอตัดบัญชี (493,063) (636,609) (450,949) (581,728)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 (116,808,546) (101,775,087) (113,368,416) (98,703,151)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.8 (2,709,754) (2,412,029) (2,709,754) (2,412,029)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,826,227,449 1,768,995,233 1,781,639,875 1,722,718,324
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 686,373 2,597,526 116,245 181,725
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.9 12,262,492 13,579,263 8,776,512 9,502,106
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6.10 45,230,550 46,108,061 43,767,374 44,684,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 828,594 452,388 774,276 399,897

6.12 3,347,566 2,744,891 2,355,259 1,778,151
4,366,690 10,205,630 4,328,555 10,196,984

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 17,909,584 14,154,398 12,184,928 10,909,322
2,944,229,789 2,835,852,163 2,838,799,083 2,742,220,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

หลักประกันที่น าไปวางกับคู่สัญญาทางการเงิน

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ

สินทรัพย์
เงินสด

สิทธใินการเรียกคืนหลักทรัพย์

เงินลงทุนสุทธิ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

66,338,317 61,431,621 66,261,272 61,299,466
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 394,612,287 372,006,625 342,757,301 327,351,431

7,449 26,654 -                     -                     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3 24,471,159 22,744,628 24,040,842 22,637,201

6.4 546,613,858 519,525,046 518,115,767 497,380,783
6.5 1,327,421 1,280,199 33,680,877 33,180,876

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 6.6
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 1,941,586,291 1,869,539,537 1,893,632,507 1,820,230,566
ดอกเบี้ยค้างรับ 4,652,521 4,279,421 4,536,487 4,184,666

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,946,238,812 1,873,818,958 1,898,168,994 1,824,415,232
หัก รายได้รอตัดบัญชี (493,063) (636,609) (450,949) (581,728)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 (116,808,546) (101,775,087) (113,368,416) (98,703,151)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.8 (2,709,754) (2,412,029) (2,709,754) (2,412,029)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,826,227,449 1,768,995,233 1,781,639,875 1,722,718,324
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 686,373 2,597,526 116,245 181,725
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.9 12,262,492 13,579,263 8,776,512 9,502,106
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6.10 45,230,550 46,108,061 43,767,374 44,684,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 828,594 452,388 774,276 399,897

6.12 3,347,566 2,744,891 2,355,259 1,778,151
4,366,690 10,205,630 4,328,555 10,196,984

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 17,909,584 14,154,398 12,184,928 10,909,322
2,944,229,789 2,835,852,163 2,838,799,083 2,742,220,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

หลักประกันที่น าไปวางกับคู่สัญญาทางการเงิน

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ

สินทรัพย์
เงินสด

สิทธใินการเรียกคืนหลักทรัพย์

เงินลงทุนสุทธิ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

6.14 2,178,140,784 2,090,964,660 2,116,658,689 2,039,107,787
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6.15 130,927,972 128,681,424 122,899,921 117,141,014
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 12,326,299 10,588,969 12,305,367 10,539,277
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 272,400 245,248 -                     -                     
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 6.3 26,713,721 34,150,730 26,153,232 33,732,860

6.16 137,815,211 138,402,557 137,624,479 138,343,911
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 686,373 2,597,526 116,245 181,725
ประมาณการหนี้สิน 6.20 12,941,250 9,601,115 12,777,872 9,472,449

6.12 5,702,331 6,334,871 5,468,140 5,962,980
59,458,565 52,254,039 40,453,713 39,315,652

รวมหนี้สิน 2,564,984,906   2,473,821,139   2,474,457,658   2,393,797,655   

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 6.22

ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 
หุ้นสามัญ  3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ  1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 55,239,381 58,923,754 56,354,551 57,964,301 
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 6.24 , 6.25
ทุนส ารองตามกฎหมาย 21,000,000 20,000,000 21,000,000 20,000,000 
อ่ืน ๆ 91,500,000 86,500,000 91,500,000 86,500,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 135,841,529 120,973,954 120,052,213 108,523,902 
รวมส่วนของธนาคาร 379,015,571 361,832,369 364,341,425 348,422,864 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 229,312 198,655 -                     -                     
รวมส่วนของเจ้าของ 379,244,883 362,031,024 364,341,425 348,422,864 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,944,229,789 2,835,852,163 2,838,799,083 2,742,220,519 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (นายสุวรรณ  แทนสถิตย)์
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

                                                    (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                      กรรมการผู้จัดการใหญ่

เงินรับฝาก 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอ่ืน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

6.14 2,178,140,784 2,090,964,660 2,116,658,689 2,039,107,787
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6.15 130,927,972 128,681,424 122,899,921 117,141,014
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 12,326,299 10,588,969 12,305,367 10,539,277
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 272,400 245,248 -                     -                     
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 6.3 26,713,721 34,150,730 26,153,232 33,732,860

6.16 137,815,211 138,402,557 137,624,479 138,343,911
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 686,373 2,597,526 116,245 181,725
ประมาณการหนี้สิน 6.20 12,941,250 9,601,115 12,777,872 9,472,449

6.12 5,702,331 6,334,871 5,468,140 5,962,980
59,458,565 52,254,039 40,453,713 39,315,652

รวมหนี้สิน 2,564,984,906   2,473,821,139   2,474,457,658   2,393,797,655   

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 6.22

ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 
หุ้นสามัญ  3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ  1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 55,239,381 58,923,754 56,354,551 57,964,301 
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 6.24 , 6.25
ทุนส ารองตามกฎหมาย 21,000,000 20,000,000 21,000,000 20,000,000 
อ่ืน ๆ 91,500,000 86,500,000 91,500,000 86,500,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 135,841,529 120,973,954 120,052,213 108,523,902 
รวมส่วนของธนาคาร 379,015,571 361,832,369 364,341,425 348,422,864 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 229,312 198,655 -                     -                     
รวมส่วนของเจ้าของ 379,244,883 362,031,024 364,341,425 348,422,864 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,944,229,789 2,835,852,163 2,838,799,083 2,742,220,519 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (นายสุวรรณ  แทนสถิตย)์
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

                                                    (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                      กรรมการผู้จัดการใหญ่

เงินรับฝาก 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอ่ืน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559



112    รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 102,443,089      103,813,976      98,491,679        98,890,031        
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 38,445,326        46,303,600        36,805,028        43,976,921        

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 63,997,763        57,510,376        61,686,651        54,913,110        
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 32,936,178 32,082,331 28,868,623 27,803,790
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 8,444,078 8,011,745 8,343,208 7,716,101

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492,100        24,070,586        20,525,415        20,087,689        
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 7,459,181          7,773,939          6,288,147          6,656,028          
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 4,271,560          5,835,869          2,397,447          2,529,271          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 96,620               191,901             -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 998,894             3,008,171          759,561             2,473,316          
รายได้จากเงินปนัผล 3,966,068          3,736,868          4,433,468          4,480,549          
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 575,335 600,694 443,553             463,224             

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 105,857,521      102,728,404      96,534,242        91,603,187        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 25,247,253        24,227,178        22,829,785        21,894,582        
ค่าตอบแทนกรรมการ 125,486             138,451             105,020             103,490             
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9,908,827          9,457,904          9,207,253          8,780,360          
ค่าภาษีอากร 3,387,529          3,554,700          3,292,570          3,388,639          
อ่ืน ๆ 11,836,074        7,666,692          11,053,285        6,912,593          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 50,505,169        45,044,925        46,487,913        41,079,664        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 15,727,950        14,653,515        15,139,314        13,782,259        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        

6.41 7,555,687          8,629,835          6,427,739          7,172,699          
32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (752,594) 2,238,354 (840,640) 2,278,545
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (2,117,306) 2,432,111 27,140 2,062,684
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 133,437 (466,266) 147,765 (470,741)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     15,628,505 -                     15,505,053
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยัส าหรับ
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 150,762 (182,604) 158,149 (176,491)
ภาษีเงินได้เกีย่วกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (29,828) (3,082,318) (31,306) (3,066,182)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (2,615,529) 16,567,782 (538,892) 16,132,868

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 31,814,845        34,180,628        28,479,276        29,568,565        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 253,870             219,501             -                     -                     

32,068,715        34,400,129        28,479,276        29,568,565        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ปน็ของธนาคาร 29,205,025        50,748,566        27,940,384        45,701,433        
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 248,161             219,345             -                     -                     

29,453,186        50,967,911        27,940,384        45,701,433        
16.67                 17.91                 14.92                 15.49                 

1,908,843          1,908,843          1,908,843          1,908,843          

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
       กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรสุทธิ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท)
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

                                                                               (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
                                                                                 กรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 3,343,210          3,493,331          3,191,623          3,366,691          
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,351,307 14,716,004 14,762,671 13,844,748
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ) 376,643 (62,489) 376,643 (62,489)
(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (4,841,481) 3,478,675 (4,629,103) 3,503,121
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ าหน่าย 2,203,977 1,053,472 2,299,806 1,122,708
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า (26,268) (44,811) 6,472 (7,833)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 337,869 10,548 337,869 10,548
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (4,317,320) (6,995,173) (2,443,207) (3,688,575)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 45,760               1,159,304          45,760               1,159,304          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย (96,620)              (191,901)            -                     -                     
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (21,098) (164,905) (75,311) (230,448)
ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,954) (37,175) (3,588) (29,373)
ก าไรจากการตีราคาที่ดินและอาคาร -                     (293,511) -                     (293,511)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน (โอนกลับ) (107,251) 63,657 (107,251) 63,657
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน 3,909,536 466,892 3,880,201 443,017
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (63,997,763) (57,510,376) (61,686,651) (54,913,110)
รายได้เงินปันผล (3,966,068) (3,736,868) (4,433,468) (4,480,549)
เงินสดรับดอกเบี้ย 102,189,873 105,206,094 98,186,933 99,911,518
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (39,975,027) (46,754,053) (37,769,480) (43,752,293)
เงินสดรับเงินปันผล 3,966,068 3,736,868 3,731,574 3,496,397
เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (9,210,653) (8,854,424) (7,703,865) (8,003,028)
รายได้ค้างรับอ่ืนเพ่ิมขึ้น (43,218) (62,247) (61,654) (226,845)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 470,421 (466,480) 358,209 (569,925)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 45,210,345        51,240,396        43,171,198        47,404,994        

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (22,761,540) 160,106,615 (15,339,299) 139,828,788
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น (44,882,632) (13,069,509) (43,870,549) (14,143,901)
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (72,801,318) (90,861,897) (74,114,138) (93,363,246)
ทรัพย์สินรอการขาย 1,834,421 3,746,491 1,297,459 2,955,412
สินทรัพย์อ่ืน (46,954) (10,076,751) 2,795,369 (11,048,291)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 39,624,402        43,029,964        34,907,015        36,741,264        
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 3,343,210          3,493,331          3,191,623          3,366,691          
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,351,307 14,716,004 14,762,671 13,844,748
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ) 376,643 (62,489) 376,643 (62,489)
(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (4,841,481) 3,478,675 (4,629,103) 3,503,121
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ าหน่าย 2,203,977 1,053,472 2,299,806 1,122,708
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า (26,268) (44,811) 6,472 (7,833)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 337,869 10,548 337,869 10,548
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (4,317,320) (6,995,173) (2,443,207) (3,688,575)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 45,760               1,159,304          45,760               1,159,304          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย (96,620)              (191,901)            -                     -                     
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (21,098) (164,905) (75,311) (230,448)
ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,954) (37,175) (3,588) (29,373)
ก าไรจากการตีราคาที่ดินและอาคาร -                     (293,511) -                     (293,511)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน (โอนกลับ) (107,251) 63,657 (107,251) 63,657
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน 3,909,536 466,892 3,880,201 443,017
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (63,997,763) (57,510,376) (61,686,651) (54,913,110)
รายได้เงินปันผล (3,966,068) (3,736,868) (4,433,468) (4,480,549)
เงินสดรับดอกเบี้ย 102,189,873 105,206,094 98,186,933 99,911,518
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (39,975,027) (46,754,053) (37,769,480) (43,752,293)
เงินสดรับเงินปันผล 3,966,068 3,736,868 3,731,574 3,496,397
เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (9,210,653) (8,854,424) (7,703,865) (8,003,028)
รายได้ค้างรับอ่ืนเพ่ิมขึ้น (43,218) (62,247) (61,654) (226,845)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 470,421 (466,480) 358,209 (569,925)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 45,210,345        51,240,396        43,171,198        47,404,994        

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (22,761,540) 160,106,615 (15,339,299) 139,828,788
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น (44,882,632) (13,069,509) (43,870,549) (14,143,901)
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (72,801,318) (90,861,897) (74,114,138) (93,363,246)
ทรัพย์สินรอการขาย 1,834,421 3,746,491 1,297,459 2,955,412
สินทรัพย์อ่ืน (46,954) (10,076,751) 2,795,369 (11,048,291)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบกระแสเงินสด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 87,176,124        32,185,730        77,550,902 46,519,360
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,246,548 (11,366,711) 5,758,907 (2,677,524)
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,737,329 1,453,379 1,766,090 1,469,296
เงินกู้ยืมระยะสั้น 132,086 (160,580) -                     (198,551)
หนี้สินอ่ืน 3,917,929 23,014,189 (2,915,261) 23,328,048

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน 1,762,338 146,211,352 (3,899,322) 140,074,385
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผื่อขาย (378,947,953) (553,363,262) (372,451,454) (532,227,970)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 400,802,314      429,436,015      393,377,248      411,321,841      
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (60,217,202) (36,848,725) (4,963,972) (2,433,702)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 58,499,101        50,012,217        9,427,905          16,437,582        
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทั่วไป (5,733,886) (5,433,570) (5,733,886) (5,433,570)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 3,034,895          821,752             3,034,895          821,752             
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                     -                     (500,000) -                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     32,611               -                     32,611               
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 49,398               35,149               701,893             984,152             
เงินสดจ่ายในการซ้ือที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธกิารเช่า (2,180,111) (1,730,827) (1,937,206) (1,522,338)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,531                 164,550             4,654                 29,746               

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 15,314,087 (116,874,090) 20,960,077 (111,989,896)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน -                     (14,241,584) -                     (14,241,584)
เงินกู้ยืมลดลง (34,101) (39,788) (34,101) (39,788)
เงินปันผลจ่าย (12,021,823) (12,407,479) (12,021,823) (12,407,479)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (217,504) (172,994) -                     -                     

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,273,428) (26,861,845) (12,055,924) (26,688,851)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (50,041) 106,363 (43,025) 121,483
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,752,956 2,581,780 4,961,806 1,517,121
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 65,384,722        62,802,942        61,299,466        59,782,345        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 70,137,678 65,384,722 66,261,272 61,299,466
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 87,176,124        32,185,730        77,550,902 46,519,360
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,246,548 (11,366,711) 5,758,907 (2,677,524)
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,737,329 1,453,379 1,766,090 1,469,296
เงินกู้ยืมระยะสั้น 132,086 (160,580) -                     (198,551)
หนี้สินอ่ืน 3,917,929 23,014,189 (2,915,261) 23,328,048

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน 1,762,338 146,211,352 (3,899,322) 140,074,385
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผื่อขาย (378,947,953) (553,363,262) (372,451,454) (532,227,970)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 400,802,314      429,436,015      393,377,248      411,321,841      
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (60,217,202) (36,848,725) (4,963,972) (2,433,702)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 58,499,101        50,012,217        9,427,905          16,437,582        
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทั่วไป (5,733,886) (5,433,570) (5,733,886) (5,433,570)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 3,034,895          821,752             3,034,895          821,752             
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                     -                     (500,000) -                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     32,611               -                     32,611               
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 49,398               35,149               701,893             984,152             
เงินสดจ่ายในการซ้ือที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธกิารเช่า (2,180,111) (1,730,827) (1,937,206) (1,522,338)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,531                 164,550             4,654                 29,746               

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 15,314,087 (116,874,090) 20,960,077 (111,989,896)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน -                     (14,241,584) -                     (14,241,584)
เงินกู้ยืมลดลง (34,101) (39,788) (34,101) (39,788)
เงินปันผลจ่าย (12,021,823) (12,407,479) (12,021,823) (12,407,479)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (217,504) (172,994) -                     -                     

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,273,428) (26,861,845) (12,055,924) (26,688,851)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (50,041) 106,363 (43,025) 121,483
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,752,956 2,581,780 4,961,806 1,517,121
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 65,384,722        62,802,942        61,299,466        59,782,345        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 70,137,678 65,384,722 66,261,272 61,299,466
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อก าหนดของทางราชการ    

 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก  

 

ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน ซึ่งตำม
แนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำรในกำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำรก ำหนด 
นอกจำกนั้น จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรข้ึนอยู่กับควำมเห็นของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบ น้ ำหนักของควำมเส่ียง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำร
ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและ
ข้อก ำหนดอื่น ๆ ของทำงรำชกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็นฉบับภำษำไทย  และได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย  รวมถึงกฎระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
กำรน ำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของทำงกำรท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรจัดท ำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
ลงวันท่ี  4 ธันวำคม 2558 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี 
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ธนำคำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
และตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ที่ส ำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรและข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ใช้ได้ระบุไว้
ในหมำยเหตุต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศ
และลงรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 
เป็นต้นไป มำถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
 

2.2.2 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2559  โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 
1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป มีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได้ 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รำยได้ 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)  ก ำไรต่อหุ้น 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)  ประมำณกำรหนี้สิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  กำรบัญชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินรวม 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) กำรร่วมกำรงำน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ข้อจ ำกัดสินทรพัย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของ

รำยกำรเหล่ำนี้ ส ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงำน 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน  
  

ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบ
ต่องบกำรเงินของธนำคำรอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  

 

2.3 งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด  บริษัท 
บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 
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นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) 
เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100  
 

บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ส ำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด 
 

2.4 งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรท้ังหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1    กำรรับรู้รำยได้ 
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมรับโดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อ
ที่ค้ำงช ำระเกิน 3 เดือน โดยถือเป็นรำยได้เมื่อได้รับช ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็น
รำยได้ไว้แล้วทั้งหมด 

 

3.2    กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง  

 

3.3  เงินสด 
           เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ 

 

3.4     ตรำสำรอนุพันธ์  
ตรำสำรอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท ำสัญญำ (Trade Date) และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมรับรู้และแสดงรวมอยู่ในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำ
และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

ธนำคำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน รำยกำรนอกงบ แสดงฐำนะกำรเงิน 
สถำนะสุทธิต่ำง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนำคำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำว  
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ซึ่งจะใช้วิธีกำรบัญชี  (ตำมเกณฑ์คงค้ำง) ในลักษณะเดียวกับ
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรมีกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตรำสำรอนุพันธ์และรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง  รวมถึงลักษณะของควำมเสี่ยง  วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียง 
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ธนำคำรหยุดใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง เมื่อตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงครบก ำหนด หรือเมื่อขำย  
หรือเมื่อไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง โดยต้องวัดมูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ์ที่หยุดใช้
กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีเกณฑ์คงค้ำงกับมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำวจะตัดจ ำหน่ำยและรับรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนอย่ำงสอดคล้องกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงท ำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัวแปรที่ระบุไว้ในอนุพันธ์ ธนำคำรรับรู้รำยกำร จัดประเภท  และบันทึกบัญชีของอนุพันธ์แฝงตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  โดยในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ  
และควำมเส่ียงที่ไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลักษณะตรงตำมนิยำม
ของตรำสำรอนุพันธ์ โดยที่ตรำสำรกำรเงินแบบผสมดังกล่ำวไม่ได้ถูกวัดค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม  และรับรู้
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุน  ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพันธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
แยกออกจำกสัญญำหลักเสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์หน่ึง และจัดเป็นรำยกำรประเภทเพื่อค้ำ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
และรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
ส ำหรับสัญญำหลัก ธนำคำรรับรู้รำยกำร จัดประเภท และวัดมูลค่ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง  และในกรณีของ
อนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงินแบบผสมที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรบันทึกและจัดประเภทอนุพันธ์แฝงดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก 

 

3.5     เงินลงทุน 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน  และเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ 
เงินลงทุนเผ่ือขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด เงินลงทุนท่ัวไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันท่ีมีกำรจ่ำยช ำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด  ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้         
ในระยะส้ันและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบก ำหนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ท่ีจะถือจนครบก ำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
 

ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำยและแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยที่ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จอื่นจนกว่ำจะจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
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ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

บริษัทย่อย เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรมีอ ำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย 
 

บริษัทร่วม เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรออกเสียงท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย 
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
 

ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธี ที่ท ำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนส ำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับตรำสำรหน้ี  
 

3.6   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้    
ธนำคำรรับรู้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เมื่อมีกำรจ่ำยเงินให้ผู้กู้ โดยรับรู้ด้วยรำคำทุน  และตัดรำยกำรเมื่อได้รับช ำระ
หรือเมื่อตัดจ ำหน่ำย  
 

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.6) 
 

3.7    ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ก ำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นรำยบัญชีหรือรำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้ 
กล่ำวคือ ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รำยหนึ่งในระดับคุณภำพที่ต่ ำสุดของลู กหนี้รำยนั้น 
และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดังกล่ำว  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ด ำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 
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ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
เรือ่ง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2559  
 

ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภำพด้วยผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน  ในส่วนของค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันส ำรองตำมอัตรำขั้นต่ ำที่ ธปท . ก ำหนดโดยสินเชื่อที่มีลักษณะ
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) (หมำยเหตุข้อ 6.6.1) 
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดโดย ธปท. โดยได้ค ำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม 
 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระท ำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชี
โดยน ำมำเพิ่มค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 

เมื่อธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง  
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ  

 

3.8    กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
ธนำคำรใช้วิธีในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ  โดยกำรลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้ำงรับ กำรรับโอนสินทรัพย์ 
กำรรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหน้ี และกำรปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้     
 

ส ำหรับกำรรับโอนสินทรัพย์หรือรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหนี้  เพื่อช ำระหนี้ตำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น  ธนำคำรยึดหลักควำมระมัดระวังในกำรบันทึกรับรู้สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอน โดยบันทึก
ด้วยมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงภำระหนี้ตำมบัญชีหรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ ซึ่งให้ผลแตกต่ำงที่ไม่มีนัยส ำคัญ
จำกกำรบันทึกรับโอนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
 

ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ด้วยวิธีปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้นั้น ธนำคำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหนี้จำกมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ธนำคำรใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ 
(MLR) ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นอัตรำคิดลดในกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตจำกกำรปรับเงื่อนไข และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดังกล่ำว เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดรำยกำร 
หลังจำกนั้น ธนำคำรจะท ำกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตดังกล่ำวทุก ๆ งวด โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ
ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ในงบกำรเงินเป็นอัตรำคิดลด และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของผลขำดทุนดังกล่ำว 
โดยกำรเพิ่มหรือลดค่ำใช้จ่ำยในบัญชีขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
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3.9   ทรัพย์สินรอกำรขำย 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินรอกำรขำยรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจ ำหน่ำย 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย และเรื่อง หลักเกณฑ์กำรซื้อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่ส ำหรับประกอบธุรกิจหรือส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน  
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีส ำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2558 

 

3.10    ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ที่ดินแสดงในรำคำที่ตีใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
โดยใช้วิธีรำคำตลำดส ำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับอำคำร  ซึ่งรำคำดังกล่ำว
ได้รับกำรทบทวนโดยคณะกรรมกำรอนุมัติรำคำ และบันทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึ้นไว้ในบัญชีส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำที่ดินและอำคำร ซึ ่งแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ  ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรส่วนที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น และโอนส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำก ำไรสะสมโดยตรงในจ ำนวน
เดียวกันกับค่ำเส่ือมรำคำดังกล่ำว  มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำน ำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ส ำหรับสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกัน ส ำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจ ำหน่ำย 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือจะถูกโอนเข้ำก ำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย 
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ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 

อำคำรท่ีตีรำคำใหม่    20 - 30 ปี 
อำคำรท่ีสร้ำงใหม่    20 ปี 
อุปกรณ ์    3 - 5 ปี 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด 
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำก
กำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
 

3.11    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี  
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
 

3.12     สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงในรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย กำรตัดจ ำหน่ำยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 2 - 30 ปี 
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3.13   ประมำณกำรหนี้สิน       
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุก ำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี้สินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับภำระผูกพันที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน  (หมำยเหตุข้อ 6.21) 
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี้สินอื่น 
 

ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี้สินอย่ำงสม่ ำเสมอ และบันทึกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรหนี้สินโดยกำรเพิ่มหรือลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

3.14   รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.14.1   สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละแห่ง 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน  
 

3.14.2   กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันท่ีเกิดรำยกำร   
 

ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน  แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรำยกำรหรือ ณ วันท่ีมีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรซื้อขำยและแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ แสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ  

 

3.14.3  กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทุกวันส้ินเดือน   
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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3.15    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
3.15.1  โครงกำรสมทบเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนักงำนตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  ซึ่งพนักงำน
จะได้รบัประโยชน์ดังกล่ำวตำมข้อบังคับของกองทุน 
 

ส ำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ ำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพพนักงำน จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ให้บริกำร 
 

3.15.2  โครงกำรผลประโยชน์ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงง ำน 
กำรประมำณกำรหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงำนค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ ่งใช้เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) อันเป็นประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปัจจัยอื่น ๆ  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนัก งำนสุทธิจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

3.16    ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี  โดยค ำนวณ
จำกก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษีประจ ำงวด และใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในวันที่รำยงำน  
 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  
ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระหนี้สิน โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรท่ีบันทึกในส่วนของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ำของ  
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้นี้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง 
 

3.17   ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจ ำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉล่ีย โดยให้น้ ำหนักตำมเวลำ และจ ำนวนเงินท่ีรับช ำระ  
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับปรุงก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรที่เป็นของหุ้นสำมัญและจ ำนวนหุ้นสำมัญด้วย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด  

 
4.  การบริหารความเสี่ยง 

 

4.1  ข้อมูลควำมเส่ียงของธนำคำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติดตำมควำมเสี่ยงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ของธนำคำรท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้น ำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเส่ียงตำมหลักเกณฑ์ 
Basel III และเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 
 

ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรท่ีส ำคัญคือ กำรระบุควำมเส่ียงส ำคัญซ่ึงจะส่งผล
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเส่ียงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเส่ียง
ให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยที่ ธนำคำรก ำหนด และกำรรำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำง  ๆ   
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมเส่ียงได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

หลักกำรส ำคัญของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ได้รับกำรอนุมัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงโดยรวมของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเส่ียงท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
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4.1.1   ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจ ำนวนเงินท่ีธนำคำรอำจต้องจ่ำยช ำระตำมภำระผูกพันในกรณีท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวได้  
 

ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเส่ียง
ด้ำนสินเชื่อของลูกค้ำ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและอ ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์
ในกำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้
ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง
ระดับควำมเส่ียงของสินเชื่อเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้มีกำรก ำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตด้วย 
 

4.1.2   ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยอันจะมีผล
ในทำงลบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและ/หรือในอนำคต ควำมเส่ียงของอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำก
กำรจัดโครงสร้ำงและลักษณะของรำยกำรในสินทรัพย์และหน้ีสิน นอกจำกนี้ยังเกิดจำกระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรำยกำรทำงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สินอีกด้วย  
 

ธนำคำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนด  ธนำคำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยมีกำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบก ำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ดังนี ้

                                                                                                                 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 253,218 59,451 22,925 9,013 - 50,199 - 394,806 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,148 20,540 60,377 317,039 36,779 - - 441,883 
    เงินให้สินเช่ือ 1,290,436 304,468 190,115 53,804 20,464 17,633 64,173 1,941,093 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,168,622 406,047 484,408 24,753 - 94,311 - 2,178,141 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 56,123 23,023 13,160 1,210 15,484 21,928 - 130,928 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 - - - - - - 12,326 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 204 61 60,904 76,631 - - 137,815 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2558 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน  222,490 60,505 30,306 305 - 58,592 - 372,198 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 10,647 29,005 63,254 301,658 16,092 - - 420,656 
    เงินให้สินเช่ือ 1,289,577 270,754 183,070 43,628 20,321 13,952 47,601 1,868,903 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,077,298 514,075 405,100 9,721 - 84,771 - 2,090,965 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 51,196 29,811 10,619 8,647 8,917 19,491 - 128,681 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,589 - - - - - - 10,589 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 72 58 32,532 105,725 - - 138,402 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบก ำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ดังนี ้

                                                                                                                 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 253,218 59,451 22,925 9,013 - 50,199 - 394,806 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,148 20,540 60,377 317,039 36,779 - - 441,883 
    เงินให้สินเช่ือ 1,290,436 304,468 190,115 53,804 20,464 17,633 64,173 1,941,093 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,168,622 406,047 484,408 24,753 - 94,311 - 2,178,141 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 56,123 23,023 13,160 1,210 15,484 21,928 - 130,928 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 - - - - - - 12,326 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 204 61 60,904 76,631 - - 137,815 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2558 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป ี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน  222,490 60,505 30,306 305 - 58,592 - 372,198 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 10,647 29,005 63,254 301,658 16,092 - - 420,656 
    เงินให้สินเช่ือ 1,289,577 270,754 183,070 43,628 20,321 13,952 47,601 1,868,903 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,077,298 514,075 405,100 9,721 - 84,771 - 2,090,965 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 51,196 29,811 10,619 8,647 8,917 19,491 - 128,681 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,589 - - - - - - 10,589 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 72 58 32,532 105,725 - - 138,402 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันที 

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 241,035 45,751 6,352 9,012 - 40,581 - 342,731 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,148 8,790 58,357 309,664 36,778 - - 420,737 
    เงินให้สินเช่ือ 1,264,029 296,814 177,643 53,804 20,464 17,633 62,795 1,893,182 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,143,202 401,167 461,050 16,924 - 94,316 - 2,116,659 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 54,271 19,933 9,819 1,210 15,484 22,183 - 122,900 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,305 - - - - - - 12,305 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 14 61 60,903 76,631 - - 137,624 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 210,994 47,233 14,819 305 - 54,041 - 327,392 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 10,370 23,289 59,685 294,635 16,092 - - 404,071 
    เงินให้สินเช่ือ 1,267,479 255,831 172,341 43,629 20,321 13,952 46,096 1,819,649 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,055,250 503,922 386,184 8,969 - 84,783 - 2,039,108 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 49,423 21,830 8,599 8,647 8,917 19,725 - 117,141 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,539 - - - - - - 10,539 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 14 58 32,532 105,725 - - 138,344 

 
 
 
 
 
                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันที 

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 241,035 45,751 6,352 9,012 - 40,581 - 342,731 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,148 8,790 58,357 309,664 36,778 - - 420,737 
    เงินให้สินเช่ือ 1,264,029 296,814 177,643 53,804 20,464 17,633 62,795 1,893,182 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,143,202 401,167 461,050 16,924 - 94,316 - 2,116,659 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 54,271 19,933 9,819 1,210 15,484 22,183 - 122,900 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,305 - - - - - - 12,305 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 14 61 60,903 76,631 - - 137,624 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 210,994 47,233 14,819 305 - 54,041 - 327,392 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 10,370 23,289 59,685 294,635 16,092 - - 404,071 
    เงินให้สินเช่ือ 1,267,479 255,831 172,341 43,629 20,321 13,952 46,096 1,819,649 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,055,250 503,922 386,184 8,969 - 84,783 - 2,039,108 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ         
        ตลำดเงิน 49,423 21,830 8,599 8,647 8,917 19,725 - 117,141 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,539 - - - - - - 10,539 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 15 14 58 32,532 105,725 - - 138,344 

 
 
 
 
 
                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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ข้อมูลเบื้องต้นของอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อเฉพำะในประเทศ  ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

                                      
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 378,357 395,191 378,357 395,191 
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 1,261,134 1,182,283 1,258,916 1,180,853 
        รวม 1,639,491 1,577,474 1,637,273 1,576,044 

 

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 
                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2559 2558 
 ยอดคงเหลือ

เฉล่ีย 
รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 432,824 6,056 1.40 575,079 9,465 1.65 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 418,671 8,242 1.97 298,747 6,842 2.29 
        เงินให้สินเช่ือ 1,892,175 88,079 4.65 1,797,529 87,457 4.87 
                รวม 2,743,670 102,377  2,671,355 103,764  
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
        เงินรับฝำก 2,139,928 21,410 1.00 2,105,926 28,905 1.37 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 141,746 1,091 0.77 125,819 1,370 1.09 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 135,900 6,804 5.01 142,708 6,964 4.88 
                รวม 2,417,574 29,305  2,374,453 37,239  
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                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2559 2558 
 ยอดคงเหลือ

เฉล่ีย 
รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 390,264 5,041 1.29 521,742 7,575 1.45 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 399,193 7,734 1.94 283,834 6,393 2.25 
        เงินให้สินเช่ือ 1,844,120 85,651 4.64 1,747,001 84,871 4.86 
                รวม 2,633,577 98,426  2,552,577 98,839  
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
        เงินรับฝำก 2,089,417 19,892 0.95 2,047,505 26,833 1.31 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 132,825 974 0.73 112,012 1,118 1.00 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 135,785 6,804 5.01 142,588 6,965 4.88 
                รวม 2,358,027 27,670  2,302,105 34,916  

 

4.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกินดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  
เมื่ออัตรำแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลง จึงอำจกระทบต่อผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนได้ 

  

 ธนำคำรบริหำรฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำรและเพดำนควำมเสี่ยงภำยในที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนด 

  

4.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 
ควำมเส่ียงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ของตรำสำรทุน หรือหุ้นทุน และมีผลท ำให้ฐำนะของเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีมูลค่ำลดลง หรือท ำให้เกิด
ควำมผันผวนต่อก ำไร (ขำดทุน) 
 

ธนำคำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยลงทุนภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำร และนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำร   
 

4.1.5      ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระหนี้สินและ

ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอท่ีจะช ำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถน ำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออ ำนวยอีกด้วย 
 
 
 
 



136    รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

  

                                                                   - 20 - 
 

ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์
และหน้ีสินเป็นผู้ก ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของทำงกำร โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว  
และหน่วยงำนควำมเส่ียงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุม
ควำมเส่ียงให้อยู่ภำยใต้เพดำนควำมเส่ียงที่ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นประจ ำ 
 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย  โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ  
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบก ำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน  (Swap and 
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ  โดยอำจ
ด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร เป็นต้น 
ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว  ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หน้ีสินและภำระผูกพันและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต  

 

 ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 ดังนี ้ 

 
                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
   2559 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ป ี
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 385,794 9,012 - - - 394,806 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 8,711 6,138 9,622 - - 24,471 
        เงินลงทุน 87,347 317,650 37,631 105,313 - 547,941 
        เงินให้สินเช่ือ 829,751 640,557 407,519 - 63,266 1,941,093 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,153,388 24,753 - - - 2,178,141 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     114,234 1,210 15,484 - - 130,928 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 - - - - 12,326 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 11,282 7,308 8,124 - - 26,714 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 281 60,903 76,631 - - 137,815 

 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์
และหน้ีสินเป็นผู้ก ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของทำงกำร โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว  
และหน่วยงำนควำมเส่ียงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุม
ควำมเส่ียงให้อยู่ภำยใต้เพดำนควำมเส่ียงที่ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นประจ ำ 
 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย  โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ  
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบก ำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน  (Swap and 
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ  โดยอำจ
ด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร เป็นต้น 
ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว  ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หน้ีสินและภำระผูกพันและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต  

 

 ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 ดังนี ้ 

 
                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
   2559 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 385,794 9,012 - - - 394,806 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 8,711 6,138 9,622 - - 24,471 
        เงินลงทุน 87,347 317,650 37,631 105,313 - 547,941 
        เงินให้สินเช่ือ 829,751 640,557 407,519 - 63,266 1,941,093 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,153,388 24,753 - - - 2,178,141 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     114,234 1,210 15,484 - - 130,928 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 - - - - 12,326 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 11,282 7,308 8,124 - - 26,714 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 281 60,903 76,631 - - 137,815 

 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2558 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 371,893 305 - - - 372,198 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,154 5,681 10,910 - - 22,745 
        เงินลงทุน 101,774 302,433 16,942 99,656 - 520,805 
        เงินให้สินเช่ือ 845,635 624,098 352,546 - 46,624 1,868,903 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,081,244 9,721 - - - 2,090,965 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     111,117 8,647 8,917 - - 128,681 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,589 - - - - 10,589 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 14,774 10,295 9,082 - - 34,151 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 145 32,532 105,725 - - 138,402 

 
 

                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2559 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ป ี
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 333,719 9,012 - - - 342,731 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 8,281 6,138 9,622 - - 24,041 
        เงินลงทุน 71,688 310,274 37,631 132,204 - 551,797 
        เงินให้สินเช่ือ 794,781 631,303 404,303 - 62,795 1,893,182 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,099,735 16,924 - - - 2,116,659 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     106,206 1,210 15,484 - - 122,900 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,305 - - - - 12,305 
        ตรำสำรอนุพันธ์    10,722 7,308 8,123 - - 26,153 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 90 60,903 76,631 - - 137,624 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2558 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 371,893 305 - - - 372,198 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,154 5,681 10,910 - - 22,745 
        เงินลงทุน 101,774 302,433 16,942 99,656 - 520,805 
        เงินให้สินเช่ือ 845,635 624,098 352,546 - 46,624 1,868,903 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,081,244 9,721 - - - 2,090,965 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     111,117 8,647 8,917 - - 128,681 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,589 - - - - 10,589 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 14,774 10,295 9,082 - - 34,151 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 145 32,532 105,725 - - 138,402 

 
 

                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2559 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 333,719 9,012 - - - 342,731 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 8,281 6,138 9,622 - - 24,041 
        เงินลงทุน 71,688 310,274 37,631 132,204 - 551,797 
        เงินให้สินเช่ือ 794,781 631,303 404,303 - 62,795 1,893,182 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,099,735 16,924 - - - 2,116,659 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     106,206 1,210 15,484 - - 122,900 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,305 - - - - 12,305 
        ตรำสำรอนุพันธ์    10,722 7,308 8,123 - - 26,153 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 90 60,903 76,631 - - 137,624 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2558 
 ภายใน 1 ป ี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 327,087 305 - - - 327,392 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,046 5,681 10,910 - - 22,637 
        เงินลงทุน 90,093 295,411 16,942 128,116 - 530,562 
        เงินให้สินเช่ือ 811,443 612,859 349,251 - 46,096 1,819,649 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,030,139 8,969 - - - 2,039,108 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     99,577 8,647 8,917 - - 117,141 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,539 - - - - 10,539 
        ตรำสำรอนุพันธ์    14,356 10,295 9,082 - - 33,733 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 87 32,532 105,725 - - 138,344 

 

4.2 มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 

 
                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 66,338 66,338 61,432 61,432 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 394,612 394,612 372,007 372,007 
ตรำสำรอนุพันธ์ 24,471 24,606 22,745 22,757 
เงินลงทุนสุทธิ 547,941 576,341 520,805 543,618 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ     
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,826,228 1,826,228 1,768,995 1,768,995 

                รวม 2,859,590 2,888,125 2,745,984 2,768,809 
หน้ีสินทางการเงิน     

เงินรับฝำก 2,178,141 2,178,141 2,090,965 2,090,965 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 130,928 130,928 128,681 128,681 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 12,326 10,589 10,589 
ตรำสำรอนุพันธ์ 26,714 26,886 34,151 34,187 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 137,793 155,999 138,353 157,405 
เงินกู้ยืม 22 22 49 49 

                รวม 2,485,924 2,504,302 2,402,788 2,421,876 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2558 
 ภายใน 1 ป ี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 327,087 305 - - - 327,392 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,046 5,681 10,910 - - 22,637 
        เงินลงทุน 90,093 295,411 16,942 128,116 - 530,562 
        เงินให้สินเช่ือ 811,443 612,859 349,251 - 46,096 1,819,649 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,030,139 8,969 - - - 2,039,108 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     99,577 8,647 8,917 - - 117,141 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 10,539 - - - - 10,539 
        ตรำสำรอนุพันธ์    14,356 10,295 9,082 - - 33,733 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 87 32,532 105,725 - - 138,344 

 

4.2 มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 

 
                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 66,338 66,338 61,432 61,432 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 394,612 394,612 372,007 372,007 
ตรำสำรอนุพันธ์ 24,471 24,606 22,745 22,757 
เงินลงทุนสุทธิ 547,941 576,341 520,805 543,618 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ     
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,826,228 1,826,228 1,768,995 1,768,995 

                รวม 2,859,590 2,888,125 2,745,984 2,768,809 
หน้ีสินทางการเงิน     

เงินรับฝำก 2,178,141 2,178,141 2,090,965 2,090,965 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 130,928 130,928 128,681 128,681 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,326 12,326 10,589 10,589 
ตรำสำรอนุพันธ์ 26,714 26,886 34,151 34,187 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 137,793 155,999 138,353 157,405 
เงินกู้ยืม 22 22 49 49 

                รวม 2,485,924 2,504,302 2,402,788 2,421,876 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
   ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 66,261 66,261 61,299 61,299 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 342,757 342,757 327,351 327,351 
ตรำสำรอนุพันธ์ 24,041 24,175 22,637 22,650 
เงินลงทุนสุทธิ 551,797 594,978 530,562 566,888 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ     
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,781,640 1,781,640 1,722,718 1,722,718 
            รวม 2,766,496 2,809,811 2,664,567 2,700,906 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินรับฝำก 2,116,659 2,116,659 2,039,108 2,039,108 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 122,900 122,900 117,141 117,141 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 12,305 12,305 10,539 10,539 
ตรำสำรอนุพันธ์ 26,153 26,348 33,733 33,769 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 137,602 155,808 138,295 157,346 

                เงินกู้ยืม 22 22 49 49 
               รวม 2,415,641 2,434,042 2,338,865 2,357,952 

 

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนท่ีธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย 
มีดังนี ้
 

มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม ค ำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด  

 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้   
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กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้อัตรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหน้ีที่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพรโ่ดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ส ำหรับตรำสำรหนี้ท่ีมิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉล่ียของสถำบันกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ 3 แห่ง 

- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้ 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ

ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อส้ินวันท ำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน 
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร

จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 

 

ตรำสำรหน้ีที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด  
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำท ำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกก ำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย 
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนท่ีผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีท่ีเหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตำมระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  2559 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 24,606 - 24,606 - 22,757 - 22,757 
          เงินลงทุนสุทธิ 78,520 417,370 - 495,890 78,098 395,084 - 473,182 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ 342 26,544 - 26,886 334 33,853 - 34,187 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,074 15,308 62,069 80,451 2,227 14,315 53,894 70,436 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 155,999 - 155,999 - 157,405 - 157,405 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  2559 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 24,175 - 24,175 - 22,650 - 22,650 
          เงินลงทุนสุทธิ 76,630 401,870 - 478,500 75,980 379,866 - 455,846 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 26,348 - 26,348 - 33,769 - 33,769 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,074 4,212 109,192 116,478 2,227 9,524 99,292 111,043 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 155,808 - 155,808 - 157,346 - 157,346 

 

                                                 
  ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตำมระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  2559 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 24,606 - 24,606 - 22,757 - 22,757 
          เงินลงทุนสุทธิ 78,520 417,370 - 495,890 78,098 395,084 - 473,182 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ 342 26,544 - 26,886 334 33,853 - 34,187 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,074 15,308 62,069 80,451 2,227 14,315 53,894 70,436 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 155,999 - 155,999 - 157,405 - 157,405 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  2559 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 24,175 - 24,175 - 22,650 - 22,650 
          เงินลงทุนสุทธิ 76,630 401,870 - 478,500 75,980 379,866 - 455,846 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 26,348 - 26,348 - 33,769 - 33,769 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,074 4,212 109,192 116,478 2,227 9,524 99,292 111,043 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 155,808 - 155,808 - 157,346 - 157,346 

 

                                                 
  ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2558 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน 
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กำรก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 1  - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 
ระดับ 2  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 3  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส ำคัญ

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น 
 

4.3    กำรด ำรงเงินกองทุน 
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด   
โดยธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม 
 

ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดให้ธนำคำร
ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำก
กำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำ โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละป ี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 โดยอัตรำส่วน
กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสนิทรัพย์เส่ียง เป็นดังนี ้

 
อัตราส่วนเงินกองทุน อัตราร้อยละ 

 2559 2558 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ มำกกว่ำ 5.125 ไม่ต่ ำกว่ำ 4.50 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 มำกกว่ำ 6.625 ไม่ต่ ำกว่ำ 6.00 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น  มำกกว่ำ 9.125 ไม่ต่ ำกว่ำ 8.50 

 

นอกจำกนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบท่ีอำจ
เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50   
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี ้

   
 อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1      
    ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.40 15.78 16.23 15.84 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.40 15.78 16.23 15.84 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.32 17.87 18.17 17.95 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 360,818 341,564 347,373 332,058 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 360,702 341,431 347,373 332,058 
        ทนุช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
        ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
        ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 21,000 20,000 21,000 20,000 
        เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 91,500 86,500 91,500 86,500 
        ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร 118,911 103,897 104,926 94,889 
        รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 54,354 55,781 54,977 55,395 
         รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (497) (181) (464) (160) 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 116 133 - - 
     
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 42,250 45,089 41,415 44,207 
     
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 403,068 386,653 388,788 376,265 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรำยใหญ่ 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ และเรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุน
ส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล   www.bangkokbank.com 
วนัท่ีเปิดเผยข้อมูล       31 ตุลำคม 2559 
ข้อมูล ณ วันท่ี            30 มิถุนำยน 2559 
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5.  การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 

5.1      ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ธนำคำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำเกิดขึ้นและพิจำรณำว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงต่ ำกว่ำรำคำทุนอย่ำงมีสำระส ำคัญและอย่ำงต่อเนื่อง กำรพิจำรณำ
ควำมมีสำระส ำคัญและระยะเวลำควำมต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนำคำร ในกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว  ธนำคำร
ได้ประเมินถึงควำมผันผวนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับ ควำมเส่ือมถอยในสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภำวะแวดล้อมกำรประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ของผู้ออกหลักทรัพย์   

 

5.2      ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ธนำคำรกันเงินส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำรซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญเสีย   
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรำกำรผิดนัดช ำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

 

5.3      ประมำณกำรหนี้สิน 
ธนำคำรต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ำยในอนำคต 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำได้ท ำขึ้นจำกประสบกำรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท ำงบกำรเงิน โดยมีกำรทบทวนจ ำนวน
ที่ประมำณไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 
 

ส ำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์  มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน 
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น และข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น  

 

5.4     มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
กรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม  โดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ ำลองกำรค ำนวณรำคำ 
 

ธนำคำรได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน   อย่ำงไรก็ตำมวิธีประมำณกำร
และสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์  ดังนั้น กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ /หรือ 
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระส ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณไว้ 
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6.   ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

6.1     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  
6.1.1    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝำกธนำคำร

และเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทย่อยที่มีวันครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำและไม่มีภำระผูกพัน 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 66,338 61,432 66,261 61,299 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
        เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์ 1,325 63 - - 
        เงินฝำกประจ ำและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนด     
            ไม่เกิน 3 เดือน 2,475 3,890 - - 
        รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 70,138 65,385 66,261 61,299 
 

6.1.2 รำยกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน       
    ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง) (620) 1,773 (693) 1,808 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับช ำระหนี้/     
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 581 688 581 688 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำก ำไรสะสม 947 928 944 926 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรเพ่ิมขึ้น - 12,510 - 12,404 
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6.2     รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธ ิ(สินทรัพย์) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 16,254 148,100 164,354 13,039 132,000 145,039 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,533 18,313 19,846 1,958 12,520 14,478 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ - 11,755 11,755 - 8,855 8,855 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,728 14,300 16,028 79 16,091 16,170 
        รวม 19,515 192,468 211,983 15,076 169,466 184,542 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 141 141 1 161 162 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17) (182) (199) (14) (249) (263) 
        รวมในประเทศ 19,498 192,427 211,925 15,063 169,378 184,441 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 12,318 80,380 92,698 22,973 88,933 111,906 
เงินเยน 6,080 2 6,082 10,991 7,529 18,520 
เงินยูโร 1,286 - 1,286 1,335 1,471 2,806 
เงินสกุลอ่ืน 13,423 69,334 82,757 12,057 42,367 54,424 
        รวม 33,107 149,716 182,823 47,356 140,300 187,656 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 300 300 2 337 339 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (436) (436) - (429) (429) 
        รวมต่ำงประเทศ 33,107 149,580 182,687 47,358 140,208 187,566 
        รวมในประเทศและ                                                               
            ต่างประเทศ   52,605 342,007 394,612 62,421 309,586 372,007 
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                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 

 เมือ่ทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 16,254 148,100 164,354 13,039 132,000 145,039 
ธนำคำรพำณิชย์ - 12,002 12,002 - 4,600 4,600 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ - 11,755 11,755 - 8,855 8,855 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,729 14,299 16,028 79 16,091 16,170 
        รวม 17,983 186,156 204,139 13,118 161,546 174,664 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 128 128 - 139 139 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17) (181) (198) (14) (249) (263) 
        รวมในประเทศ 17,966 186,103 204,069 13,104 161,436 174,540 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 10,307 77,449 87,756 22,152 81,708 103,860 
เงินเยน 6,080 2 6,082 10,991 7,528 18,519 
เงินยูโร 1,254 698 1,952 1,330 1,956 3,286 
เงินสกุลอ่ืน 6,864 35,938 42,802 6,541 20,522 27,063 
        รวม 24,505 114,087 138,592 41,014 111,714 152,728 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 139 139 - 106 106 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (43) (43) - (23) (23) 
        รวมต่ำงประเทศ 24,505 114,183 138,688 41,014 111,797 152,811 
        รวมในประเทศและ                                                               
            ต่างประเทศ   42,471 300,286 342,757 54,118 273,233 327,351 

 

6.3       ตรำสำรอนุพันธ์ 
มูลค่ำยุติธรรมและจ ำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

 ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม/การปรบับัญชี จ านวนเงิน       
ตามสัญญา  ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 18,488 17,921 1,179,574 16,723 24,891 1,122,002 
อัตรำดอกเบี้ย 5,982 8,451 704,491 6,020 8,926 638,363 
อ่ืน ๆ 1 342 2,889 2 334 3,618 
        รวม 24,471 26,714 1,886,954 22,745 34,151 1,763,983 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 

 ประเภทความเส่ียง มูลคา่ยุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน      
ตามสัญญา  ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 

 สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 18,059 17,702 1,154,474 16,617 24,807 1,102,424 
อัตรำดอกเบี้ย 5,982 8,451 704,491 6,020 8,926 638,363 
        รวม 24,041 26,153 1,858,965 22,637 33,733 1,740,787 

 

สัดส่วนกำรท ำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ  โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2559 2558 2559 2558 
สถำบันกำรเงิน 80.75 83.69 80.95 83.98 
บริษัทในกลุ่ม - - 0.04 0.02 
บุคคลภำยนอก 19.25 16.31 19.01 16.00 
         รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มูลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น  
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปล่ียน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง  เป็นต้น  จ ำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเส่ียงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ท่ีส ำคัญของธนำคำรมีดังนี้  
 

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่ก ำหนดอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต  

โดยในสัญญำจะระบุให้มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคู่สัญญำด้วยอัตรำแลกเปล่ียนที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่ก ำหนดไว้
ในอนำคต 

- สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่ำง
สองสกุลเงินกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลง 

 

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนดอกเบี้ยกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีกำรแลกเปล่ียนเงินต้น 
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6.4   เงินลงทุนสุทธิ 
6.4.1  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพื่อค้ำ     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 28,228 30,817 28,228 30,817 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 201 - 201 - 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 2,942 54 2,860 54 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 1,777 814 - - 
        รวม  33,148 31,685 31,289 30,871 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2559 2558 2559 2558 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเผื่อขำย     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 296,653 293,788 296,653 293,788 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 18,704 10,948 18,704 10,948 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 76,347 66,824 66,376 55,030 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 59,750 59,794 59,672 58,524 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 1,812 1,552 1,812 1,552 
    อ่ืน ๆ 9,476 8,591 3,994 5,133 
        รวม  462,742 441,497 447,211 424,975 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2559 2558 2559 2558 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน           
ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน          

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด     
 หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 14,646 13,343 3,553 8,552 
 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 3,475 2,870 3,475 2,870 
        รวม  18,121 16,213 7,028 11,422 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2559 2558 2559 2558 
 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 
เงินลงทุนทั่วไป     
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 6,481 6,455 6,473 6,446 
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 29,838 27,395 29,831 27,387 
        รวม  36,319 33,850 36,304 33,833 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (3,716) (3,720) (3,716) (3,720) 
        รวม 32,603 30,130 32,588 30,113 
     
        รวมเงินลงทุนสุทธิ  546,614 519,525 518,116 497,381 

 

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงไว้ใน
หมำยเหตุข้อ 6.13     
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน 
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 31 บริษัท 
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว  256 ล้ำนบำท และ
บริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมบัญชี  4 ล้ำนบำท  และมูลค่ำยุติธรรม 2 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 2 ล้ำนบำท  
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ ำนวน 46 ล้ำนบำท และ 1,159 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

เมื่อวันท่ี 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่วนให้แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของธนำคำรตำมรำคำปิดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2547 จ ำนวน 3,323 ล้ำนบำท ธนำคำรบันทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น  และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริษัทย่อยภำยใต้หลักทรัพย์เผ่ือขำย ตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จ ำนวน 
720 ล้ำนบำท และ 868 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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6.4.2  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ช ำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี ้

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 12 11 12 11 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 187 187 187 187 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 41 41 41 41 
อ่ืน ๆ 1,457 1,458 1,457 1,458 
        รวม 1,697 1,697 1,697 1,697 

 

6.5      เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ      
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

           ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หลักทรัพย์ 

ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
           บริษัทร่วม                          
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 35.88 35.88 43 43 662  660 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 30.00 30.00 15 15 387     317 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 16.91 16.91   9   9 235 218 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 49.99 49.99 90 90   43           85 
   รวม         157     157 1,327  1,280 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ      (2)    (2)   -         - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ         155     155 1,327 1,280 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   2559 2558 2559 2558 
           บริษัทย่อย                       
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2 2 
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 6,082 6,082 
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด บริหำรสินทรัพย์ หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุ้นสำมัญ 100.00    - 500 - 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 75.00 75.00 183 183 
บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) หลักทรัพย ์ หุ้นสำมัญ 99.89 99.89 4,769 4,769 
           บริษัทร่วม       
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 35.88 35.88 43 43 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 30.00 30.00 15 15 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 16.91 16.91 9 9 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 49.99 49.99 90 90 
  รวม     33,778 33,278 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ     (97) (97) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     33,681 33,181 

 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนำยน 2559 ธนำคำรได้ลงทุนในบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่และจดทะเบียน
ในประเทศไทย มีจ ำนวนทุนจดทะเบียนหุ้นสำมัญจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
2,000 ล้ำนบำทและมีจ ำนวนทุนที่เรียกช ำระแล้วของหุ้นสำมัญจ ำนวน 200,000,000 หุ้น ช ำระแล้วหุ้นละ 2.50 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท โดยธนำคำรถือหุ้นจ ำนวน 199,999,997 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วน
กำรถือหุ้น 100% 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2559 2558 
ก ำไรสุทธิ 403 659 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 403 659 
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
6.6.1  จ ำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบัญชี 109,375 113,556 108,126 112,085 
เงินให้กู้ยืม 1,411,269 1,323,842 1,368,597 1,281,712 
ตั๋วเงิน 418,700 430,933 414,669 425,227 
อ่ืน ๆ 2,242 1,208 2,241 1,207 
หัก   รำยได้รอตัดบัญชี (493) (636) (451) (582) 
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี 1,941,093 1,868,903 1,893,182 1,819,649 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ  4,653 4,279 4,536 4,184 
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้     
           รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ 1,945,746 1,873,182 1,897,718 1,823,833 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
         เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ธปท.     
         - รำยสินเช่ือ (50,438) (41,688) (49,574) (40,503) 
         - รำยกลุ่ม (5,156) (4,708) (5,156) (4,708) 
         เงินส ำรองส่วนเกิน (61,214) (55,379) (58,638) (53,492) 
               รวม (116,808) (101,775) (113,368) (98,703) 
 หัก   ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำก     
            กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (2,710) (2,412) (2,710) (2,412) 
        รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ                                  1,826,228 1,768,995 1,781,640 1,722,718 

 

6.6.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้  

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 68,841 56,226 67,520 54,737 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม 3.22 2.75 3.24 2.76 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 19,156 16,622 18,790 16,147 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ 0.92 0.83 0.92 0.83 
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6.6.3  จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหน้ี  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,471,060 31,307 1,502,367 1,424,536 28,013 1,452,549 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 91,988 176,858 268,846 88,262 175,659 263,921 
เงินสกุลอ่ืน 9,141 160,739 169,880 8,646 143,787 152,433 
        รวม 1,572,189 368,904 1,941,093 1,521,444 347,459 1,868,903 

 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,471,552 31,307 1,502,859 1,425,816 28,013 1,453,829 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 91,988 171,273 263,261 88,262 168,283 256,545 
เงินสกุลอ่ืน 9,142 117,920 127,062 8,646 100,629 109,275 
        รวม                1,572,682 320,500 1,893,182 1,522,724 296,925 1,819,649 

 

6.6.4 จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558  

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 36,894 877 362 50 358 38,541 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 737,353 25,367 5,550 9,045 33,020 810,335 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 168,256 4,974 1,002 1,669 4,072 179,973 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 381,927 10,536 1,247 3,074 2,588 399,372 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 211,472 2,446 1,158 1,400 2,889 219,365 
อ่ืน ๆ 290,561 1,589 155 812 390 293,507 
       รวม                       1,826,463 45,789 9,474 16,050 43,317 1,941,093 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 36,472 837 286 178 240 38,013 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 768,088 15,591 7,257 9,127 25,850 825,913 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 172,147 6,179 812 2,183 2,737 184,058 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 333,063 16,132 510 578 1,508 351,791 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 202,166 1,887 611 869 2,314 207,847 
อ่ืน ๆ 257,427 2,688 79 790 297 261,281 
       รวม                       1,769,363 43,314 9,555 13,725 32,946 1,868,903 

 
 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 33,619 877 362 50 358 35,266 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 711,411 23,107 5,524 9,045 31,990 781,077 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 162,905 4,974 907 1,669 4,017 174,472 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 378,432 10,536 1,247 3,074 2,588 395,877 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 211,458 2,443 1,156 1,400 2,880 219,337 
อ่ืน ๆ 284,685 1,215 147 717 389 287,153 
       รวม                       1,782,510 43,152 9,343 15,955 42,222 1,893,182 

 
 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 33,502 837 180 178 240 34,937 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 737,695 14,413 7,212 8,909 24,924 793,153 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 166,554 5,911 812 2,183 2,691 178,151 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 330,451 16,132 510 578 1,508 349,179 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 202,145 1,886 610 869 2,304 207,814 
อ่ืน ๆ 252,698 2,688 78 696 255 256,415 
       รวม                       1,723,045 41,867 9,402 13,413 31,922 1,819,649 
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6.6.5   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ดังนี้ 

                        
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,830,827 1,196,786 1 14,502 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,058 21,314 2 548 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,495 2,597 100 2,589 
จัดชั้นสงสัย 16,050 10,138 100 10,140 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 43,316 27,815 100 27,815 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ ์ธปท.    61,214 
               รวม 1,945,746 1,258,650  116,808 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,773,357 1,144,296   1 13,788 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 43,504 19,283   2 501 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,650 3,976 100 3,975 
จัดชั้นสงสัย 13,725 7,182 100 7,197 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,946 20,933 100 20,935 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    55,379 
               รวม 1,873,182 1,195,670  101,775 
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,786,783 1,169,068 1 14,246 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 43,394 19,450 2 510 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,364 2,588 100 2,588 
จัดชั้นสงสัย 15,955 10,043 100 10,045 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 42,222 27,341 100 27,341 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    58,638 
               รวม 1,897,718 1,228,490  113,368 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งคา่เผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,726,948 1,115,542 1 13,514 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 42,053 18,636 2 488 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,497 3,971 100 3,971 
จัดชั้นสงสัย 13,413 6,913 100 6,928 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,922 20,308 100 20,310 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    53,492 
                รวม 1,823,833 1,165,370  98,703 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ได้รวมค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
จ ำนวน 5,156 ล้ำนบำท และ 4,708 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ 
(Collective Approach) ส ำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ  
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6.6.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับแก่บริษัท
ที่มีปัญหำเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน  และผลกำรด ำเนินงำน ตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสือของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพสินทรัพย์และรำยกำรกับบริษัทที่เกี่ยวข้องลงวันที่   
8 กรกฎำคม 2541 โดยธนำคำรและบริษัทย่อยได้กันเงินไว้ส ำหรับค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้ว ดังนี้ 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 
 จ านวนราย มูลหน้ี มูลหน้ีหลังหัก

หลักประกัน/ 
มูลค่าปัจจุบัน 

ของกระแสเงินสด 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ต้องตั้ง 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคาร 
ได้ตั้งไว้ 

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร - - - - - 
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน      
    จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1 373 373 373 373 
          รวม 1 373 373 373 373 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 จ านวนราย มูลหน้ี มูลหน้ีหลังหัก

หลักประกัน/ 
มูลค่าปัจจุบัน 

ของกระแสเงินสด 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ต้องตั้ง 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคาร 
ได้ตั้งไว้ 

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร - - - - - 
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน      
    จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1 373 373 373 373 
          รวม 1 373 373 373 373 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 
 จ านวนราย มูลหน้ี มูลหน้ีหลังหัก

หลักประกัน/ 
มูลค่าปัจจุบัน 

ของกระแสเงินสด 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ต้องตั้ง 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคาร 
ได้ตั้งไว้ 

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร - - - - - 
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน        
    จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1 373 373 373 373 
          รวม 1 373 373 373 373 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 
 จ านวนราย มูลหน้ี มูลหน้ีหลังหัก

หลักประกัน/ 
มูลค่าปัจจุบัน 

ของกระแสเงินสด 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ต้องตั้ง 
ตามเกณฑ์ ธปท. 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคาร 
ได้ตั้งไว้ 

สถำบันกำรเงินที่ถูกสั่งปิดกิจกำร - - - - - 
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน        
    จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 1 373 373 373 373 
          รวม 1 373 373 373 373 

 

6.6.7      กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
รำยละเอียดของหน้ีที่ปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้วของธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  มีดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี ้

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์ 2        12   ที่ดิน 12 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 6,459               51,730 - - 
        รวม 6,461             51,742   

 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย  5 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 51,742 ล้ำนบำท 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี ้

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์ 8            485   ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้ำง 485 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ       6,907             42,092 - - 
        รวม    6,915             42,577   

 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย  5 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน  42,577 ล้ำนบำท 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ท่ีปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 3,052 ล้ำนบำท และ 3,536 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว 
จ ำนวน 73,565 ล้ำนบำท และ 64,821 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ส ำหรับงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

6.7 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นป ี 13,788 501 3,975 7,197 20,935 55,379 101,775 
หนี้สงสัยจะสูญ 714 47 (1,386) 2,943 6,831 6,240 15,389 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,282 - 1,282 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,233) - (1,233) 
อ่ืน ๆ - - - - - (405) (405) 
ยอดปลายปี       14,502 548 2,589 10,140 27,815 61,214 116,808 
 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นป ี 12,687 449 1,631 4,860 11,005 58,779 89,411 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,101 52 2,344 2,339 13,457 (4,586) 14,707 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 2,032 - 2,032 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - (2) (5,559) - (5,561) 
อ่ืน ๆ - - - - - 1,186 1,186 
ยอดปลายปี       13,788 501 3,975 7,197 20,935 55,379 101,775 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นป ี 13,514 488 3,971 6,928 20,310 53,492 98,703 
หนี้สงสัยจะสูญ 732 22 (1,383) 3,117 6,952 5,362 14,802 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,281 - 1,281 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,202) - (1,202) 
อ่ืน ๆ - - - - - (216) (216) 
ยอดปลายปี          14,246 510 2,588 10,045 27,341 58,638 113,368 
 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นป ี 12,346 436 1,614 4,764 10,535 57,400 87,095 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,168 52 2,357 2,164 13,267 (5,084) 13,924 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 2,024 - 2,024 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (5,516) - (5,516) 
อ่ืน ๆ - - - - - 1,176 1,176 
ยอดปลายปี          13,514 488 3,971 6,928 20,310 53,492 98,703 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 116,808 ล้ำนบำท และ 101,775 ล้ำนบำท และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 113,368 ล้ำนบำท 
และ 98,703 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสูงกว่ำจ ำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 61,214 ล้ำนบำท และ 55,379 ล้ำนบำท 
และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 58,638 ล้ำนบำท และ 53,492 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7) 
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6.8 ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

          
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
ยอดต้นปี 2,412 2,514 2,412 2,514 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 940 664 940 664 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (642) (766) (642) (766) 
ยอดปลายปี                                 2,710 2,412 2,710 2,412 

 

6.9 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

     
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายป ี
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 20,054 618 (2,190) 18,482 
สังหำริมทรัพย์ 235 1 (18) 218 
        รวม 20,289 619 (2,208) 18,700 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 20,354 619 (2,208) 18,765 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (6,775) 21 251 (6,503) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                13,579 640 (1,957) 12,262 

 
     

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายป ี
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 23,754 733 (4,433) 20,054 
สังหำริมทรัพย์ 396 1 (162) 235 
        รวม 24,150 734 (4,595) 20,289 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 24,215 734 (4,595) 20,354 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (7,699) 165 759 (6,775) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                16,516 899 (3,836) 13,579 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 18,482 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 13,762 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 4,720 ล้ำนบำท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 20,054 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน  9,066 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดย
ผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 10,988 ล้ำนบำท  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นป ี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายป ี
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 14,071 618 (1,635) 13,054 
สังหำริมทรัพย์ 235 1 (18) 218 
        รวม 14,306 619 (1,653) 13,272 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 14,371 619 (1,653) 13,337 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,869) 75 233 (4,561) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,502 694 (1,420) 8,776 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นป ี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายป ี
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 16,976 730 (3,635) 14,071 
สังหำริมทรัพย์ 396 1 (162) 235 
        รวม 17,372 731 (3,797) 14,306 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,437 731 (3,797) 14,371 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (5,855) 231 755 (4,869) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                11,582 962 (3,042) 9,502 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 13,054 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน  9,424 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 3,630 ล้ำนบำท  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 14,071 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 4,321 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน  9,750 ล้ำนบำท  
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ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13 
 

ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของ
สถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อย 
มีรำยกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

  2559 2558 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ - 3 - 3 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 1,025 (12) - 3,044 (13) 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

  2559 2558 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ - 3 - 3 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 780 (11) - 2,491 (10) 
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6.10  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,553 96 - 34 7,683 - - - - - 7,683 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 21,084 - - (123) 20,961 - - - - - 20,961 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (718) - - (11) (729) - - - - - (729) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 2,014 1,408 (1) (90) 3,331 123 228 (1) (5) 345 2,986 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,433 - - (41) 12,392 693 1,185 - (3) 1,875 10,517 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (222) - - (5) (227) (8) (15) - 1 (22) (205) 
 อุปกรณ์ 21,297 1,493 (1,302) (30) 21,458 18,162 1,347 (1,331) (28) 18,150 3,308 
 อื่น ๆ 1,637 1,284 (2,237) 26 710 - - - - - 710 
        รวม 65,078 4,281 (3,540) (240) 65,579 18,970 2,745 (1,332) (35) 20,348 45,231 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 
  

ยอด    
ต้นปี 

เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ 
ค่าเส่ือม 
ราคาสะสม 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

โอนออก 
ไปสุทธิกับ 
ราคาทุน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน              
    รำคำทุนเดิม 7,367 45 - - 141 7,553 - - - - - - 7,553 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม              
      (พ.ศ. 2558) 12,850 8,174 - - 60 21,084 - - - - - - 21,084 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง              
      (พ.ศ. 2558) (1,013) - 324 - (29) (718) - - - - - - (718) 
 อาคาร              
    รำคำทุนเดิม 3,273 132 - (1,435) 44 2,014 1,350 202 - (1,435) 6 123 1,891 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม              
      (พ.ศ. 2558) 10,611 7,454 (1) (5,648) 17 12,433 5,183 1,160 (2) (5,648) - 693 11,740 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง              
      (พ.ศ. 2558) (246) (30) 1 67 (14) (222) (63) (14) 2 67 - (8) (214) 
 อุปกรณ์ 21,991 1,081 (1,833) - 58 21,297 18,422 1,518 (1,828) - 50 18,162 3,135 
 อื่น ๆ 1,514 917 (668) - (126) 1,637 - - - - - - 1,637 
        รวม 56,347 17,773 (2,177) (7,016) 151 65,078 24,892 2,866 (1,828) (7,016) 56 18,970 46,108 

 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จ ำนวน 14,876 ล้ำนบำท และ 14,925 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,547 96 - 35 7,678 - - - - - 7,678 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 21,023 - - (120) 20,903 - - - - - 20,903 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (718) - - (11) (729) - - - - - (729) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 1,925 371 (1) 4 2,299 105 189 (1) (1) 292 2,007 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,382 - - (38) 12,344 690 1,180 - (2) 1,868 10,476 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (222) - - (5) (227) (8) (15) - 1 (22) (205) 
 อุปกรณ์ 20,398 1,407 (1,300) (7) 20,498 17,487 1,259 (1,295) (8) 17,443 3,055 
 อื่น ๆ 623 1,110 (1,149) (2) 582 - - - - - 582 
        รวม 62,958 2,984 (2,450) (144) 63,348 18,274 2,613 (1,296) (10) 19,581 43,767 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 
  

ยอด    
ต้นปี 

เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ 
ค่าเส่ือม 
ราคาสะสม 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

โอนออก 
ไปสุทธิกับ 
ราคาทุน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน              
    รำคำทุนเดิม 7,360 45 - - 142 7,547 - - - - - - 7,547 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม              
      (พ.ศ. 2558) 12,850 8,107 - - 66 21,023 - - - - - - 21,023 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง              
      (พ.ศ. 2558) (1,013) - 324 - (29) (718) - - - - - - (718) 
 อาคาร              
    รำคำทุนเดิม 3,099 132 - (1,361) 55 1,925 1,262 195 - (1,361) 9 105 1,820 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม              
      (พ.ศ. 2558) 10,611 7,398 (1) (5,648) 22 12,382 5,183 1,157 (2) (5,648) - 690 11,692 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง              
      (พ.ศ. 2558) (246) (30) 1 67 (14) (222) (63) (14) 2 67 - (8) (214) 
 อุปกรณ์ 21,117 1,015 (1,794) - 60 20,398 17,803 1,424 (1,790) - 50 17,487 2,911 
 อื่น ๆ 387 763 (530) - 3 623 - - - - - - 623 
        รวม 54,165 17,430 (2,000) (6,942) 305 62,958 24,185 2,762 (1,790) (6,942) 59 18,274 44,684 

 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน 
จ ำนวน 14,394 ล้ำนบำท และ 14,475 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธ ิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 
       หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,909 573 (163) (9) 2,310 1,518 265 (154) (9) 1,620 690 
อ่ืน ๆ 61 94 (16) - 139 - - - - - 139 
        รวม 1,970 667 (179) (9) 2,449 1,518 265 (154) (9) 1,620 829 

 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นป ี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นป ี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,016 222 (331) 2 1,909 1,571 267 (323) 3 1,518 391 
อ่ืน ๆ 253 77 (270) 1 61 - - - - - 61 
        รวม 2,269 299 (601) 3 1,970 1,571 267 (323) 3 1,518 452 

 
        หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นป ี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นป ี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรพัย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,658 543 (154) - 2,047 1,318 246 (153) - 1,411 636 
อ่ืน ๆ 60 94 (16) - 138 - - - - - 138 
        รวม 1,718 637 (170) - 2,185 1,318 246 (153) - 1,411 774 

 
  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,776 194 (314) 2 1,658 1,386 244 (314) 2 1,318 340 
อ่ืน ๆ 253 77 (270) - 60 - - - - - 60 
        รวม 2,029 271 (584) 2 1,718 1,386 244 (314) 2 1,318 400 
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6.12   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
ประกอบด้วย  

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3,348 2,745 2,355 1,778 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 5,702 6,335 5,468 5,963 
        สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้     
            รอการตัดบัญชีสุทธิ (2,354) (3,590) (3,113) (4,185) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 3,137 (575) (215) - 2,347 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,023 1,156 - (22) 5,157 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,355 (54) - - 1,301 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 212 (7) - 17 222 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,003 690 (30) (5) 2,658 
อ่ืน ๆ 5,031 (757) - (3) 4,271 
        รวม 15,761 453 (245) (13) 15,956 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 9,079 (49) (348) - 8,682 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,577 (223) - (18) 6,336 
อ่ืน ๆ 3,693 (403) - - 3,290 
        รวม 19,351 (675) (348) (18) 18,310 
      
        สุทธ ิ (3,590) 1,128 103 5 (2,354) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    171

  

                                                                   - 55 - 
 

                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 2,886 198 54 (1) 3,137 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 2,772 1,152 - 99 4,023 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,540 (185) - - 1,355 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 266 (65) - 11 212 
ประมำณกำรหนี้สิน 1,923 40 36 4 2,003 
อ่ืน ๆ 2,894 2,133 - 4 5,031 
        รวม 12,281 3,273 90 117 15,761 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 8,514 45 520 - 9,079 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 84 (84) - - - 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,670 (226) 3,118 15 6,577 
อ่ืน ๆ 2,047 1,646 - - 3,693 
        รวม 14,317 1,381 3,638 15 19,351 
      
        สุทธ ิ (2,036) 1,892 (3,548) 102 (3,590) 

 
                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 3,101 (575) (197) - 2,329 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,484 1,107 - 9 4,600 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 974 (62) - - 912 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 212 (7) - 16 221 
ประมำณกำรหนี้สิน 1,978 684 (31) (5) 2,626 
อ่ืน ๆ 4,950 (720) - 2 4,232 
        รวม 14,699 427 (228) 22 14,920 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 8,776 (2) (345) - 8,429 
ทรพัย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,554 (220) - (18) 6,316 
อ่ืน ๆ 3,552 (266) - - 3,286 
        รวม 18,884 (488) (345) (18) 18,033 
      
        สุทธ ิ (4,185) 915 117 40 (3,113) 
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                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทนุ 2,869 198 34 - 3,101 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 2,324 1,062 - 98 3,484 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,171 (197) - - 974 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 266 (65) - 11 212 
ประมำณกำรหนี้สิน 1,903 35 35 5 1,978 
อ่ืน ๆ 2,745 2,205 - - 4,950 
        รวม 11,278 3,238 69 114 14,699 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 8,273 (2) 505 - 8,776 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 84 (84) - - - 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,656 (221) 3,101 18 6,554 
อ่ืน ๆ 1,931 1,621 - - 3,552 
        รวม 13,946 1,314 3,606 18 18,884 
      
        สุทธ ิ (2,668) 1,924 (3,537) 96 (4,185) 

 

6.13   สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 
                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,830,827 - - - 1,830,827 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,058 - - - 46,058 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,495 - - - 9,495 
จัดชั้นสงสัย 16,050 - - - 16,050 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 43,316 6,453 1,638 1,115 52,522 
        รวม 1,945,746 6,453 1,638 1,115 1,954,952 
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                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,773,357 - - - 1,773,357 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 43,504 - - - 43,504 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,650 - - - 9,650 
จัดชั้นสงสัย 13,725 - - - 13,725 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 32,946 7,151 1,911 1,287 43,295 
        รวม 1,873,182 7,151 1,911 1,287 1,883,531 

 
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,786,783 - - - 1,786,783 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 43,394 - - - 43,394 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,364 - - - 

0.0 
9,364 

จัดชั้นสงสัย 15,955 - - - 15,955 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 42,222 6,486 612 1,110 50,430 
        รวม 1,897,718 6,486 612 1,110 1,905,926 

 
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2558 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,726,948 - - - 1,726,948 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 42,053 - - - 42,053 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,497 - - - 

0.0 
9,497 

จัดชั้นสงสัย 13,413 - - - 13,413 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 31,922 7,080 922 1,282 41,206 
        รวม 1,823,833 7,080 922 1,282 1,833,117 
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6.14 เงินรับฝำก 
6.14.1   จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 95,810 86,797 94,316 84,783 
ออมทรัพย์ 958,150 850,689 946,294 841,714 
จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ 1,121,494 1,152,395 1,074,960 1,111,527 
บัตรเงินฝำก 2,687 1,084 1,089 1,084 
        รวม  2,178,141 2,090,965 2,116,659 2,039,108 

 

6.14.2 จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,933,082 9,440 1,942,522 1,787,096 98,145 1,885,241 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 38,723 60,327 99,050 28,021 51,642 79,663 
เงินสกุลอ่ืน 20,595 115,974 136,569 17,193 108,868 126,061 
        รวม                  1,992,400 185,741 2,178,141 1,832,310 258,655 2,090,965 

  
 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,933,587 9,428 1,943,015 1,787,103 98,127 1,885,230 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 38,543 57,140 95,683 27,935 46,992 74,927 
เงินสกุลอ่ืน 13,238 64,723 77,961 12,189 66,762 78,951 
        รวม                  1,985,368 131,291 2,116,659 1,827,227 211,881 2,039,108 
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6.15   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หน้ีสิน) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 158 3,387 3,545 41 4,809 4,850 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,269 21,650 22,919 4,978 22,900 27,878 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 119 25,644 25,763 145 17,109 17,254 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 10,311 1,693 12,004 10,278 6,116 16,394 
        รวมในประเทศ 11,857 52,374 64,231 15,442 50,934 66,376 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 4,116 25,088 29,204 5,143 18,386 23,529 
เงินเยน 465 7,206 7,671 452 5,363 5,815 
เงินยูโร 1,225 - 1,225 1,874 - 1,874 
เงินสกุลอ่ืน 9,680 18,917 28,597 6,401 24,686 31,087 
       รวมต่ำงประเทศ 15,486 51,211 66,697 13,870 48,435 62,305 
       รวมในประเทศและ       
           ต่างประเทศ     27,343 103,585 130,928 29,312 99,369 128,681 

  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 158 3,387 3,545 41 4,809 4,850 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,269 21,650 22,919 4,978 22,900 27,878 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 119 25,644 25,763 145 17,110 17,255 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 10,546 1,693 12,239 10,427 6,116 16,543 
        รวมในประเทศ 12,092 52,374 64,466 15,591 50,935 66,526 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 4,194 26,702 30,896 5,244 21,340 26,584 
เงินเยน 485 7,206 7,691 456 5,363 5,819 
เงินยูโร 1,271 - 1,271 1,889 - 1,889 
เงินสกุลอ่ืน 9,764 8,812 18,576 6,500 9,823 16,323 
       รวมต่ำงประเทศ 15,714 42,720 58,434 14,089 36,526 50,615 
       รวมในประเทศและ       
           ต่างประเทศ     27,806 95,094 122,900 29,680 87,461 117,141 
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6.16 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 
6.16.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ       
    ไม่มีหลักประกัน - 107,556 107,556 - 108,335 108,335 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท       
    ไม่มีหลักประกัน 20,000 16,123 36,123 20,000 16,238 36,238 
ตั๋วแลกเงิน 74 - 74 74 - 74 
อ่ืน ๆ 213 - 213 107 - 107 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (6,151) (6,151) - (6,352) (6,352) 
        รวม                          20,287 117,528 137,815 20,181 118,221 138,402 

 
 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ        
    ไม่มีหลักประกัน - 107,556 107,556 - 108,335 108,335 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท       
    ไม่มีหลักประกัน 20,000 16,123 36,123 20,000 16,238 36,238 

          ตั๋วแลกเงิน 74 - 74 74 - 74 
อ่ืน ๆ 22 - 22 49 - 49 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (6,151) (6,151) - (6,352) (6,352) 
        รวม                          20,096 117,528 137,624 20,123 118,221 138,344 

 

6.16.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบก ำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย  วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 

 
                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 

 2559 2558 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00% 107,556 108,335 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 9.025%  16,123 16,238 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    บำท 2565 4.375% 20,000 20,000 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2560 1.00%  74 74 
อ่ืน ๆ บำท 2560 - 2565 0.00% - 0.50% 213 107 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (6,151) (6,352) 

                      รวม    137,815 138,402 
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                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
 2559 2558 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00% 107,556 108,335 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 9.025%  16,123 16,238 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    บำท 2565 4.375% 20,000 20,000 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2560 1.00%  74 74 
อ่ืน ๆ บำท 2560 - 2565 0.50% 22 49 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (6,151) (6,352) 

                      รวม    137,624 138,344 
 

6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน 
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว  และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้  ธนำคำร
ได้บันทึกบัญชีส ำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
(9,535 ล้ำนบำท) และจะตัดจ ำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบก ำหนด
ไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน  
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนก ำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท  อำยุ 10 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี  
 

6.18 หุ้นกู้ 
เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548  ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 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 ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุน้กู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 
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มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น 
โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 
(หมำยเหตุข้อ 6.22) 
 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะส้ัน
ดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจ ำนวน  
ณ เดือนกันยำยน 2550  
 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้
ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภท
พร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ
อำจออกและเสนอขำยควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร 
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบก ำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ โดยมอบอ ำนำจ
ให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
 

เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และต่อมำเมื่อวันท่ี 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25  ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) 
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ 
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนดก็ได้ 
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
 

เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14  เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
 

6.19    กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 
เมื่อวันท่ี 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
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดังกล่ำว 
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6.20 ประมำณกำรหนี้สิน 
ประมำณกำรหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
ยอดต้นปี 9,601 9,241 9,472 9,143 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 5,359 1,630 5,330 1,599 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (2,019) (1,270) (2,024) (1,270) 
ยอดปลายปี 12,941 9,601 12,778 9,472 

 

6.21    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน  
6.21.1   โครงกำรสมทบเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 1,167 ล้ำนบำท และ 1,037 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน  1,058 ล้ำนบำท และ 937 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

6.21.2   โครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ท่ีไม่ได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่งมีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจ ำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี ้

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์     
    ของพนักงำนที่ตั้งเป็นกองทุน 820 859 820 859 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร (535) (489) (535) (489) 
 285 370 285 370 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์     
    ของพนักงำนที่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน 7,369 7,084 7,206 6,955 
        หน้ีสินสุทธิ  7,654 7,454 7,491 7,325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    181

  

                                                                   - 65 - 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท้ังที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 
2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

ยอดต้นปี 7,943 7,315 7,814 7,216 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 533 478 506 457 
ต้นทุนดอกเบี้ย 257 249 254 247 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (298) (323) (295) (323) 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก     
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน     

 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน  10 (2) 4 3 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
  

6 168 - 158 
 จำกประสบกำรณ์  (169) 13 (165) 11 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน     
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น (92) 45 (92) 45 
ยอดปลายปี 8,190 7,943 8,026 7,814 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีจัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 

ยอดต้นปี 489 449 489 449 
ดอกเบี้ยรับ 20 22 20 22 
เงินจ่ำยสมทบ 98 27 98 27 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (2) (23) (2) (23) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก     
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร (3) (4) (3) (4) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน     
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น (67) 18 (67) 18 
ยอดปลายปี 535 489 535 489 
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สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญ ซึ่งใช้ในกำรค ำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉล่ียแต่ละโครงกำร  และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญแต่ละตัว ซึ่งท ำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น 
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้
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 งบการเงินรวม 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

 2559 2558 2559 2558 
อัตรำคิดลด  1.10 -   8.10     1.10 -  8.70 13.14 13.14 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 11.49 11.27 
 
 

                                                                                                                อัตราร้อยละ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

 2559 2558 2559 2558 
อัตรำคิดลด  1.10 -   8.10     1.10 -  8.70 13.14 13.12 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 11.47 11.23 
 

6.22 ทุนเรือนหุ้น                            
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมัญ 
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 ประเภท จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 2559 2558 

หุ้นสำมัญ 3,998,345,000 3,998,345,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 
        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญที่
ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 655,000 หุ้น และหุ้น
บุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนท่ียังไม่ออกของธนำคำรจะเป็นไป
ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร ดังนี ้
 

1. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้ 
  1.1)            หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน 

  1.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพำะ ตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

2. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS) 

3. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต 

4. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต 

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ ำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ /หรือ 
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ ำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ 
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ /หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 

  

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 
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6.23 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities 
เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2541   ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน 
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน 
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เก่ียวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV 
 

ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน 
หรืออำจค้ ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปล่ียนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว 
 

ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว   ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อยสิทธิ  หรือมีหลักประกัน  
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้  หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนท่ีออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล  หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดังกล่ำว อำจจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อื่น
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 รวมทั้งกำรเข้ำท ำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV 
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว 
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6.24  ส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 
6.24.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  ธนำคำรจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนส ำรองนี้จะน ำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้ 

 

6.24.2   ธนำคำรได้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นส ำรองอื่น โดยถือเป็นส ำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ  

 

6.25 กำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล    
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 22 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย 
เงินปันผลประจ ำปี 2557  ดังนี้  

 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2557 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทั่วไป 
จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557) และ
ส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธนัวำคม 2557 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,407 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย 
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,818 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 26 กันยำยน 2557 
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2558  

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 8,589 ล้ำนบำท ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย   
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้ 
 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2558 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และ 
5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,818 ล้ำนบำท ในวันที่ 
25 กันยำยน 2558 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 3,818 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 กันยำยน 2558 แล้ว 
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 23 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ดังนี้  

 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2558 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทั่วไป 
จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558) และ
ส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2558 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,128 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย 
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,818 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 25 กันยำยน 2558 
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน 8,310 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559  

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 8,310 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2559 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย   
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้ 
 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มถิุนำยน 2559 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และ 
5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,712 ล้ำนบำท ในวันที่ 
23 กันยำยน 2559 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 3,712 ล้ำนบำท ในวันที่ 23 กันยำยน 2559 แล้ว 
 

6.26    สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรท ำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน  และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
จ ำนวน 18,724 ล้ำนบำท และ 19,707 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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6.27  หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      2559 2558 2559 2558 
            กำรรับอำวัลตั๋วเงิน 5,529 6,808 5,529 6,808 

กำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 18,001 11,788 7,711 7,391 
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบก ำหนด 17,921 18,487 15,699 17,295 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 35,623 29,192 34,512 27,570 
ภำระผูกพันอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน 175,893 178,698 174,753 177,362 
                 กำรค้ ำประกันอ่ืน 267,989 220,602 266,820 219,120 
                 อ่ืน ๆ 82,088 90,449 85,871 94,058 

     รวม  603,044 556,024 590,895 549,604 
 

6.28    คดีฟ้องร้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย 

 

6.29    รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้บริหำรส ำคัญ  ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรส ำคัญ หรือกิจกำรท่ีผู้บริหำรส ำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินฝาก                                                                                                             
        บริษัทย่อย     
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 3,163 2,753 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 6,468 7,227 
                รวม 
 

- - 9,631 9,980 
เงินให้สินเช่ือ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - 2,710 2,710 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 145 245 145 245 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 7 137 7 104 
                รวม 
 

152 382 2,862 3,059 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - 33 33 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 1 3 1 3 
                รวม 
 

1 3 34 36 
สินทรัพย์อื่น 
 
 

    
        บริษัทย่อย 
 

    
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 7 2 
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 

 
 

- - 1 1 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 271 226 
                บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 2 1 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 9 3 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 31 29 31 29 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 7 - 7 - 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 6 6 - - 
                รวม 
 
 
 
 

44 35 328 262 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินรับฝาก     
        บริษัทย่อย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 821 823 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 91 182 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 5 7 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 87 61 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 45 55 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 138 152 

                บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 500 - 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน      
                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 102 33 
        บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 62 48 62 48 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 94 48 94 48 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 32 40 32 40 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 1 68 1 68 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,505 5,650 5,505 5,650 
                รวม 5,694 5,854 7,483 7,167 
เงินกู้ยืม     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 287 - 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 2,043 3,063 
                รวม - - 2,330 3,063 
หน้ีสินอ่ืน     
         บริษัทย่อย      
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 720 868 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 - 
         บริษัทร่วม     
                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 6 3 6 3 

    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 6 - 6 - 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 6 19 6 12 
                รวม 
 
 
 
 
 

18 22 739 883 
ภาระผูกพัน     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 171 - 

                บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

- - 73 90 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 699 400 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 45 79 45 79 
                บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด - 1 - 1 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 3 6 3 6 
                รวม 48 86 991 576 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินรับฝาก     
        บริษัทย่อย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 821 823 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 91 182 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 5 7 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 87 61 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 45 55 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 138 152 

                บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 500 - 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน      
                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 102 33 
        บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 62 48 62 48 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 94 48 94 48 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 32 40 32 40 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 1 68 1 68 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,505 5,650 5,505 5,650 
                รวม 5,694 5,854 7,483 7,167 
เงินกู้ยืม     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 287 - 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 2,043 3,063 
                รวม - - 2,330 3,063 
หน้ีสินอ่ืน     
         บริษัทย่อย      
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 720 868 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 - 
         บริษัทร่วม     
                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 6 3 6 3 

    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 6 - 6 - 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 6 19 6 12 
                รวม 
 
 
 
 
 

18 22 739 883 
ภาระผูกพัน     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 171 - 

                บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

- - 73 90 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 699 400 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 45 79 45 79 
                บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด - 1 - 1 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 3 6 3 6 
                รวม 48 86 991 576 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรและบรษิัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.59 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.59 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.56 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.56 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ก ำหนด โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรประมำณ
จ ำนวนขั้นต่ ำของค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ท่ัวไป 
 

รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.5 

 

รำยกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรก ำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 24 15 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 42 57 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 46 24 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 6 7 6 7 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 1 1 1 1 
         รวม 7 8 119 105 
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2 1 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 1,493 1,332 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 24 22 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด - 1 - 1 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 11 13 11 13 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 57 56 1 - 
          รวม 68 70 1,531 1,369 

เงินปันผลรับ     
       บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 652 517 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 432 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 2 2 2 2 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 47 33 47 33 

          รวม 49 35 701 984 
รายได้อื่น     
      บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 4 3 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 138 146 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 5 5 5 5 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 10 - 10 - 
        รวม 15 5 157 154 

ดอกเบี้ยจ่าย     
        บริษัทย่อย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 4 1 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1 - 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - - 1 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 1 1 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 3 2 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 6 3 

                บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 2 - 
       บริษัทร่วม     

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 - 1 - 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด - 1 - 1 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 47 61 47 61 
        รวม 48 62 65 70 

 



192    รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

  

                                                                   - 76 - 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทย่อย     
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - - - 

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 5 4 
       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 35 27 - - 

        รวม 35 27 5 4 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 5 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 47 30 47 30 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 58 63 58 63 

       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 65 58 55 39 
        รวม 170 151 161 138 

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 1,517 1,468 1,052 1,082 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 65 55 58 48 
        รวม 1,582 1,523 1,110 1,130 

 

6.30    ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
 ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนักงำน

ชั้นบริหำรของธนำคำร  ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ำยตำมปกติ 
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6.31    กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
ตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของ
ธนำคำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด มีดังนี้ 
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
                                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 2559 2558 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  1,911 3,801 
รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก   
    กิจกรรมด ำเนินงำน   

ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (1,704) (3,328) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย 54 66 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ 42 57 
รำยได้เงินปันผล (117) (144) 
เงินสดรับจำกเงินปันผล 117 144 
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (42) (57) 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (796) (65) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน (535) 474 
สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง   

ลูกหนี้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน 2 (3) 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 537 791 

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)          
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (2) - 
เงินมัดจ ำรับ 136 (78) 

        เงินรับล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย - (133) 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 138 1,051 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อหลักทรัพย์เผื่อขำย (2,856) (3,771) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย 2,716 4,261 
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออุปกรณ์ - - 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน (140) 490 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกบริษัทใหญ่ - (1,590) 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน - (1,590) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2) (49) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 6 55 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4 6 
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6.32   เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
ในเดือนมกรำคม 2560 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนำคำรได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 600 ล้ำนหุ้น
เป็น 1,000 ล้ำนหุ้น และเพิ่มทุนท่ีออกและช ำระแล้วจำก 600 ล้ำนหุ้น จ ำนวนเงิน 6,082 ล้ำนบำท เป็น 1,000 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนเงิน 9,262 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งจ ำนวน โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% เท่ำเดิม 

 

6.33   สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 จ านวนเงินค่าเช่าท่ีจะจ่าย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2559 2558 2559 2558 

           ประเภท ระยะเวลา     
ที่ดินและ/หรืออำคำร 1 ปี 72 128 72 128 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 1 ปี - 5 ป ี 193 215 193 215 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 5 ป ี 240 263 240 263 
        รวม             505 606 505 606 

 

6.34 ส่วนงำนด ำเนินงำน  
6.34.1 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนจัดท ำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำยใน โดยจ ำนวนที่แสดง
ในแต่ละส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้  รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน 
(Transfer pricing) แล้ว 
 

รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนด ำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ท ำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

ธนำคำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้ 
 

กิจกำรธนำคำรในประเทศ  
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินท่ีด ำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนช ำระและ
แลกเปล่ียนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ  
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเป ล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริกำรโอนเงินและช ำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและน ำเข้ำ  
 

กิจกำรกำรเงินธนกิจ  
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร 
 

อื่น ๆ 
กิจกำรที่นอกเหนือจำกกิจกำรธนำคำรและกำรเงินธนกิจ ด ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม  
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์  บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 69,257 11,631 13,896 11,075 (1) 105,858 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (32,688) (4,384) (732) (12,702) 1 (50,505) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 36,569 7,247 13,164 (1,627) - 55,353 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 62,097 11,175 14,651 14,806 (1) 102,728 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (28,421) (4,778) (698) (11,149) 1 (45,045) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 33,676 6,397 13,953 3,657 - 57,683 
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ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,578,943 711,111 944,129 171,899 (461,852) 2,944,230 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 1,526,414 706,799 920,854 160,459 (478,674) 2,835,852 

 
 

6.34.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 92,661 13,197 105,858 90,231 12,497 102,728 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (58,344) (7,890) (66,234) (51,619) (8,079) (59,698) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 34,317 5,307 39,624 38,612 4,418 43,030 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,544 7,515 46,059 38,932 7,628 46,560 
สินทรัพย์รวม 2,430,690 513,540 2,944,230 2,321,497 514,355 2,835,852 
 

                                                 
  รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
   ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 
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ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,578,943 711,111 944,129 171,899 (461,852) 2,944,230 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 1,526,414 706,799 920,854 160,459 (478,674) 2,835,852 

 
 

6.34.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 92,661 13,197 105,858 90,231 12,497 102,728 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (58,344) (7,890) (66,234) (51,619) (8,079) (59,698) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 34,317 5,307 39,624 38,612 4,418 43,030 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,544 7,515 46,059 38,932 7,628 46,560 
สินทรัพย์รวม 2,430,690 513,540 2,944,230 2,321,497 514,355 2,835,852 
 

                                                 
  รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
   ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 
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6.35    รำยได้ดอกเบี้ย 
รำยได้ดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 6,056 9,465 5,041 7,575 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 398 447 397 446 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,844 6,394 7,337 5,947 
เงินให้สินเช่ือ 88,079 87,458 85,651 84,871 

            อ่ืน ๆ 66 50 66 51 
          รวมรายได้ดอกเบี้ย 102,443 103,814 98,492 98,890 

 

6.36    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

เงินรับฝำก 21,410 28,905 19,892 26,834 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,091 1,370 974 1,118 
เงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 9,127 9,060 9,122 9,056 
ตรำสำรหนี้ที่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 6,803 6,963 6,803 6,963 
 อ่ืน ๆ 1 2 1 2 

อ่ืน ๆ 13 4 13 4 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 38,445 46,304 36,805 43,977 
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6.37    รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 174 144 146 118 
 อ่ืน ๆ 32,762 31,939 28,722 27,686 

             รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 32,936 32,083 28,868 27,804 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 8,444 8,012 8,343 7,716 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24,492 24,071 20,525 20,088 

 
6.38    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต     
    เงินตรำต่ำงประเทศ     
        เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์     
            ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 7,916 7,904 7,180 7,207 
        ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (431) (798) (431) (798) 
        ตรำสำรหนี้ (455) 253 (461) 247 
        ตรำสำรทุน 429 415 - - 
             รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม     
                 เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 7,459 7,774 6,288 6,656 
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6.39    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย     
 เงินลงทุนเผื่อขำย 4,379 6,874 2,505 3,536 
 เงินลงทุนทั่วไป (62) 121 (62) 121 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 31 

          รวม 4,317 6,995 2,443 3,688 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ     

 ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย (46) (632) (46) (632) 
 เงินลงทุนทั่วไป - (527) - (527) 

        รวม (46) (1,159) (46) (1,159) 
             รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 4,271 5,836 2,397 2,529 

 

6.40    หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ) (38) 9 (40) (80) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 15,389 14,707 14,802 13,924 
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ) 377 (62) 377 (62) 

 
6.41 ภำษีเงินได้     

6.41.1   ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบัน 8,684 10,522 7,343 9,097 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (1,128) (1,892) (915) (1,924) 
        รวมภาษีเงินได้ 7,556 8,630 6,428 7,173 
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6.41.2   ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
มีดังนี้ 

 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน       
    จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - - 15,629 (3,118) 12,511 
ก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำ       
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (753) 133 (620) 2,238 (466) 1,772 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (2,117) - (2,117) 2,432 - 2,432 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 151 (30) 121 (183) 36 (147) 
        รวม (2,719) 103 (2,616) 20,116 (3,548) 16,568 

 
 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน       
    จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - - 15,505 (3,101) 12,404 
ก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำ       
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (841) 148 (693) 2,279 (471) 1,808 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ 27 - 27 2,062 - 2,062 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 158 (31) 127 (176) 35 (141) 
        รวม (656) 117 (539) 19,670 (3,537) 16,133 
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6.41.3    กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 39,624  43,030  
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 7,925 20.00 8,606 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,048  1,130  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย     
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (730)  (824)  
อ่ืน ๆ (687)  (282)  

        รวมภาษีเงินได้ 7,556 19.07 8,630 20.06 
 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 34,907  36,741  
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 6,982 20.00 7,348 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,009  1,090  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย     
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (791)  (845)  
อ่ืน ๆ (772)  (420)  

        รวมภาษีเงินได้ 6,428 18.41 7,173 19.52 
 

6.42    กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี เมื่อวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2560 
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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน (งบการเงินรวม)

            2559             2558             2557             2556             2555*             2554*             2553*             2552             2551             2550

ผลการดำาเนินงาน สำาหรับปี (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบการ 152,747 157,044 148,774 143,138 132,220 116,563 98,665 92,026 102,188 103,407

รายจ่ายจากการประกอบการ 113,122 114,014 103,691 98,221 91,204 82,073 62,352 62,944 72,698 74,849

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักสำารองและภาษีเงินได้ 55,352 57,683 53,770 53,510 48,264 46,518 43,880 36,680 36,068 34,137

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,625 43,030 45,083 44,917 41,016 34,490 36,313 29,082 29,490 28,558

ภาษีเงินได้                   7,556 8,630 8,593 8,882 9,100 15,280 11,505 8,393 9,165 9,220

กำาไรสุทธิ 1                    31,815 34,181 36,332 35,906 31,847 18,897 24,593 20,562 20,243 19,218

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 
สินทรัพย์               2,944,230 2,835,852 2,759,890 2,596,507 2,420,740 2,109,042 1,949,688 1,771,932 1,677,111 1,595,971

เงินสด 66,338 61,432 59,899 53,550 46,432 45,289 40,508 35,780 41,506 35,715

เงินลงทุนสุทธิ 546,614 519,525 382,054 377,413 412,418 328,068 284,407 342,578 253,441 311,680

เงินให้สินเชื่อ 2 1,941,093 1,868,903 1,782,233 1,752,667 1,604,391 1,470,398 1,256,123 1,143,287 1,181,217 1,042,074

เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2 1,821,575 1,764,716 1,690,307 1,660,085 1,516,803 1,385,661 1,183,670 1,078,143 1,120,866 974,605

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              45,230 46,108 31,455 32,275 33,577 35,240 36,510 29,504 30,823 30,189

เงินรับฝาก 2,178,141 2,090,965 2,058,779 1,935,272 1,834,654 1,587,834 1,394,388 1,360,716 1,322,287 1,277,371

ส่วนของเจ้าของ 1 379,016 361,832 323,491 295,936 272,025 245,785 230,572 192,999 174,973 165,979

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 
รายได้จากการประกอบการ      80.02 82.27 77.94 74.99 69.27 61.06 51.69 48.21 53.53 54.17

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้               20.76 22.54 23.62 23.53 21.49 18.07 19.02 15.24 15.45 14.96

กำาไรสุทธิ 1 16.67 17.91 19.03 18.81 16.68 9.90 12.88 10.77 10.60 10.07

เงินปันผล 3 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.00 4.00 3.00 3.00

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1 198.56 189.56 169.47 155.03 142.50 128.76 120.79 101.11 91.66 86.95

จำานวนพนักงาน 26,871 27,142 26,132 25,384 24,091 22,599 22,227 21,630 21,858 20,697

จำานวนสาขา 4 1,189 1,169 1,144 1,098 1,049 999 958 933 888 812

หมายเหต ุ 1. ส่วนที่เป็นของธนาคาร
 2. หักรายได้รอตัดบัญชี
 3. อัตราเงินปันผลที่จัดสรรจากกำาไรของปี โดยข้อมูลปี 2559 รวมเงินปันผลที่เสนอจ่ายสำาหรับงวด 6 เดือนหลัง 
  จำานวน 4.50 บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี            
 4. ข้อมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำากัด ไม่รวม Self services
 * เฉพาะข้อมูลปี 2553 - 2555 ที่นำามาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
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            2559             2558             2557             2556             2555*             2554*             2553*             2552             2551             2550

ผลการดำาเนินงาน สำาหรับปี (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบการ 152,747 157,044 148,774 143,138 132,220 116,563 98,665 92,026 102,188 103,407

รายจ่ายจากการประกอบการ 113,122 114,014 103,691 98,221 91,204 82,073 62,352 62,944 72,698 74,849

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักสำารองและภาษีเงินได้ 55,352 57,683 53,770 53,510 48,264 46,518 43,880 36,680 36,068 34,137

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,625 43,030 45,083 44,917 41,016 34,490 36,313 29,082 29,490 28,558

ภาษีเงินได้                   7,556 8,630 8,593 8,882 9,100 15,280 11,505 8,393 9,165 9,220

กำาไรสุทธิ 1                    31,815 34,181 36,332 35,906 31,847 18,897 24,593 20,562 20,243 19,218

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 
สินทรัพย์               2,944,230 2,835,852 2,759,890 2,596,507 2,420,740 2,109,042 1,949,688 1,771,932 1,677,111 1,595,971

เงินสด 66,338 61,432 59,899 53,550 46,432 45,289 40,508 35,780 41,506 35,715

เงินลงทุนสุทธิ 546,614 519,525 382,054 377,413 412,418 328,068 284,407 342,578 253,441 311,680

เงินให้สินเชื่อ 2 1,941,093 1,868,903 1,782,233 1,752,667 1,604,391 1,470,398 1,256,123 1,143,287 1,181,217 1,042,074

เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 2 1,821,575 1,764,716 1,690,307 1,660,085 1,516,803 1,385,661 1,183,670 1,078,143 1,120,866 974,605

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              45,230 46,108 31,455 32,275 33,577 35,240 36,510 29,504 30,823 30,189

เงินรับฝาก 2,178,141 2,090,965 2,058,779 1,935,272 1,834,654 1,587,834 1,394,388 1,360,716 1,322,287 1,277,371

ส่วนของเจ้าของ 1 379,016 361,832 323,491 295,936 272,025 245,785 230,572 192,999 174,973 165,979

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 
รายได้จากการประกอบการ      80.02 82.27 77.94 74.99 69.27 61.06 51.69 48.21 53.53 54.17

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้               20.76 22.54 23.62 23.53 21.49 18.07 19.02 15.24 15.45 14.96

กำาไรสุทธิ 1 16.67 17.91 19.03 18.81 16.68 9.90 12.88 10.77 10.60 10.07

เงินปันผล 3 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.00 4.00 3.00 3.00

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1 198.56 189.56 169.47 155.03 142.50 128.76 120.79 101.11 91.66 86.95

จำานวนพนักงาน 26,871 27,142 26,132 25,384 24,091 22,599 22,227 21,630 21,858 20,697

จำานวนสาขา 4 1,189 1,169 1,144 1,098 1,049 999 958 933 888 812
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
 ประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย์
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000374 
 เว็บไซต์  http://www.bangkokbank.com
 โทรศัพท์ 0-2231-4333 
 โทรสาร  0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำานวน 40,000,000,000   บาท   แบ่งเป็น 
  หุ้นสามัญ  จำานวน 3,998,345,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
  หุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 1,655,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 ทุนที่เรียกชำาระแล้ว จำานวน 19,088,428,940 บาท   โดยเป็น
  หุ้นสามัญ  จำานวน 1,908,842,894 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 
1. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2009-9999  โทรสาร 0-2009-9991

 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 4.375% 7 ธันวาคม 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (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 จำากัด
  11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้ 
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ 0-2034-0000  โทรสาร 0-2034-0100

 1.4 ที่ปรึกษากฎหมาย 
  นายวัชระ กาญจนวิโรจน์                                        
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0-2230-2731  โทรสาร  0-2231-5448
  นายวสันต์ สร้อยพิสุทธ์ิ                                        
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0-2230-2643  โทรสาร  0-2231-5448
  นายสมชาย จุลนิติ์                
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0-2626-4492  โทรสาร  0-2231-5448

ข้อมูลทั่วไป
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 1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
  นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์  รองผู้จัดการใหญ่
  นางสุมัธยา ผลวัฒนะ VP นักลงทุนสัมพันธ์
  นางสาวกุลวีณ์ มิ่งขวัญสุข AVP นักลงทุนสัมพันธ์ 
  โทรศัพท์ 0-2626-4981-2  โทรสาร 0-2231-4890
  E-mail: ir@bbl.co.th

  หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน  
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ผู้ถือหุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่  9 กันยายน 2559

ลำาดับ ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 637,679,135 33.41
2 CHASE NOMINEES LIMITED 78,710,743 4.12
3 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 52,666,259 2.76
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 48,245,223 2.53
5 สำานักงานประกันสังคม 43,350,300 2.27
6 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 34,211,750 1.79
7 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 34,097,030 1.79
8 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 31,533,752 1.65
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,747,149 1.35

10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,690,400 1.35

ผู้ถือหุ้นอื่น 896,911,153 46.98

ยอดรวมทุนในส่วนที่ชำาระแล้ว 1,908,842,894 100.00

 ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
 การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 11 มนีาคม 2559 คอื 97.24%

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 (1) นโยบายของธนาคาร
  ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำาไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรร
เป็นเงินสำารองต่างๆ ตามความเหมาะสม

  (2) นโยบายของบริษัทย่อย
       นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำาคัญ และเป็นไปตามมติของ 

คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2559 และ ปี 2558 
หน่วย: บาท

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ตำาแหน่ง 2559 2558

1 นายชาตรี โสภณพนิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ
ธนาคาร

9,900,000 9,900,000

2 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหาร

2,300,000 5,520,000

3 นายปิติ สิทธิอำานวย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5,520,000 5,520,000
4 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6,600,000 6,600,000
5 นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน 
6,120,000 6,120,000

6 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

6,120,000 6,120,000

7 นายเดชา ตุลานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานคณะกรรมการ
บริหาร

5,520,000 5,520,000

8 นายชาญ โสภณพนิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการใน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6,120,000 6,120,000

9 นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6,120,000 6,120,000

10 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 6,120,000 6,120,000
11 นายพรเทพ พรประภา  กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน          
6,120,000 6,120,000

12 นางเกศินี  วิฑูรชาติ  กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 6,120,000 6,120,000
13 นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 6,120,000 5,510,000
14 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4,140,000 -
15 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ

ในคณะกรรมการบริหาร
5,520,000 5,520,000

16 นายสุวรรณ                   แทนสถิตย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่  
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

5,520,000 5,520,000

17 นายชาญศกัด์ิ                   เฟื่องฟู กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่ 5,520,000 5,520,000
18 นายทวีลาภ                   ฤทธาภิรมย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 5,520,000 5,520,000

                    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
* นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
** นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบำาเหน็จ ในปี 2559 รวม 18 ราย เป็นเงิน 105.02 ล้านบาท เทียบกับปี 2558  

รวม 17 ราย เป็นเงิน 103.49 ล้านบาท 
2.  ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงนิเดือน โบนสั และเงนิสมทบเข้ากองทุนสำารองเลีย้งชพี) ของผูบ้รหิารระดบัสงู 4 ระดบัแรก ตัง้แต่รองผูจ้ดัการใหญ่

ขึ้นไป ในปี 2559 รวม 13 ราย เป็นเงิน 513.37 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 รวม 12 ราย เป็นเงิน 537.59 ล้านบาท 
3.  ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอำานาจในการจัดการ  

(ตามนิยามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ในปี 2559 รวม 65 ราย เป็นจำานวนเงินรวม 1,005.04 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่นๆ  
ไม่มี  
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4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2559 กับ ณ วันสิ้นปี 2558 *

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันสิ้นปี 2559 ณ วันสิ้นปี 2558 ผลต่าง

1 นายชาตรี โสภณพนิช  17,278,478  17,278,478  - 

2 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ /1  -  -  - 

3 นายปิติ สิทธิอำานวย  154,941  149,941  5,000 

4 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช  -  -  - 

5 นายโกวิทย์ โปษยานนท์  -  -  - 

6 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  -  -  - 

7 นายเดชา ตุลานันท์  96,650  96,650  - 

8 นายชาญ โสภณพนิช  512,152  512,152  - 

9 นายอมร จันทรสมบูรณ์  10,800  10,800  - 

10 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล  24,860  24,860  - 

11 นายพรเทพ พรประภา  -  -  - 

12 นางเกศินี วิฑูรชาติ  -  -  - 

13 นายอรุณ จิรชวาลา  -  -  - 

14 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร /2  2,000  2,000  - 

15 นายชาติศิริ โสภณพนิช  5,700,200  5,700,200  - 

16 นายสุวรรณ แทนสถิตย์  8,860  8,860  - 

17 นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู  -  -  - 

18 นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์  -  -  - 

* การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
 /1 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 /2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร  และในปี 2559  ธนาคารและบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการ
สอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ 
และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำาหรับปี 2559
  ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำากัด 

จำานวน 16,389,500.00 บาท

  ธนาคารมคีา่ใชจ้า่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชขีองสาขาตา่งประเทศท่ีจา่ยให้แก่บรษิทัในเครอืของ ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุในตา่งประเทศ 
จำานวน 17,923,728.72 บาท

 2. ค่าบริการอื่นสำาหรับปี 2559
  ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพ่ือจัดทำารายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  และการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด จำานวน  
3,300,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน  815,000.00 บาท

  นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ และการให้บริการ 
ด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จำานวน 6,014,140.56 บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน 1,248,733.96 บาท

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2559

ประเภทของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวนเงินคงเหลือ Credit Rating 
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 2.750%  27 มีนาคม 2561  400 ล้านUS$ Baa1/BBB+/BBB+
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.300%  3 ตุลาคม 2561  500 ล้านUS$ Baa1/BBB+/BBB+
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.800%  18 ตุลาคม 2563  800 ล้านUS$ Baa1/BBB+/BBB+
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.875%  27 กันยายน 2565  800 ล้านUS$ Baa1/BBB+/BBB+
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 4.375%  7 ธันวาคม 2565  20,000 ล้านบาท -/-/AA (tha)
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 5.000%  3 ตุลาคม 2566  500 ล้านUS$ Baa1/BBB+/BBB+
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 9.025%  15 มีนาคม 2572  449.825 ล้านUS$ Baa3/BBB/BBB
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7. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำาดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้น

ที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม (หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

1 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
โทร.(60) 32-174-6888 โทรสาร (60) 32-174-6800

ธนาคาร สามัญ 600,000,000  100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
C/O Maples and Calder, P.O.Box 309 GT, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066  โทรสาร 1(345) 949-8080

INVESTMENT 
COMPANY

สามัญ 100,000  100.00 

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด *
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

*ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจำานวนหุ้น

ธนาคาร - -  100.00 

4 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์ สามัญ  25,000,000  100.00 

5 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด 
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4638  โทรสาร 0-2236-8272

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน สามัญ 200,000,000  100.00 

6 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (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 

7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด
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 

8 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
226 หมู่ที่ 3 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ 2,401,522  59.77 

9 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ากัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900  โทรสาร 0-2017-9929

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ภายในประเทศ

และให้บริการชำาระดุล

สามัญ 899,820  49.99 

10 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่ง

และให้เช่าซื้อ

สามัญ 358,750  35.88 
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ลำาดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้น

ที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม (หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

11 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
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 

12 บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ากัด
36/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำาบลสำาโรง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ผลิตและจำาหน่าย
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ 95,603  19.12 

13
 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ากัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลคลองเกลือ 
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555  โทรสาร 0-2558-7566

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ในการชำาระเงิน
หลายระบบและ

การให้บริการหักบัญชี

สามัญ 84,550  16.91 

14 บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามัญ 326  12.34 

15 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976

ให้เช่าพื้นที่ 
อาคาร ร้านค้า

สามัญ 574,000  10.00 

16 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380

เช่าซื้อ สามัญ 5,140,000  10.00 

17 บริษัท ไทยน�าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ากัด
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422

สิ่งทอ สามัญ 1,000,000  10.00 

18 บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ากัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918

การพิมพ์ สามัญ 30,000  10.00 

19 บริษัท นันทวัน จ�ากัด
161 ถนนราชดำาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381

รับเหมาก่อสร้าง สามัญ 2,000  10.00 

20 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ากัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400  โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422

เช่าซื้อ สามัญ 60,000  10.00 

21 บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ�ากัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3059

ให้บริการที่ปรึกษา
และการลงทุน

สามัญ 200,000 
 

 10.00 

22 บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ากัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ 2,000  10.00 
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ลำาดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้น

ที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม (หุ้น)

 อัตราร้อยละของ 
 จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

23 บริษัท บ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2667-1260, 0-2667-2010  โทรสาร 0-2667-1299

ลงทุนในธุรกิจ
ให้การรักษาพยาบาล 

โดยร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทุน
ในประเทศนั้นๆ พร้อมกับ
ให้การบริการเป็นที่ปรึกษา 

และบริหารจัดการ

สามัญ  4,593  10.00 

24 บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670

บริการ สามัญ 200,000  10.00 

25 เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น 
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz, 
Binondo, Manila, Philippines 
โทร. (632) 241-5201  โทรสาร (632) 243-3216

ประกันภัย สามัญ 350,000  10.00 

26 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำาบลท้ายบ้าน 
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร 0-2702-9470

ผลิตและจำาหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ 700,000  10.00 

27 บริษัท แอสแพค จ�ากัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1395

นำาเข้า และส่งออก
เคมีภัณฑ์จาก
ประเทศรัสเซีย

ไปส่งให้กับลูกค้า
ที่อยู่ในต่างประเทศ

สามัญ 26,000  10.00 

28 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ�ากัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946

ผลิตและจำาหน่ายเหล็ก สามัญ  14,500,000  10.00 

29 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ 86,826,816  10.00 

30 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338  โทรสาร 0-2617-8339

ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ 400,000  10.00 

31 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555  โทรสาร (65) 6576-5599

ALTERNATIVE 
INVESTMENT 

MANAGEMENT 
COMPANY

CLASS B 400,000  10.00 

32 บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179  โทรสาร 0-2632-9354-5

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ 200  10.00 

33 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ�ากัด
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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ทำาเนียบสาขา

สำานักงานใหญ่

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

Tel. (85-2) 2801-6688 Fax. (85-2) 2810-5679
Swift: BKKB HK HH

Mr. Sitthichai Jiwattanakul
SVP & General Manager
- Hong Kong Branch

KOWLOON SUB-BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel. (85-2) 2300-1888 Fax. (85-2) 2780-5896

INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

Tel. (62-21) 231-1008 Fax. (62-21) 385-3881, 
 231-0070
Swift: BKKB ID JA

Mr. Chalit Tayjasanant
SVP & General Manager
- Jakarta Branch

SURABAYA SUB-BRANCH
Jl.Raya Darmo No.73 
Surabaya 60265

Tel. (62-31) 566-2333 Fax. (62-31) 568-3338 Mr. Zainal Karnadi
Branch Manager
- Surabaya Sub-Branch

MEDAN SUB-BRANCH
B & G Tower Ground Floor
Jalan Putri Hijau No.10
Medan 20111

Tel. (62-61) 8001-0700 Fax. (62-61) 8001-0703 Mr. Hartono  
Branch Manager
- Medan Sub Branch

JAPAN
TOKYO BRANCH 
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi-Shimbashi
2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003

Tel. (81-3) 3503-3333 Fax. (81-3) 3502-6420
Swift: BKKB JP JT

Mr. Thawee Phuangketkeow
SVP & General Manager
- Japan and Acting Branch Manager  
- Tokyo Branch

OSAKA BRANCH 
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-chome,
Chuo-Ku, Osaka 541-0056

Tel. (81-6) 6263-7100 Fax. (81-6) 6263-6286
Swift: BKKB JP JT OSA

Mr. Varot Samakoses
VP & Branch Manager
- Osaka Branch

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen Village
Chanthabouly District, Vientiane Capital

Tel. (856-21) 213-560,  
 213-562

Fax. (856-21) 213-561
Swift: BKKB LA LA

Mrs. Chadaphorn Uratchat
AVP & Branch Manager
- Vientiane Branch

PAKSE BRANCH
3 Sala Keiw-Dongjong
Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province

Tel. (856-31) 257-252,
 (856-31) 257-253

Fax. (856-31) 257-255 Mr. Somchoke Worakunpisit
SVP & Branch Manager
- Pakse Branch

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON BRANCH
5 Kaba Aye Pagoda Road 
Yankin Township, Yangon

Tel. (95-1) 558-022,
 554-890

Fax. (95-1) 561-456 Mr. Kanet Buranasin
SVP & Branch Manager
- Yangon Branch

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila

Tel. (63-2) 752-0333 Fax. (63-2) 752-0877-8
Swift: BKKB PH MM

Mr. Dutsadee Khemapunmanut
VP & Branch Manager
- Manila Branch
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สาขาต่างประเทศ

REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road Singapore 901841)

Tel. (65) 6410-0400 Fax. (65) 6225-5852
Swift: BKKB SG SG

Mr. Charoenlarp Thammanichanond
VP & General Manager
- Singapore Branch

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

Mr. Chokechai Puapattanakajorn
SVP & General Manager - Taiwan
Mr. Hsiao Chin-Yi, Gary
SVP & Branch Manager 
- Taipei Branch

KAOHSIUNG SUB-BRANCH
1st Floor, Asia Pacific Commercial Building
No.63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000 Fax. (886-7) 271-3730,  
 271-3731
Swift: BKKB TW TP

Mr. Leu Chin-Chi, 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

Mr. Tu Ming Chung, David
SVP & Branch Manager
- Taichung Sub-Branch

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH 
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY

Tel. (44-20) 7929-4422 Fax. (44-20) 7283-3988
Swift: BKKB GB 2L

Mr. Peeriyathep Homhuan
SVP & Branch Manager
- London Branch 

UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006

Tel. (1-212) 422-8200 Fax. (1-212) 422-0728
Swift: BKKB US 33

Mr. Thitipong Prasertsilp
VP & Branch Manager
- New York Branch

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH 
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City

Tel. (84-8) 3821-4396-8 Fax. (84-8) 3821-3772
Swift: BKKB VN VX

Mr. Tharabodee Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam 
and Branch Manager 
- Ho Chi Minh City Branch

HANOI BRANCH 
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi 

Tel. (84-4) 3936-5903-8 Fax. (84-4) 3826-7397, 
 3936-5913 
Swift: BKKB VN VX HAN

Ms. Nattika Kanpawong
VP & Branch Manager
- Hanoi Branch

KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung Boulevard
Sangkat Toul Svay Prey I
Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel. (855) 23-224-404-9 Fax. (855) 23-224-429 Ms. Yiamsri Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

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

Tel. (1-345) 914-9421 Fax. (1-345) 949-0626

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

Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0168
Swift: BKKB CN SH

Mr. Suwatchai Songwanich
Chief Executive Officer

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

Mr. Wu Chieh-Shan (Jason) 
Branch Manager
- Shanghai Branch
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

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. (86-21) 2061-7901 Mr. Ho Ching-Ming (Jimmy)
Sub-Branch Manager
- Shanghai Pilot Free Trade Zone  
  Sub-Branch 

BEIJING BRANCH
New China Insurance Tower (NCI Tower)
1st Floor, No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Tel. (86-10) 6569-0088 Fax. (86-10) 6569-0000
Swift: BKKB CN SH PEK

Mr. Yan Shu Ming (Simon)
Branch Manager
- Beijing Branch

XIAMEN BRANCH
Unit 101 & 102, 1/F & Unit 201, 2/F, Xiamen Top Plaza
No.2 Zhenhai Road, Siming District
Fujian, Xiamen 361001 

Tel. (86-592) 297-9889 Fax. (86-592) 297-9890
Swift: BKKB CN SH SMN

Mr. Kitti Chiraseivinupraphand
Branch Manager
- Xiamen Branch

SHENZHEN BRANCH
Hua Rong Building, 1st Floor, Unit 12
178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen Municipality
Guangdong Province 518048

Tel. (86-755) 3396-5800 Fax. (86-755) 3396-5840
Swift: BKKB CN SH SZN

Mr. Pathomporn Phornleesaengsuwan
Branch Manager
- Shenzhen Branch

CHONGQING BRANCH
1F(L104 & L105) and 38F (Unit A),
HNA Poly International Plaza
No.235 Minsheng Road,
Yuzhong District, Chongqing 400010

Tel. (86-23) 6037-2300 Fax. (86-23) 6037-2343
Swift: BKKB CN SH CQG

Mr. Watcharapong Pornchaichanakit
Branch Manager
- Chongqing Branch

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

MALAYSIA
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH
1-45-01 Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampan 
50450 Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6888 Swift: BKKB MY KL Mr. Ng Jui Meng
Chief Executive Officer

KUALA LUMPUR MAIN BRANCH
GF-01, Banking Hall
Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampan 
50450 Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6888 Mr. Liewn Chee Kean
Branch Manager

JALAN BAKRI BRANCH
No.8, Taman Pesta Baru
Pusat Perniagaan Pesta Baru
Jalan Bakri, 84000 Muar Johor

Tel. (60-6) 953-1001 Fax. (60-6) 953-2229 Mr. Lim Wee Kiat
Branch Manager

PENANG AUTO-CITY BRANCH 
1815-A, Jalan Perusahaan
Auto-City, North-South Highway
Juru Interchange
13600 Prai, Pulau Pinang

Tel. (60-4) 501-2388 Fax. (60-4) 508-8106 Mr. Chin Tai Kim
Branch Manager

TAMAN MOLEK BRANCH 
No.1 & 3 Jalan  Molek 1/30, Taman Molek 
81100 Johor Bahru, Johor

Tel. (60-7) 353-3001 Fax. (60-7) 356-2001 Mr. Tee Liyong Hoch 
Acting Branch Manager

BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH
No.1, Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan

Tel. (60-3) 3325-2178 Fax. (60-3) 3325-2248
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กล้วยนำ้าไท 0-2391-1058, 0-2392-2581, 
0-2392-2824

0-2391-1963

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

0-2354-3720-2 0-2354-3724

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 0-2102-2490-2 0-2102-2494

คลองจั่น 0-2377-6611, 0-2377-4667 0-2375-8898

คลองตัน 0-2719-9125-9, 0-2314-3740 0-2314-4383

คลองเตย 0-2258-2835, 0-2258-2829 0-2258-2831

คลองถม 0-2221-8394-6 0-2221-8398

คลองสาน 0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8 0-2438-7290

จรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 0-2410-2022, 0-2410-2024-5, 
0-2410-2027

0-2410-2028

จรัญสนิทวงศ์ ซอย 70/2 0-2434-6662-4 0-2434-6665

จามจุรี สแควร์ 0-2160-5091-4 0-2160-5095

จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม 0-2630-0569, 0-2630-0576-7 0-2630-0579

เจ.เจ.มอลล์ 0-2265-9529-32 0-2265-9533

เจริญผล 0-2214-1431, 0-2214-3281 0-2214-4417

เจริญพาศน์ 0-2465-5042, 0-2465-0695 0-2465-5044

แฉล้มนิมิตร 0-2688-5146-50 0-2688-5167

โชคชัย 4 ลาดพร้าว 0-2530-5340-4, 0-2931-4712 0-2530-5344

ไชน่า เวิลด์ 0-2222-8674-5, 0-2222-8677 0-2222-8678

ซอยเซนต์หลุยส์ 3 0-2307-8521-3 0-2307-8525

ซอยอารี 0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3 0-2271-4583

ซิตี้ รีสอร์ท (สุขุมวิท 39 ) 0-2259-0197-8 0-2259-0199

ซี.พี. ทาวเวอร์ 0-2236-8595-8 0-2236-8599

ซีคอน บางแค 0-2458-2966-8 0-2458-2970

ซีคอนสแควร์ 0-2721-8642-50 0-2721-8651

เซ็นทรัล ชิดลม 0-2254-9121, 0-2254-9123, 
0-2655-7833

0-2254-9124

เซ็นทรัล บางนา 0-2361-7946-7 0-2361-7948

เซ็นทรัล บางนา 2 0-2399-1519-21 0-2399-1523

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 0-2884-7502-4 0-2884-7501

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 2 0-2884-7471-3, 0-2884-7605 0-2884-7604

เซ็นทรัล พระราม 2 0-2872-4001-2 0-2872-4003

เซ็นทรัล พระราม 3  0-2673-6534-5 0-2673-6533

เซ็นทรัล พระราม 3 (2) 0-2164-0020-3 0-2164-0024

เซ็นทรัล พระราม 9 0-2160-3829-31 0-2160-3833

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ 0-2553-6124-7 0-2553-6128

เซ็นทรัล รามอินทรา 0-2970-6530-3 0-2970-6534

เซ็นทรัล ลาดพร้าว 0-2541-1539-41 0-2541-1538

เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 0-2541-1691-3 0-2541-1695

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 0-2160-5758-63        0-2160-5764       

เซ็นทรัลเวิลด์ 0-2646-1575-8 0-2646-1579

ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 0-2168-3070-3 0-2168-3074

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ดิ เอ็มควอเทียร์ 0-2003-6500-5 0-2003-6506

ดิอัพ พระราม 3 0-2116-5501-3 0-2116-5505

เดอะ คริสตัล 0-2515-0790-3 0-2515-0794

เดอะ คริสตัล 2  0-2102-2271-3 0-2102-2275

เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส 0-2168-1400-2 0-2168-1404

เดอะ ไบรท์ พระราม 2 0-2453-2401-3 0-2453-2405

เดอะ พาซิโอ ทาวน์  
(สุขาภิบาล 3)

0-2111-3072-4 0-2111-3076

เดอะ พาซิโอ พาร์ค  
(กาญจนาภิเษก)

0-2111-3875-8 0-2111-3879

เดอะแจส รามอินทรา 0-2011-0639-42 0-2011-0643

เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 0-2108-5800-2 0-2108-5804

เดอะเซอร์เคิล  ราชพฤกษ์ 0-2863-8500-2 0-2863-8504

เดอะมอลล์ 3 รามคำาแหง 0-2369-3604-5, 0-2369-3607 0-2396-3606

เดอะมอลล์ ท่าพระ 0-2468-2789, 0-2468-8792, 
0-2468-9692

0-2468-2768

เดอะมอลล์ บางกะปิ 0-2734-1646 0-2734-1649

เดอะมอลล์ บางกะปิ 2 0-2704-9160-2 0-2704-9163

เดอะมอลล์ บางแค 0-2454-9372-4 0-2454-9368

เดอะวอล์ค เกษตร–นวมินทร์ 0-2578-0106-8 0-2578-0109

ตรอกจันทร์ 0-2674-7585, 0-2213-2749 0-2212-5871

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 0-2458-4122-4 0-2458-4125

ตลาดน้อย 0-2234-9049, 0-2267-0275, 
0-2234-9654, 0-2234-9046-7

0-2234-9048

ตลาดพลู 0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9, 
0-2465-6613

0-2466-8480

ตลาดยิ่งเจริญ 0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5 0-2552-7386

ตลิ่งชัน 0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10 0-2435-3110

ถนนข้าวสาร 0-2281-2480-1 0-2281-2482

ถนนจันทน์ สะพาน 5 0-2678-3150-5, 0-2678-3882 0-2287-4650

ถนนดินแดง 0-2245-3521-3, 0-2245-3858 0-2245-2800

ถนนตะนาว 0-2225-6546, 0-2221-6309, 
0-2221-8126-9, 0-2224-1317

0-2221-7876

ถนนตากสิน 0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2 0-2466-3316

ถนนทองหล่อ 0-2381-2339-42 0-2381-7071

ถนนนาคนิวาส 0-2538-5087, 0-2538-5307, 
0-2538-5732, 0-2538-5015

0-2538-5629

ถนนประชาชื่น 0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7 0-2589-5995

ถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ 0-2428-4001-2, 0-2872-6956 0-2428-2891

ถนนประดิพัทธ์ 0-2279-8060-7, 0-2279-0741 0-2271-4690

ถนนพระราม 2 กม.7 0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6 0-2416-5574

ถนนพระราม 9 0-2247-9883-5, 0-2641-4044, 
0-2247-9881, 0-2248-4937

0-2248-4935

ถนนพัฒนาการ 0-2321-7000-3, 0-2722-7221 0-2321-5872

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5, 
0-2314-4390

0-2319-3366

สาขาในกรุงเทพฯ
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนเพลินจิต 0-2253-6735, 0-2255-2413 0-2251-1649

ถนนรัชดา-ลาดพร้าว 0-2512-1867-9, 0-2513-9724 0-2521-1870

ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ 0-2284-2893-4, 0-2294-2916, 
0-2294-1252

0-2294-8762, 
0-2294-2926

ถนนรัชดา-ห้วยขวาง 0-2692-6900-4, 0-2276-0995 0-2276-0996

ถนนรามคำาแหง ซอย 28 0-2377-0222, 0-2377-0228, 
0-2377-0235

0-2377-0334

ถนนรามคำาแหง-เทพลีลา 0-2319-1710-3 0-2319-1714

ถนนรามอินทรา กม.10 0-2918-0270-3 0-2918-0274

ถนนลาดปลาเค้า 0-2940-3744-5 0-2940-3489

ถนนลาดพร้าว 44 0-2512-1882-3 0-2512-1884

ถนนลาดพร้าว ซอย 99 0-2514-2772, 0-2539-7518, 
0-2514-1434, 0-2514-0773

0-2538-6250

ถนนวิทยุ 0-2252-5371-4 0-2252-5370

ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2277-6396, 0-2275-6045 0-2277-6122

ถนนสรงประภา ดอนเมือง 0-2929-9719-24 0-2929-9725

ถนนสี่พระยา 0-2236-8715-6, 0-2236-2706-7, 
0-2236-2589

0-2236-2591

ถนนสุขสวัสดิ์ 0-2468-1504, 0-2460-1813, 
0-2468-2724, 0-2877-1102-3

0-2460-1814

ถนนสุขาภิบาล 1  
รามอินทรา กม.8

0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2 0-2948-5585

ถนนสุขาภิบาล 3  บึงกุ่ม 0-2728-0740-6 0-2372-0328 

ถนนอโศกมนตรี 0-2260-0545-8 0-2260-0549

ท่าเตียน 0-2221-7141-2, 0-2221-7821 0-2222-4647

ท่านำ้าศิริราช 0-2418-1842-4 0-2418-1846

ท่าพระ 0-2457-0040-4, 0-2457-3194 0-2457-2176

ท่าอากาศยานกรุงเทพ 0-2535-3657-8, 0-2532-1436 0-2504-2691

ท่าอากาศยานดอนเมือง  
อาคาร 2  

0-2504-3307-9 0-2504-3310

ทีโอที แจ้งวัฒนะ 0-2575-3283-6 0-2575-3287

เทสโก้ โลตัส รามอินทรา 109 0-2175-3445-7 0-2175-3448

เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ 0-2434-7494-5 0-2434-7491

เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ 0-2990-7528 0-2990-7529

เทสโก้ โลตัส บางกะปิ 0-2377-3095, 0-2377-3098-9 0-2377-3183

เทสโก้ โลตัส บางแค 0-2804-4781, 0-2804-4783-4 0-2804-4777

เทสโก้ โลตัส บางปะกอก 0-2872-1558-9 0-2872-1561

เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น 0-2910-6014-5 0-2910-6016

เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ 0-2426-0140-1 0-2426-0150

เทสโก้ โลตัส พระราม 1 0-2219-1956-7 0-2219-1958

เทสโก้ โลตัส พระราม 2 0-2415-4810 0-2415-4503

เทสโก้ โลตัส พระราม 3 0-2294-0622-3 0-2294-0624

เทสโก้ โลตัส พระราม 4 0-2249-2745-7 0-2249-2758

เทสโก้ โลตัส พัฒนาการ 0-2320-1531-3 0-2320-1534

เทสโก้ โลตัส มีนบุรี 0-2918-5641-2 0-2918-5646

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้ โลตัส เยาวราช 0-2623-0972-3 0-2623-0974

เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว 0-2930-9380-2 0-2930-9378

เทสโก้ โลตัส วังหิน 0-2578-6070-1 0-2578-6072

เทสโก้ โลตัส วัชรพล 0-2945-6946-7 0-2945-6948

เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1 0-2508-2663-4 0-2508-2665

เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 0-2916-5236-8 0-2916-5239

เทสโก้ โลตัส สุทธิสาร 0-2690-8185-6 0-2690-8187

เทสโก้ โลตัส หนองจอก 0-2548-3741-3 0-2548-3744

เทสโก้ โลตัส หลักสี่ 0-2521-4642-4 0-2521-4640

เทสโก้ โลตัส อ่อนนุช 80 0-2322-3285-7 0-2322-3288

เทสโก้ โลตัส  
เอกมัย-รามอินทรา

0-2935-9791-2 0-2935-9790

ธนบุรี 0-2437-0220-3, 0-2473-8468, 
0-2437-8471

0-2439-1220

นานาเหนือ 0-2253-4492, 0-2253-4498 0-2253-4494

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0-2326-1261-4 0-2326-1265

บางกอกน้อย 0-2411-0101-4 0-2412-2282

บางกะปิ 0-2653-1011-23, 0-2251-5148 0-2251-5149

บางขุนเทียน 0-2468-6660-3, 0-2875-5503 0-2468-4879

บางขุนนนท์ 0-2423-0471, 0-2435-8776, 
0-2424-2203

0-2423-0470

บางเขน 0-2579-1146-8 0-2579-1149

บางแค 0-2413-1701-5 0-2454-2389

บางจาก 0-2311-3851-2, 0-2311-7804, 
0-2331-9684

0-2311-7501

บางซื่อ 0-2585-5301, 0-2585-7450-2 0-2585-5250

บางนา 0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8 0-2361-8453-4

บางบอน 0-2416-2010, 0-2415-3081 0-2416-2009

บางพลัด 0-2423-0820-1, 0-2435-8777 0-2423-0822

บางโพ 0-2585-7357-8, 0-2585-7746 0-2587-4923

บางยี่ขัน 0-2424-7921-3, 0-2424-6243 0-2433-2698

บางรัก 0-2630-9273-5, 0-2630-9277 0-2630-9276

บางลำาพู 0-2281-4118, 0-2282-5682, 
0-2281-4134

0-2280-1839

บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 0-2416-5913-4, 0-2416-5921 0-2416-5922

บิ๊กซี คู้บอน 0-2509-7611-3 0-2509-7614

บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า 0-2329-9602, 0-2329-9700, 
0-2329-9988

0-2329-9276

บิ๊กซี ดาวคะนอง 0-2876-2627-9 0-2876-2630

บิ๊กซี บางนา 0-2393-0894-5 0-2393-0878

บิ๊กซี บางบอน 0-2898-2271-3 0-2898-2274

บิ๊กซี บางปะกอก 0-2872-0241-2 0-2872-0243

บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90 0-2463-6827-8, 0-2463-6708 0-2463-6709

บิ๊กซี พระราม 2 0-2453-1824-5 0-2453-1826

สาขาในกรุงเทพฯ
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บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2 0-2451-4238-9, 0-2451-4260 0-2451-4262

บิ๊กซี พระราม 4 0-2204-1926-7 0-2204-1928

บิ๊กซี เพชรเกษม 0-2421-3589-90 0-2421-3587

บิ๊กซี เพชรเกษม 2 0-2807-5193-4 0-2807-5191

บิ๊กซี รัชดาภิเษก 0-2642-2372-3 0-2642-2370

บิ๊กซี ราชดำาริ 0-2250-4714-5 0-2250-4716

บิ๊กซี รามคำาแหง 0-2735-2175, 0-2735-2178, 
0-2735-2609

0-2735-2626

บิ๊กซี รามอินทรา 0-2971-7881-2 0-2971-7880

บิ๊กซี ลาดพร้าว 2 0-2938-6434-5 0-2938-6437

บิ๊กซี สะพานควาย 0-2616-7214-5 0-2616-7216

บิ๊กซี สายไหม 0-2536-0972-4 0-2536-0969

บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 0-2916-3720-1 0-2916-3722

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 0-2153-1627-9 0-2153-1630

บิ๊กซี สุวินทวงศ์ 0-2906-4651, 0-2906-4657 0-2906-4484

บิ๊กซี อ่อนนุช       0-2740-3801-2 0-2740-3803

บิ๊กซี อิสรภาพ 0-2466-5817-8 0-2466-5819

บิ๊กซี อุดมสุข 0-2328-2143-5 0-2328-2146

บุคคโล 0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3, 
0-2468-3485

0-2468-6670

บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ 0-2943-9101-3, 0-2943-9109 0-2943-9110

เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 0-2168-1216-9 0-2168-1220

ปตท. ถนนรามอินทรา 0-2362-4935-8 0-2362-4939

ประตูนำ้า 0-2253-7823, 0-2253-9086, 
0-2252-5183-5, 0-2254-7950 

0-2253-9009

ปากคลองตลาด 0-2226-4601-4, 0-2226-3884 0-2226-4600

พระโขนง 0-2392-1984, 0-2391-2877 0-2381-2407

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 0-2656-6146-8, 0-2656-6173 0-2656-6145

พาต้า ปิ่นเกล้า 0-2435-0192-4 0-2435-0195

พาราไดซ์ พาร์ค 0-2787-2027-30 0-2787-2031

พาหุรัด 0-2222-2843, 0-2222-5868 0-2225-6843

เพชรเกษม ซอย 63/2 0-2421-3782, 0-2421-3785-6, 
0-2421-3795

0-2421-3796

เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล 0-2136-8070-2 0-2136-8074

แพลทินั่ม ประตูนำ้า 0-2121-9578-80, 0-2121-9582 0-2121-9581

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

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0-2431-5643-5 0-2431-5004

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลกรุงเทพ

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

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 0-2319-4007-9 0-2319-3991

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2 0-2397-7216-9 0-2397-7220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร)

0-2261-6321-4 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

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

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

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

ราชวัตร 0-2241-1550-5, 0-2241-1079, 
0-2241-1648

0-2241-0717

ราชวิถี 0-2241-0815, 0-2243-0775-8, 
0-2243-4000

0-2243-4001

รามอินทรา 0-2521-2649-50, 0-2521-0349, 
0-2552-5445

0-2521-2651

ราษฎร์บูรณะ 0-2427-0130-2 0-2427-3769

โรงพยาบาลกรุงเทพ 0-2718-1551-2 0-2718-1553

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
บางแค

0-2455-0421-3 0-2455-0424

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0-2251-9761-3 0-2251-9765

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 0-2211-1381-2, 0-2211-1384, 
0-2211-1378

0-2211-1379
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โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ 0-2254-6505-6, 0-2667-1219 0-2254-6507

โรงพยาบาลพญาไท 2 0-2278-3013, 0-2278-3963-4 0-2278-3046

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   0-2354-6108-9 0-2354-6110

ลาดกระบัง 0-2326-9950-3 0-2326-9954

ลาดพร้าว 0-2511-4051-5, 0-2513-1405, 
0-2511-1304

0-2511-3138

ลาดพร้าว 101 0-2187-0046-7 0-2187-0048

ลุมพินี 0-2252-9365-6, 0-2252-8105 0-2254-7833

วงเวียน 22 กรกฎา 0-2223-2596, 0-2222-2848 0-2223-2597

วงศ์สว่าง 0-2585-0350, 0-2585-5717, 
0-2585-8858

0-2585-5717

วรจักร 0-2221-7410, 0-2221-7887-9 0-2225-1688

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0-2411-2762-4 0-2411-2769

ศรีย่าน 0-2241-3191-4, 0-2241-2888, 
0-2241-0125

0-2243-0999

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร A

0-2143-8975-8 0-2143-8979

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร B 

0-2143-9610-4 0-2143-9615

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

0-2378-4201-3, 0-2378-0747 0-2378-0748

สยามพารากอน 0-2129-4318-22 0-2129-4323-5

สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ 0-2864-6833-4 0-2864-6835

สยามแม็คโคร ลาดพร้าว   0-2734-3362-3 0-2734-3361

สยามแม็คโคร สาทร 0-2676-4302-3 0-2676-4301

สยามแม็คโคร สามเสน 0-2636-9870-1, 0-2636-9873 0-2636-9872

สยามสแควร์ 0-2252-1330-9, 0-2252-0519, 
0-2251-8546

0-2254-7834, 
0-2252-3204

สวนจตุจักร 0-2272-4420, 0-2272-4422 0-2272-4421

สวนพลู 0-2287-1561-5 0-2287-1567

สวนสยาม 0-2517-1364-6, 0-2517-8496 0-2517-1367

สะพานขาว 0-2281-3820, 0-2282-9627, 
0-2281-3811, 0-2628-2410-1

0-2281-0265

สะพานผ่านฟ้า 0-2281-5926, 0-2282-0010, 
0-2281-0944, 0-2281-5362

0-2280-1849, 
0-2281-5359

สะพานพระปิ่นเกล้า 0-2434-0140-4 0-2423-0104

สะพานเหลือง 0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6 0-2266-7288

สะพานใหม่ดอนเมือง 0-2521-0335, 0-2521-1593, 
0-2521-2077, 0-2521-4371

0-2552-1779

สาทร 0-2287-1141, 0-2285-5242-3, 
0-2285-5240

0-2285-5265

สาธุประดิษฐ์ 0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4, 
0-2211-8227

0-2211-9165

สามยอด 0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90, 
0-2225-9273

0-2225-6845

สามแยกไฟฉาย 0-2411-1145, 0-2411-0444, 
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1

0-2411-3143

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักงาน ก.พ. 0-2281-5744, 0-2280-4040 0-2281-5965

สำานักงานใหญ่สีลม 0-2230-1036, 0-2230-1649, 
0-2230-1098, 0-2230-1940

0-2230-2722

สำานักสาขาพลับพลาไชย 0-2221-4681, 0-2221-5265, 
0-2222-0321

0-2222-2649

สำาเพ็ง 0-2222-2141, 0-2224-2336, 
0-2622-4776

0-2225-6842

สี่แยกบางนา 0-2396-1196-7, 0-2396-0742 0-2396-1195

สี่แยกราชวงศ์ 0-2224-7740-2 0-2224-7708

สีลม 0-2233-6080, 0-2635-8451, 
0-2635-6614-6

0-2233-4953

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 0-2393-0126-9 0-2393-0130

สุขุมวิท 43 0-2662-4778-9, 0-2258-8847 0-2258-4727

สุขุมวิท 71 0-2391-7016-8 0-2391-7020

สุขุมวิท 77 (ประเวศ) 0-2328-6690-3 0-2328-6694

สุขุมวิท ซอย 11 0-2255-3680-3 0-2255-3684

สุนทรโกษา 0-2240-4071-3, 0-2240-4080, 
0-2240-4085

0-2240-4074

สุรวงศ์ 0-2233-9760-9, 0-2234-4816 0-2234-5182

เสนานิคม 0-2513-9142-6 0-2513-2774

หนองแขม 0-2431-2156-8 0-2431-1729

หนองจอก 0-2543-1187, 0-2543-2488 0-2543-1188

หมู่บ้าน ดี.เค. (บางบอน) 0-2417-7145-8 0-2417-7149

หลักสี่ 0-2521-3145-6, 0-2521-2761, 
0-2521-3148, 0-2521-5282

0-2521-3148

หลักสี่พลาซ่า 0-2576-1286-9 0-2576-1290

ห้วยขวาง 0-2277-4651-2 0-2277-6348

หัวลำาโพง 0-2216-3074-7, 0-2216-6933, 
0-2216-6935-9

0-2216-3139

หัวหมาก 0-2314-1736-8, 0-2314-5777 0-2314-0788

เหม่งจ๋าย 0-2274-3551-2, 0-2274-3123 0-2274-3791

อมอรินี 0-2540-3401-3 0-2540-3404

อโศก-ดินแดง 0-2246-1610-3, 0-2247-9232 0-2246-0104

อ่อนนุช ซอย 16 0-2331-3812, 0-2331-3819, 
0-2331-3899

0-2331-3796

ออมนิ ลาดพร้าว 116 0-2530-1242-3, 0-2530-1267  0-2530-1248

ออลซีซั่นส์ เพลส 0-2685-3851-2 0-2685-3853

อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 0-2308-0071-3 0-2308-0075

อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ. 

0-2679-1752-3 0-2679-1754

อาคารเกษมกิจ สีลม 0-2236-3983-5 0-2236-3987

อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 0-2949-2606-8 0-2949-2605

อาคารซิลลิค เฮาส์ 0-2235-7090-3 0-2235-7094

อาคารมาลีนนท์ 0-2661-2295-7 0-2661-2298

อาคารยาคูลท์ สนามเป้า 0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3 0-2279-7441

สาขาในกรุงเทพฯ
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

อาคารวานิช 0-2254-2789, 0-2254-2773, 
0-2253-4601, 0-2254-2620

0-2254-2826

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์- 
รพ.รามาธิบดี

0-2354-5338-40 0-2354-5342

อาคารสินธร ทาวเวอร์  0-2263-3510-2   0-2263-3514

อาคารอับดุลราฮิม 0-2636-0578-80 0-2636-0582

อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม 0-2224-0533-6 0-2224-0537

อินทรา สแควร์ 0-2251-5651-3 0-2251-5655

อินทรารักษ์ 0-2519-5306-8, 0-2519-3435 0-2519-5309

อินทามระ 0-2277-2551-2, 0-2277-0353 0-2277-0788

อุรุพงษ์ 0-2215-0640-2, 0-2215-9628 0-2251-9631

เอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 0-2260-4471-4 0-2260-4475

สาขาในกรุงเทพฯ

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

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

สำานักธุรกิจในกรุงเทพฯ

ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจคลองตัน 0-2719-9125-9 0-2719-8696

สำานักธุรกิจซอยอารี 0-2279-2090 0-2279-6528

สำานักธุรกิจตรอกจันทร์ 0-2673-3003 0-2673-3004

สำานักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505 0-2890-6512

สำานักธุรกิจถนนพระราม 2 
กม.7

0-2417-2805-9 0-2840-1005

สำานักธุรกิจถนนพระราม 9 0-2645-5600 0-2645-5601-2

สำานักธุรกิจถนนรัชดา-
ลาดพร้าว

0-2938-2141-2 0-2938-9227-8

สำานักธุรกิจถนนลาดพร้าว 
ซอย 99

0-2935-0607 0-2935-0624

สำานักธุรกิจบางกะปิ 0-2653-2970 0-2254-7830

สำานักธุรกิจบางแค 0-2803-9011-5 0-2804-6034

สำานักธุรกิจบางนา 0-2361-8444-8 0-2744-3170

สำานักธุรกิจบางลำาพู 0-2282-4645, 0-2282-7410, 
0-2282-7411

0-2281-4120

สำานักธุรกิจบุคคโล 0-2877-9020 0-2878-2103

สำานักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2727 0-2623-2734, 
0-2221-4418

ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจราชเทวี 0-2216-1550-8 0-2612-1765

สำานักธุรกิจราชวงศ์ 0-2622-5101-4 0-2221-3143

สำานักธุรกิจรามอินทรา 0-2971-9455-9 0-2986-3500

สำานักธุรกิจราษฎร์บูรณะ 0-2873-1194-5 0-2873-7042

สำานักธุรกิจลาดกระบัง 0-2327-0922 0-2327-0938

สำานักธุรกิจลาดพร้าว 0-2930-9301-8 0-2939-2620-1

สำานักธุรกิจวงศ์สว่าง 0-2913-9155-7 0-2913-9158-9

สำานักธุรกิจวรจักร 0-2621-1745, 0-2621-2414-5 0-2225-1688

สำานักธุรกิจสยามสแควร์ 0-2658-4514 0-2658-4507

สำานักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8357 0-2906-8359-60

สำานักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า 0-2886-0204-5 0-2886-0647

สำานักธุรกิจสาธุประดิษฐ์ 0-2674-2911 0-2674-4960

สำานักธุรกิจสำานักงานใหญ่สีลม 0-2230-1024, 0-2230-1785, 
0-2230-2920, 0-2230-1084

0-2626-4080, 
0-2626-4124

สำานักธุรกิจสำาเพ็ง 0-2622-9955 0-2622-9956

สำานักธุรกิจสีลม 0-2233-6080-99 0-2635-6897

สำานักธุรกิจหัวลำาโพง 0-2216-6935-9 0-2216-7652

สำานักธุรกิจเอกมัย 0-2714-2824 0-2714-2822
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น 043-365008-10 043-365011

เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น 2 043-911713-5 043-911712

เทสโก้ โลตัส ชุมแพ 043-312544, 312547, 312537 043-312601

เทสโก้ โลตัส พล ขอนแก่น 043-415369, 414443, 414344 043-415007

เทสโก้ โลตัส แฟรี่พลาซ่า 
ขอนแก่น

043-271141-2 043-271145

เทสโก้ โลตัส หนองสองห้อง 043-491631-3 043-491634

บ้านไผ่ 043-272887, 272889 043-272888

ประตูนำ้า ขอนแก่น 043-472550-3 043-472554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202650-1 043-202653

มัญจาคีรี 043-289020-1, 381255 043-289019

เมืองพล 043-414170 043-414223

หน้าพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น 043-246516-8 043-246610

จังหวัดจันทบุรี

ขลุง 039-441513, 366065 039-441514

จันทบุรี 039-311162, 346428-9 039-313225

ถนนท่าแฉลบ 039-321780, 321768-9 039-321779

ท่าใหม่ 039-431989 039-431431

เทสโก้ โลตัส จันทบุรี 039-303467 039-303469

นายายอาม 039-371231 039-371234

บิ๊กซี จันทบุรี 039-436471-4 039-436475

มะขาม 039-389004-5 039-389003

โรบินสัน จันทบุรี 039-328686-90 039-328689

สอยดาว 039-381512-5 039-381516

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 038-514982-7 038-514981

โตโยต้า ฉะเชิงเทรา 038-130128-30 038-130131

เทสโก้ โลตัส พนมสารคาม 038-553349-50 038-553348

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 038-840731, 571822, 571833 038-571866

บางคล้า 038-541500, 541700 038-541879

บางนำ้าเปรี้ยว 038-581271-2, 581278 038-581273-4

บางปะกง 038-531289, 531292 038-531291

บ้านโพธิ์ 038-587255, 587251-3 038-587254

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 038-536031-2 038-536033

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 038-514992-3 038-514991

พนมสารคาม 038-551530, 551001 038-551602

โรบินสัน ฉะเชิงเทรา 038-564205-7 038-564208

สุวินทวงศ์ 038-593011-3 038-593014

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 038-278400 038-278446

ชายหาดพัทยา 038-489104-6 038-489107

ซอยเนินพลับหวาน 038-041184-6 038-041182

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดกระบี่

กระบี่ 075-631657-8 075-611785

เทสโก้ โลตัส กระบี่ 075-650730-1 075-650732

เทสโก้ โลตัส อ่าวลึก 075-610813, 682223-5 075-610815

บิ๊กซี กระบี่ 075-810507-8 075-810509

เหนือคลอง 075-636455-6 075-636458

อ่าวนาง กระบี่ 075-695745-7 075-695748

อ่าวลึก 075-610829, 681131 075-654562, 
681132

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 034-512710-1    034-511111

ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611722, 627027 034-611311, 
611411

ท่าเรือ กาญจนบุรี 034-561997-8, 562232-4 034-561031

เทสโก้ โลตัส กาญจนบุรี 034-623878-9 034-623881

เทสโก้ โลตัส ท่าม่วง 034-612895-7 034-612899

เทสโก้ โลตัส ท่ามะกา 034-542914-7 034-542682

บ่อพลอย นิวกรุงไทย 034-581494-7 034-581498

โรบินสัน กาญจนบุรี 034-603315-8 034-603319

จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 043-812655-6 043-811275, 
812001

กาฬสินธุ์ พลาซ่า 043-816195-7 043-816194

เขาวง 043-859537 043-859124

บิ๊กซี กาฬสินธุ์ 043-810471-4 043-810475

สมเด็จ 043-861308 043-861419

จังหวัดก�าแพงเพชร

กำาแพงเพชร 055-713345, 713511-3 055-711014

ขาณุวรลักษบุรี 055-779065, 725243-4 055-779153

ท่ามะเขือ 055-724490-2 055-724493

นครชุม 055-799417, 799464 055-799497

บิ๊กซี กำาแพงเพชร 055-853826-8 055-853829

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กำาแพงเพชร

055-716501-4 055-716505

สลกบาตร 055-771432-3 055-771488

จังหวัดขอนแก่น

กระนวน 043-251719-21 043-251720

ขอนแก่น 043-225142-6 043-221923

เขาสวนกวาง 043-449224-5 043-449223

ชุมแพ 043-311332 043-311490

เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น 043-288122-3 043-288124

ถนนประชาสโมสร 043-237945, 238091, 237689 043-237699

ถนนหน้าเมือง 043-225416, 413543-6 043-225319

สาขาในต่างจังหวัด
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สาขาในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ซอยบัวขาว พัทยา 038-410394-7 038-410398

เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี 038-053913-5 038-053916

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 038-043161-4 038-043160

ดอนหัวฬ อ่ ชลบุรี 038-453201-3 038-453205

ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา 038-412825-7 038-412828

ถนนพระตำาหนัก 038-710562-3, 411586-7 038-710564

ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 038-467380-1 038-467382

ถนนราษฎร์ประสงค์ 038-794837 038-794834

ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง 038-428459, 428475, 428577 038-428285

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา 038-339450-2 038-339453

ท่าเรือ แหลมฉบัง 038-401875-7, 401789 038-401790

เทสโก้ โลตัส ชลบุรี 038-276051-3 038-276020

เทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี 038-117063-5 038-117068

เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้ 038-427853, 427857, 427937 038-427423

เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ 038-370858 038-370228

เทสโก้ โลตัส สัตหีบ 038-439446-9 038-439445

เทสโก้ โลตัส อมตะนคร 038-457301-2 038-457300

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 038-337656-8 038-337659

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 038-214615-7, 214528 038-214613-4

เนินเต็ง 038-271036-9 038-271035

บ่อทอง ชลบุรี 038-211225-6, 211255 038-211256

บางปลาสร้อย 038-285837 038-285842

บางพระ ศรีราชา 038-358246-7 038-358248

บางละมุง 038-222370-7 038-222376

บางแสน 038-386445-8 038-386449

บ้านเก่า ชลบุรี 038-451900-3 038-451904

บ้านบึง 038-443691-2, 444021-2 038-443712

บิ๊กซี ชลบุรี 038-192211-3 038-192214

บิ๊กซี ชลบุรี 2 038-387991-4 038-387995

บิ๊กซี พัทยา 2 038-374840-2 038-374843

บิ๊กซี พัทยากลาง 038-488290-2 038-488289

บุญถาวร พัทยา 038-429931, 429941, 429951, 
429961

038-429971

บุญสัมพันธ์ พัทยา 038-426793-4, 426750-1 038-426745

พนัสนิคม 038-473342 038-461969

พัทยากลาง 038-422070-3 038-422076

พัทยาเหนือ 038-489067-70 038-489484

พานทอง 038-740072, 451185 038-451783

เมืองพัทยา 038-427962, 410425-7 038-361609

วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา 038-415368-70, 415724 038-415725

ศรีราชา 038-322767-8 038-311917

ศรีราชา 2 038-101604-7 038-101608

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สยามคันทรีคลับ 038-405196-9 038-405188

สยามแม็คโคร ชลบุรี 038-288516-8 038-288517

สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 038-408914, 481526-8 038-480913

สัตหีบ 038-437672, 437129 038-437480

สี่แยกปากร่วม ชลบุรี 038-337106-7 038-337110

หนองมน 038-391121-3 038-391124

หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา 038-232736-7, 232745, 232750 038-232751

แหลมฉบัง ศรีราชา 038-195865-8 038-195869

อ่าวอุดม 038-352150, 352145-7 038-352149

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 056-411769, 411758-9 056-412504

เทสโก้ โลตัส ชัยนาท 056-426847-9 056-426846

โพนางดำา 056-413543-4, 413546 056-413545

หันคา 056-451113, 451115 056-451114

จังหวัดชัยภูมิ

แก้งคร้อ 044-882551-4 044-882555

จัตุรัส 044-851123 044-851196

ชัยภูมิ 044-811222, 812058 044-811251

เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ 044-813410-3 044-813414

บิ๊กซี ชัยภูมิ 044-051234-5 044-051237

หนองบัวแดง 044-872044-5 044-872829

ห้าแยกโนนไฮ 044-822205-7, 836022 044-822204

จังหวัดชุมพร

ชุมพร 077-511446, 511854, 511274 077-511464

ท่าแซะ 077-599000, 584157, 584213 077-599001

เทสโก้ โลตัส ชุมพร 077-658980-2 077-658983

เทสโก้ โลตัส หลังสวน 077-544726-7, 544738 077-544739

ปากนำ้า ชุมพร 077-521900, 521462 077-521460

มาบอำามฤต 077-578135-7 077-578134

สวี 077-531070-1, 583372 077-531071

สี่แยกปฐมพร 077-534514, 534516 077-534515

หลังสวน 077-541601, 581486, 581495 077-541736

โอเชี่ยนชอปปิ้งมอลล์ ชุมพร 077-502248-50 038-195869

จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 053-711258, 714013 053-711256

เชียงแสน เชียงราย 053-777571-3 053-777525

เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย 053-179770-2 053-179773

ตลาดบ้านดู่ เชียงราย 053-151795-8 053-151799

เทสโก้ โลตัส เชียงของ 053-791814-6 053-791809

เทสโก้ โลตัส แม่จัน เชียงราย 053-772394-5 053-772385

เทสโก้ โลตัส แม่สาย 053-734561-4 053-734565

บิ๊กซี เชียงราย 053-711644, 747058-9 053-717766
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

พาน 053-721235-6, 721234-6 053-721233

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-912209-12 053-912213

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย 053-776281-4 053-776285

แม่ขะจาน 053-704411 053-704413

แม่จัน 053-711394-5, 771059 053-771058

แม่สรวย 053-656422, 786010 053-786012

แม่สาย 053-731398, 732701-3 053-731399

ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 053-718113-7 053-718116

จังหวัดเชียงใหม่

กาดสวนแก้ว 053-895099-100, 225465-7 053-225464

ข่วงสิงห์ 053-224106, 408820-1 053-224105

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ม.เชียงใหม่

053-289326-9 053-289330

จอมทอง 053-826599-601 053-341112

ไชยปราการ เชียงใหม่ 053-457792-4 053-457795

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 053-288584-6 053-288587

เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่ 053-283923-4 053-283925

ดอยสะเก็ด 053-495996-7, 866331 053-495948

ตลาดมีโชค 053-266526-30 053-266528

ตลาดแม่มาลัย 053-471111-4 053-471461

ตลาดแม่เหียะ เชียงใหม่ 053-271834-5, 271837 053-271836

ตลาดสันทราย เชียงใหม่ 053-380921, 380924 053-380923

ถนนช้างคลาน 053-820787-91 053-282528

ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ 053-289321-3 053-289324

ถนนเมืองสมุทร 053-876217-20, 233111 053-251161

ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่ 053-208631-3 053-208635

ถนนสุเทพ 053-277444, 808390-4 053-277101

ท่าแพ 053-282100-2 053-274734

เทสโก้ โลตัส คำาเที่ยง 053-872771-3 053-872774

เทสโก้ โลตัส ฝาง 053-383091, 383098 053-383075

เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ 053-243596-8 053-243599

เทสโก้ โลตัส สันทราย 053-350555, 350500, 350516 053-350529

เทสโก้ โลตัส หางดง เชียงใหม่ 053-807546 053-807547

บ่อสร้าง 053-338103-4 053-338094

บ้านถวาย 053-023620-2 053-023619

บิ๊กซี เชียงใหม่ 053-850789 053-850793

บิ๊กซี เชียงใหม่ 2 053-850716-7 053-850715

บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ 053-447837-8 053-447839

บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม่ 053-442841-2 053-442843

บุญถาวร เชียงใหม่ 053-142600-3 053-142599

ประตูช้างเผือก 053-214333, 404920-7 053-213996

ประตูเชียงใหม่ 053-272462, 270124-6 053-272706

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ฝาง 053-451431-5 053-451212

พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 053-142605-7 053-142608

พันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ 053-288026 053-288028

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-224144-6 053-224147

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053-499171-2, 499177-8 053-499173

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 053-231750-1 053-231752

แม่โจ้ 053-878261 053-878262

แม่ริม 053-297162-3 053-297286

แม่อาย 053-459156-8 053-459148

ศรีนครพิงค์ 053-251033-8 053-251040

สยามทีวี เชียงใหม่ 053-275200-2 053-275203

สะเมิง 053-487126-7 053-487127

สันกำาแพง 053-331470-1 053-331472

สันป่าข่อย 053-262666, 243121, 302520 053-246625

สันป่าตอง 053-311200, 311237-9 053-311236

สารภี 053-322992, 321272-4 053-321415

หนองหอย เชียงใหม่ 053-801661-3 053-801665

หางดง 053-441650-2 053-427085

ฮอด 053-461035-6 053-461037

จังหวัดตรัง

กันตัง 075-251500-1, 251247 075-251248

ตรัง   075-223443-8 075-223449

ถนนพระรามหก ตรัง 075-219346, 210156 075-219347

เทสโก้ โลตัส ตรัง  075-225326-30 075-225332

นาโยง 075-299088, 242247 075-242248

ปะเหลียน 075-289102-3 075-289009

โรบินสัน ตรัง 075-216188-9 075-216197

ห้วยยอด 075-271460-2 075-271462

โฮมโปร ตรัง 075-502167, 502177, 502194 075-502196

จังหวัดตราด

เกาะช้าง ตราด 039-551154, 551162 039-551163

เขาสมิง 039-599131-4 039-599133

คลองใหญ่ 039-581157-9 039-581156

ตราด 039-521050-4 039-521049

เทสโก้ โลตัส ตราด 039-513701-3 039-513704

จังหวัดตาก

ตาก 055-511123, 541707 055-511051

ถนนอินทรคีรี 055-533564-6 055-533567

เทสโก้ โลตัส ตาก 055-893356-8 055-893359

เทสโก้ โลตัส แม่สอด 055-536708, 536682 055-536712

เทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก 055-506996-8 055-506999

แม่สอด 055-531480, 531639 055-531312

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดนครนายก

เทสโก้ โลตัส นครนายก 037-316712-4 037-316715

นครนายก 037-312033, 311188 037-311077

บ้านนา 037-382304-6 037-382307

สาระสโมสร รร.จปร.นครนายก 037-393633 037-393655

จังหวัดนครปฐม

กำาแพงแสน 034-351368-70 034-351039

เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา 0-2429-6800-3 0-2429-6804

ดอนตูม 034-381006-9 034-381773

ถนนทรงพล 034-251092-5, 219647-8 034-251096

เทสโก้ โลตัส กำาแพงแสน 034-352752, 351042-3 034-352762

เทสโก้ โลตัส นครปฐม 034-275310-2 034-275313

เทสโก้ โลตัส ศาลายา 0-2482-2069, 0-2482-2071 0-2482-2072

เทสโก้ โลตัส สามพราน 034-312150-2 034-312153

นครชัยศรี 034-228383, 333337, 332420 034-228385

นครปฐม 034-251994-6 034-259676

บางเลน 034-391036-8 034-391035

บิ๊กซี นครปฐม 034-275691-3 034-275694

บิ๊กซี อ้อมใหญ่ 0-2420-6283, 0-2420-4657 0-2420-6290

พุทธมณฑล 0-2889-3349-52 0-2889-3353

พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 0-2420-7157-9, 0-2420-7106 0-2420-7105

พุทธมณฑลสาย 5 0-2445-3804-6, 0-2445-3844 0-2445-3856

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0-2441-5205-8 0-2441-5209

สยามแม็คโคร นครปฐม 034-963828-30 034-963831

สามพราน 034-325016-7, 311291-2, 
322865-6

034-321822

หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม

034-243822, 243825 034-243336

อ้อมน้อย 0-2420-0432, 0-2420-0540, 
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4

0-2420-0767

อ้อมใหญ่ 034-325010-4 034-325015

จังหวัดนครพนม

เทสโก้ โลตัส ธาตุพนม 042-541299, 541456 042-541593

เทสโก้ โลตัส นครพนม 042-514147-8 042-514149

นครพนม 042-511209, 511134 042-511588

บ้านแพง 042-591222, 591609, 591018 042-591100

บิ๊กซี นครพนม 042-532756-8 042-532759

จังหวัดนครราชสีมา

คลังพลาซ่า 044-248943-5 044-248946

จอมสุรางค์ยาตร 044-253524, 257711-3 044-257715

จอหอ 044-296105 044-296106

จักราช 044-399112-3 044-399111

ชุมพวง 044-477291-2 044-477279

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

โชคชัย 044-491201, 491203 044-491448

ด่านขุนทด 044-204507-9, 204511 044-204510

เดอะมอลล์ นครราชสีมา 044-288282-5 044-288281

ตลาดเซฟวัน 044-222811-3 044-222814

ถนนมิตรภาพ 044-244092, 244536, 243597 044-243577

ถนนสุรนารายณ์ 044-247123-4, 244183-4 044-244285

ถนนอัษฎางค์ 044-267050-4 044-259430

เทสโก้ โลตัส โคราช 044-342528-9, 342574-5 044-342576

เทสโก้ โลตัส ปากช่อง 044-328710-2 044-328713

เทอร์มินอล 21 โคราช 044-498516-8 044-498519

นครราชสีมา 044-241100, 257344 044-253552

โนนไทย 044-381034 044-381035

บัวใหญ่ 044-461564, 461248 044-461565

บิ๊กซี โคราช 044-341326-9 044-341327

ปักธงชัย 044-441935-6 044-441937-8

ปากช่อง 044-311361, 311381 044-312191

พิมาย 044-471299, 471315, 471876 044-471802

สีคิ้ว 044-290996-7, 290571 044-411230

สูงเนิน 044-286412-4 044-419277

หัวทะเล 044-244651 044-255661

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เซ็นทรัล พลาซา 
นครศรีธรรมราช

075-392710-3 075-392713

ถนนกะโรม 075-342296, 342890 075-342889

ถนนพัฒนาการ 075-318507-12 075-318509

ทุ่งสง 075-412805-6, 332725 075-411459

เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา 075-522237, 522247 075-522637

เทสโก้ โลตัส ทุ่งสง 075-421732-3, 424324 075-424325

เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช 075-358432-4 075-358435

นครศรีธรรมราช 075-312560-1, 312309 075-356393

นาบอน 075-491004, 491092 075-491092

ปากพนัง 075-517702, 517139 075-517138

ร่อนพิบูลย์ 075-441095 075-441096

สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช 075-342745-8 075-343123

สิชล 075-536222, 536504 075-536031

หัวไทร 075-337733-4 075-389017

จังหวัดนครสวรรค์

เกษตรไทยอุตสาหกรรมนำ้าตาล 056-338324, 338327 056-338328

ชุมแสง 056-282236, 282422 056-282097

ตาคลี 056-261191, 261157 056-261875

ถนนมาตุลี 056-229072, 224136 056-228361

ถนนสวรรค์วิถี 056-222582, 226489 056-222580

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนสวรรค์วิถี 2 056-370591-3 056-370594

เทสโก้ โลตัส นครสวรรค์ 2 056-370200-2 056-370203

นครสวรรค์ 056-222194-5 056-222702

บิ๊กซี นครสวรรค์ 056-233180-2 056-233179

พยุหะคีรี 056-341501 056-341024

แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ 056-372300-3 056-372299

ลาดยาว 056-271281 056-271280

หนองบัว 056-251159, 323200 056-323255

จังหวัดนนทบุรี

แคราย 0-2580-0151, 0-2589-3254, 
0-2951-0940-3

0-2589-3255

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 0-2193-8071-4 0-2193-8075

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 0-2526-6720-1, 0-2526-7385 0-2526-6744

เซ็นทรัล เวสต์เกต 0-2194-2700-3 0-2194-2704

เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ 0-2023-2738-40 0-2023-2736

เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ 0-2102-5663-5 0-2102-5667

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 0-2550-0995 0-2550-0994

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 2 0-2550-1271-3, 0-2550-1275 0-2550-1274

เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 0-2489-6870-2 0-2489-6873

ถนนงามวงศ์วาน 0-2580-9414, 0-2580-9468, 
0-2580-9567, 0-2580-7371

0-2580-8378

ถนนแจ้งวัฒนะ 0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8, 
0-2583-6010

0-2962-2516

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กม.45

0-2922-3917-20 0-2922-3921

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กม.28

0-2571-5200-2 0-2571-5203

ถนนรัตนาธิเบศร์ 0-2969-9152-4 0-2969-9158

ถนนสามัคคี-ประชานิเวศน์ 0-2574-6443, 0-2574-6076 0-2980-1039

ท่าอิฐ (นนทบุรี) 0-2595-8113-5 0-2595-8146

เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ 0-2443-6795-7 0-2443-6798

เทสโก้ โลตัส ปากเกร็ด 0-2584-5920-1 0-2584-5912

เทสโก้ โลตัส พงษ์เพชร 0-2955-5754-6 0-2955-5757

เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ 0-2591-9725, 0-2591-9532 0-2591-9746

เทสโก้ โลตัส วัดลาดปลาดุก 0-2194-5082-5 0-2194-5086

นนทบุรี 0-2525-0258, 0-2525-2727-9, 
0-2526-5571

0-2525-0259

บัวทองสแควร์ 0-2594-6322-4 0-2594-6325

บางกรวย 0-2447-0591-3, 0-2447-0595 0-2447-0594

บางบัวทอง 0-2571-3383-5 0-2571-7851

บางใหญ่ นนทบุรี 0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5 0-2595-0447

บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ 2 0-2962-6241-2 0-2962-6240

บิ๊กซี ติวานนท์ 0-2968-6249-50 0-2968-6247

บิ๊กซี บางใหญ่ 0-2903-1920, 0-2903-1681, 
0-2903-2915 

0-2903-0006

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 0-2921-0257-8 0-2921-0133

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2 0-2950-5661-2 0-2950-5660

มิ้นท์ วิลเลจ ติวานนท์ 0-2583-6975-7 0-2583-6979

เมืองทองธานี 0-2583-6472-3, 0-2583-6449 0-2583-6450

โรบินสัน ศรีสมาน 0-2501-5703-6 0-2501-5707

ห้าแยกปากเกร็ด 0-2583-7987-9, 0-2584-2046 0-2583-1648

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส 073-513805-6, 511461-3 073-513102

แว้ง 073-659250 073-659217

สุไหงโก-ลก 073-611505, 611043 073-611709

สุไหงปาดี 073-651143, 651097 073-523116

จังหวัดน่าน

เทสโก้ โลตัส น่าน 054-743165-7 054-743168

เทสโก้ โลตัส เวียงสา 054-690847-9 054-690850

น่าน 054-710129, 710901 054-710218

บิ๊กซี น่าน 054-711091-3 054-711094

ปัว น่าน 054-791766-8 054-791769

จังหวัดบึงกาฬ

เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ 042-492024-6 042-492028

บึงกาฬ 042-492020-2 042-492023

จังหวัดบุรีรัมย์

นางรอง 044-631987, 631000 044-631988

บ้านกรวด 044-679134-5 044-679133

บิ๊กซี บุรีรัมย์ 044-690268, 690349-50 044-690240

บุรีรัมย์ 044-612717 044-611500

ปะคำา 044-646079 044-654225

มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์ 044-602201-3 044-602200

โรบินสัน บุรีรัมย์ 044-600714-6 044-600717

ลำาปลายมาศ 044-661293-4 044-661494, 
623037

สตึก 044-681315-7 044-681047

จังหวัดปทุมธานี

คลองหลวง ปทุมธานี 0-2516-2840-3 0-2516-2844

ตลาดไท 0-2908-4918-20 0-2908-4921

ตลาดนานาเจริญ 0-2592-4082-4 0-2592-4010

ตลาดพูนทรัพย์ 0-2593-3716-7, 0-2593-3719-20 0-2593-3721

ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 0-2536-8003, 0-2536-8086, 
0-2536-8104, 0-2536-8107

0-2536-7906

ตลาดไอยรา 0-2520-3619-21 0-2520-3668

ถนนบางขันธ์-คลองหลวง 0-2524-0059, 0-2524-0065, 
0-2524-0087 

0-2524-0378

ถนนลำาลูกกา คลอง 2 0-2995-8145-9 0-2995-8150

เทสโก้ โลตัส นวนคร 0-2520-4828-9 0-2520-4830

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี 0-2978-1263-6 0-2978-1267

เทสโก้ โลตัส รังสิต 0-2958-3765-7 0-2958-3768

เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 0-2577-3097-8 0-2577-3099

เทสโก้ โลตัส รังสิต นครนายก 
คลอง 3

0-2569-5085-6 0-2569-5087

นพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว 0-2977-6230-3 0-2581-6755

นวนคร 0-2909-2031, 0-2909-2148 0-2909-2160

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 0-2529-0045, 0-2529-0067, 
0-2529-0187

0-2529-0166

บิ๊กซี ธัญบุรี 0-2577-4886-9 0-2577-4627

บิ๊กซี นวนคร 0-2520-3962-4 0-2520-3965

บิ๊กซี รังสิต 2 0-2995-1305-6 0-2995-1303

บิ๊กซี รังสิต คลอง 3 0-2592-2944-6 0-2592-2947

บิ๊กซี ลำาลูกกา 0-2152-7403-4 0-2152-7405

บิ๊กซี ลำาลูกกา 2 0-2563-3195-7 0-2563-3198

ปทุมธานี 0-2581-3033-4, 0-2978-0700 0-2581-6753

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 0-2958-5865-6, 0-2958-5868 0-2958-5867

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 0-2958-5260-2 0-2958-5264

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(วิทยาเขตรังสิต)

0-2108-3151-3 0-2108-3107 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต

0-2564-2751-3 0-2564-2754

มหาวิทยาลัยรังสิต 0-2564-0911, 0-2564-0830 0-2564-0914

มหาวิทยาลัยรังสิต 2 0-2564-0412-4 0-2564-0416

ระแหง 0-2599-1600-2 0-2599-1603

รังสิต 0-2531-3226, 0-2531-0669, 
0-2531-3239-40, 0-2531-8224

0-2531-0668

ลำาลูกกา คลอง 8 0-2193-3908-10 0-2193-3912

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 0-2992-5582-4 0-2992-5585

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 0-2501-3500-1, 0-2501-2932, 
0-2501-3234

0-2501-2662

อุทยานวิทยาศาสตร์ 0-2564-8028, 0-2564-8030 0-2564-8029

อุทยานวิทยาศาสตร์ 2 0-2117-8970-2 0-2117-8973

เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3 0-2533-1911, 0-2533-1913, 
0-2533-1959

0-2533-1958

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลองวาฬ 032-661492-3 032-661491

ทับสะแก 032-671393-4 032-671795

เทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ 032-652250-3 032-652254

เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี 032-825780-2 032-825783

บลูพอร์ต หัวหิน 032-523213-6 032-523217

บางสะพาน 032-548697-9 032-548700

บางสะพานน้อย 032-699334-5 032-699142

บุญถาวร หัวหิน 032-520939, 520956-7, 520978 032-520979

ประจวบคีรีขันธ์ 032-611251, 611420 032-611590

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ปราณบุรี 032-621666, 622111 032-622056

ปากนำ้าปราณ 032-570247-50 032-570250

หัวหิน 032-511717, 511818 032-512512

หัวหิน 2 032-521099-102 032-521111

จังหวัดปราจีนบุรี

เขตอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี 037-455493-5 037-455722

เทสโก้ โลตัส กบินทร์บุรี 037-283434-6 037-283437

เทสโก้ โลตัส ปราจีนบุรี 037-482250-3 037-482254

เทสโก้ โลตัส ศรีมหาโพธิ 037-274369-71 037-274040

บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ 037-278682-4 037-278685

ปราจีนบุรี 037-211555 037-211556

โรบินสัน ปราจีนบุรี 037-454718-20 037-454721

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ปราจีนบุรี

037-210364-6 037-210367

สี่แยกกบินทร์บุรี 037-281093, 282137 037-281286

จังหวัดปัตตานี

โคกโพธิ์ 073-431266-7 073-315561

ถนนหนองจิก 073-336019, 336196 073-336196

ปัตตานี 073-333001, 331037 073-332663

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

ประตูนำ้าพระอินทร์ 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

จังหวัดพะเยา

เชียงคำา 054-451971, 451551 054-451225

เชียงม่วน 054-495041-2 054-495020

ดอกคำาใต้ 054-418936-7, 418939 054-418938

เทสโก้ โลตัส เชียงคำา พะเยา 054-454234-5 054-454236

เทสโก้ โลตัส พะเยา 054-484297-9 054-484294

พะเยา 054-411039-42, 411306 054-482201

สาขาในต่างจังหวัด
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แม่ใจ 054-499234, 499037-8 054-499039

หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 054-870213-5 054-870216

จังหวัดพังงา

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

จังหวัดพัทลุง

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

จังหวัดพิจิตร

ตะพานหิน 056-621835, 621197, 621036 056-621275

บางมูลนาก 056-631057 056-631058

พิจิตร 056-611053, 611093, 611573 056-611073

จังหวัดพิษณุโลก

เซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก 055-338400-2 055-338403

ถนนนเรศวร 055-242543 055-242547

ถนนสิงหวัฒน์ 055-245519-21 055-245522

เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก 055-221664, 221636-7 055-221665

เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง 055-330323-5 055-330326

บางกระทุ่ม 055-391115-7 055-391118

บิ๊กซี พิษณุโลก 055-378045-7 055-258597

พิษณุโลก 055-218666-70 055-242419

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 055-260123-5 055-260126

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลย์สงคราม

055-267021-2 055-267024

วังทอง 055-311774-5 055-311124

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 055-243352-5 055-246111

สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก 055-986200-3 055-986204

ห้าแยกโคกมะตูม 055-301134-7 055-301138

จังหวัดเพชรบุรี

เขาย้อย 032-439762-5 032-439889

เขาวัง 032-428066-8 032-428065

ชะอำา 032-434200, 434047-8 032-434046

ท่ายาง 032-461578-9, 461821-2 032-461577

เทสโก้ โลตัส ท่ายาง 032-463280, 463300, 463400, 
463404

032-463480

เทสโก้ โลตัส เพชรบุรี 032-402801-3 032-402804

บิ๊กซี เพชรบุรี 032-402600-3 032-402604

เพชรบุรี 032-427047-8, 425024 032-425099

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดเพชรบูรณ์

ซับสมอทอด 056-732400, 731027, 561188-90 056-731028

เทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ 
เพชรบูรณ์

056-725609-11 056-725612

เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์ 056-712206-7 056-712209

บิ๊กซี เพชรบูรณ์ 056-744504-6 056-744507

บิ๊กซี หล่มสัก 056-704615-7 056-704618

เพชรบูรณ์ 056-721497, 743501 056-711292

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์ 056-725737-9 056-725111

ศรีเทพ 056-799140-2 056-799416

หล่มสัก 056-701901, 701413 056-701009

จังหวัดแพร่

กาดนำ้าทองแพร่ 054-533506-8 054-533509

เด่นชัย 054-613291, 613276 054-613251

เทสโก้ โลตัส แพร่ 054-511231, 511014, 511898 054-511733

แพร่ 054-511005, 511966 054-511863

วังชิ้น 054-589163 054-589164

จังหวัดภูเก็ต

กมลา ภูเก็ต 076-386160-3 076-386164

กะทู้ ภูเก็ต 076-319278-81 076-319282

โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต 076-214630, 214964-5 076-214629

จังซีลอน ภูเก็ต 076-366075-8 076-366079

เชิงทะเล 076-325506-9 076-325510

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 076-249857-9 076-249860

ถนนเทพกษัตรีย์ 076-216725, 216728 076-225719

ถนนเทพกษัตรีย์ 2  
(สามแยกสะป�า)

076-364121-4 076-364120

ถลาง 076-311689, 311713, 311275 076-311726

เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า 076-216742-3 076-216744

เทสโก้ โลตัส ถลาง 076-311243-4 076-311245

เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต 076-255128-9 076-255130

เทสโก้ โลตัส ราไวย์ 076-383945-7 076-388967

บางลามอลล์ ภูเก็ต 076-292540-1 076-292542

ป่าตอง 076-344906-11 076-344912

ป่าตอง 2 (ถนนสาย ก.) 076-322861-4 076-322865

ภูเก็ต 076-216256, 211292-5 076-216895

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต 076-523395-7 076-523398

สี่แยก ท่าเรือ 076-386867-70 076-386871

หาดกะรน ภูเก็ต 076-398475-8 076-398477

ห้าแยกฉลอง ภูเก็ต 076-383440-2 076-383524

จังหวัดมหาสารคาม

กันทรวิชัย 043-744127, 789252 043-744128

โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043-761990-3 043-761994

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

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

เสริมไทย คอมเพล็กซ์ 
มหาสารคาม

043-970178-9, 970790 043-970791

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

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปาย 053-699482, 699941 053-699474

แม่ฮ่องสอน 053-611546, 611295, 611275 053-611547

จังหวัดยโสธร

บิ๊กซี ยโสธร 045-724513-5 045-724516

ป่าติ้ว 045-795125, 795462 045-795173

ยโสธร 045-711443, 712485 045-711861

จังหวัดยะลา

โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ์ ยะลา 073-223630-1 073-223629

เบตง   073-230988, 230985 073-230987

ยะลา 073-241440, 241190 073-212118

จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย 043-589151, 530294-5 043-589152, 
589025

ถนนราชการดำาเนิน 043-524859 043-524860

โพนทอง ร้อยเอ็ด 043-572473-5 043-572476

ร้อยเอ็ด 043-514590-1 043-512503

โรบินสัน ร้อยเอ็ด 043-540901-3 043-540900

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 043-514754-5, 514768 043-514742

เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 043-550621-3 043-550624

จังหวัดระนอง

กะเปอร์ 077-897115, 897131-3 077-897091

เทสโก้ โลตัส ระนอง 077-813401-3 077-813404

ระนอง 077-811389, 811325, 811094-5, 
811230

077-822790

สะพานปลา 077-816293, 816295 077-824059

จังหวัดระยอง

แกลง 038-671170, 672503-4 038-671576

เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง 038-942841-4 038-942845

เทสโก้ โลตัส บ้านฉาง 038-695544-5 038-695546

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้ โลตัส ระยอง 038-800535-7 038-800538

นิคมพัฒนา 038-636204, 636250 038-636251

นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด

038-656458-60 038-656461

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 038-687979 038-687982

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
ระยอง

038-950596 038-950599

บ้านฉาง 038-601586, 602385-7 038-602700

บ้านเพ 038-651967-8 038-651966

บิ๊กซี ระยอง 038-624116-7 038-624118

มาบตาพุด 038-608535-6, 608122-3 038-608600

ระยอง 038-613095, 613047-8 038-613046

โฮมโปร ระยอง 038-610037-8 038-610355

จังหวัดราชบุรี

จอมบึง 032-261293-4, 261396 032-261299

ดำาเนินสะดวก 032-346337, 253336, 254006 032-254440

ตลาดศรีเมือง ราชบุรี 032-332765-8 032-332769

ถนนศรีสุริยวงศ์ 032-310556-7 032-310558

ถนนสมบูรณ์กุล ราชบุรี 032-326134-7 032-326138

เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง 032-368250, 368254 032-368216

เทสโก้ โลตัส โพธาราม 032-231116-7, 231658, 232758 032-232949

เทสโก้ โลตัส ราชบุรี 032-350366-9 032-350365

บ้านโป่ง 032-211242-3, 301039-40 032-211960, 
301116

บิ๊กซี บ้านโป่ง 032-368453-5  032-368456

บิ๊กซี ราชบุรี 032-332700-1 032-332703

โพธาราม 032-354074-6, 231060, 391963 032-231163, 
231964

ราชบุรี 032-321282, 322053-6 032-321281

วัดเพลง 032-399081, 363456-7 032-399282

สามแยกวังมะนาว 032-281111, 358570 032-281000

หนองโพ 032-389008-9, 351040 032-351042

จังหวัดลพบุรี

โคกสำาโรง 036-441202, 625255-6 036-441003, 
441397

เทสโก้ โลตัส ลพบุรีอินน์ 
พลาซ่า

036-614041-3 036-614045

เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี 036-522112-3 036-523111

บ้านหมี่ 036-471046, 471153, 471500 036-471559

บิ๊กซี ลพบุรี 036-784464-6 036-784467

บิ๊กซี ลพบุรี 2 036-780721-3 036-780724

พัฒนานิคม 036-436151-2, 436155 036-436156

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เทพสตรี 036-425315-6 036-425318

ลพบุรี 036-411084, 411023, 413884, 
617529-31

036-412622

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ลำานารายณ์ 036-461363, 631056, 461563 036-461436, 
631057

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 036-770179-80 036-770182

สระแก้ว ลพบุรี 036-412561, 613863-4 036-412301

จังหวัดล�าปาง

เกาะคา 054-328500, 281158-9 054-281156

เซ็นทรัล พลาซ่า ลำาปาง 054-811811-3 054-811814

ถนนฉัตรไชย 054-225682, 227931 054-227840

เถิน 054-291898-9 054-291896

เทสโก้ โลตัส ปงสนุก 054-224292-4 054-224295

เทสโก้ โลตัส ลำาปาง 054-317988-9 054-317990

เทสโก้ โลตัส ห้างฉัตร 054-269712-4 054-269715

บิ๊กซี ลำาปาง 054-352651-3 054-352654

เมืองปาน 054-276123, 276000 054-276021

ลำาปาง 054-228132-7 054-228139

แลมป์เทค ลำาปาง 054-265081-2, 265195 054-265144

สบตุ๋ย 054-218109, 218397 054-222949

จังหวัดล�าพูน

ตลาดลำาพูน จตุจักร 053-093825-7 053-093857

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ลำาพูน

053-582890-2 053-582893

บ้านธิ 053-501307 053-501306

บิ๊กซี ลำาพูน 053-575601-3 053-575604

ลำาพูน 053-511177, 511179, 511053 053-561579

อุโมงค์ 053-559210, 559207-8 053-559209

จังหวัดเลย

เทสโก้ โลตัส ด่านซ้าย 042-810917-9 042-810920

เทสโก้ โลตัส เลย 042-833595-7 042-833556

บิ๊กซี เลย 042-845765-7 042-845768

เลย 042-812226 042-812227

วังสะพุง 042-841426-7 042-841425

จังหวัดศรีสะเกษ

กันทรลักษ์ 045-661077-9 045-661011

กันทรารมย์ 045-651030 045-651029

ขุขันธ์ 045-630031 045-671027

เทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ 045-663484-6 045-663487

เทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ 045-671130, 671360, 671643 045-671089

เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ 045-644190-2 045-644193

เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย 045-692180, 692425, 692464 045-691823

ยางชุมน้อย 045-687125, 687127 045-687126

ราษีไศล 045-681091, 682485-7 045-681090, 
681092

ศรีสะเกษ 045-611706, 612202-3 045-611733

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดสกลนคร

เทสโก้ โลตัส สกลนคร 042-715310-2 042-715313

เทสโก้ โลตัส สว่างแดนดิน 042-722612-3 042-722614

บ้านม่วง 042-794172 042-794176

บิ๊กซี สกลนคร 042-731370-2 042-731373

พังโคน 042-771243, 734982-4 042-771241-2

โรบินสัน สกลนคร 042-971735-8 042-971739

วาริชภูมิ 042-781205 042-781109

สกลนคร 042-711501, 711706, 732603 042-711142

สว่างแดนดิน 042-721096 042-721090

จังหวัดสงขลา

กาญจนวนิช สงขลา 074-558120-1 074-558100

คอหงส์ 074-238193, 237586-9 074-238172

จะนะ 074-378330-1 074-207127

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 074-339790-3 074-339794

ด่านสะเดา (จังโหลน) 074-523522-3 074-523521

ตลาดพงศ์เจริญ 074-582501-3 074-582505

ถนนปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่ 074-500290-2 074-500293

ถนนศรีภูวนารถ 074-231996, 429002 074-231760

เทสโก้ โลตัส สงขลา 074-307917-9 074-307920

เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ 074-223671-2 074-223670

นาทวี 074-371321-2 074-371323

บิ๊กซี หาดใหญ่ 074-214580-2 074-214583

บิ๊กซี หาดใหญ่ 2 074-262956-9 074-262960

ปาดังเบซาร์ 074-444200-1 074-521995

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-218542-4 074-218717

เมืองใหม่ 074-235809-10 074-237398

ระโนด 074-391350, 391068 074-391026

รัตภูมิ 074-430400, 389123 074-389035

รัถการ (ตลาดสด) 074-225440-3 074-225444

โรบินสัน หาดใหญ่ 074-225546-8 074-225567

ศาลากลางจังหวัดสงขลา 074-323900-2 074-323903

สงขลา 074-323751, 313748 074-323752

สยามแม็คโคร หาดใหญ่ 074-217742-3 074-217744

สะเดา 074-411374, 411772 074-411372

สะบ้าย้อย 074-377220-2 074-377223

หาดใหญ่  074-234900, 234902, 235330-7 074-234117

หาดใหญ่ ย่านถนนเพชรเกษม 074-235450-4, 237729 074-232512

หาดใหญ่ใน 074-239945, 257602-7 074-257609

ห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ 074-333085-6 074-333087

จังหวัดสตูล

ทุ่งหว้า 074-789016-7 074-789016

สาขาในต่างจังหวัด
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี สตูล 074-741944-6 074-741947

ละงู 074-781455, 781511 074-781147

สตูล 074-721350, 730424 074-721348

จังหวัดสมุทรปราการ

เขตปลอดอากร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1790-3 0-2134-1794

เขื่อนขันธ์-พระประแดง 0-2462-7865-6 0-2462-7864

คลองด่าน สมุทรปราการ 0-2330-1117-8 0-2330-1119

ถนนกิ่งแก้ว 0-2738-9600-2 0-2738-9604

ถนนเทพารักษ์ กม.22 0-2706-9615-8 0-2750-4815

ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ 0-2312-3127-9, 0-2312-3110, 
0-2312-3139

0-2312-3130

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 0-2394-4863-4, 0-2394-5990, 
0-2384-1663

0-2384-1662

ถนนแพรกษา 0-2382-7285-7 0-2382-7288

ถนนศรีนครินทร์ 0-2385-7152, 0-2385-7158, 
0-2758-9515

0-2385-7151

ถนนสายลวด สมุทรปราการ 0-2387-0133-5, 0-2387-1699, 
0-2701-6793-4

0-2701-6795

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2134-1840-3 0-2134-1844

เทศบาลตำาบลแพรกษา 0-2136-4521-4 0-2136-4525  

เทสโก้ โลตัส บางนา 0-2740-9687-9 0-2739-9165

เทสโก้ โลตัส บางปู 0-2710-9059-61 0-2710-9058

เทสโก้ โลตัส บางพลี 0-2751-2339-40 0-2751-2338

เทสโก้ โลตัส แพรกษา 0-2178-6762-4 0-2178-6765

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ 0-2175-7534-6 0-2175-7537

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 0-2324-0517-20 0-2324-0533

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 0-2315-2944-7 0-2315-2948

บางครุ-พระประแดง 0-2463-7051-2 0-2463-7053

บางโฉลง 0-2312-7025-7 0-2312-7029

บางพลี 0-2750-8600-7 0-2312-5332

บิ๊กซี บางพลี 0-2312-2921-3 0-2312-2924

บิ๊กซี ศรีนครินทร์ 0-2710-5052-3 0-2710-5054

บิ๊กซี สมุทรปราการ 0-2395-2082-4 0-2395-2085

บิ๊กซี สำาโรง 2 0-2757-9076-7 0-2757-9078

พระประแดง 0-2462-5907-8, 0-2462-7570, 
0-2463-4625, 0-2462-6824

0-2463-3449

เมกาบางนา 0-2105-1264-6  0-2105-1268 

โรบินสัน สมุทรปราการ 0-2174-2734-6 0-2174-2738

สมุทรปราการ 0-2702-6235-8, 0-2702-6218 0-2702-6219, 
0-2702-7498

สำาโรง 0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8, 
0-2754-1082-3

0-2754-1083

อิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง 0-2380-0160-3 0-2380-0164

โฮมโปร บางนา 0-2316-4961-3 0-2316-4964

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดสมุทรสงคราม

เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม 034-715871-2 034-718678

บางคนที 034-761862-4 034-761863

บิ๊กซี สมุทรสงคราม 034-770800-3 034-770804

สมุทรสงคราม 034-711365, 711457, 723529-30 034-715576, 
711564

อัมพวา 034-751504-5, 751600 034-751506

จังหวัดสมุทรสาคร

กระทุ่มแบน 034-470908-9, 473326-7,  
471909

034-471908, 
470910 

ถนนเศรษฐกิจ 1 034-827252-4 034-827256

ถนนเอกชัย 2 034-421661-4 034-421665

ถนนเอกชัย สมุทรสาคร 034-852630-2 034-852628

ท่าฉลอม 034-818504, 808505 034-497234

เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน 034-472064-6, 472077 034-472080

เทสโก้ โลตัส มหาชัย 034-827510-2 034-827514

เทสโก้ โลตัส มหาชัย 2 034-866300-3 034-866304

บ้านแพ้ว 034-467567-9 034-859365

บิ๊กซี มหาชัย 034-442880-3 034-442884

พุทธสาคร 0-2420-6235-8 0-2420-6239

มหาชัย สมุทรสาคร 034-864438, 864441 034-864442

สมุทรสาคร 034-423577-8, 811323-4 034-810920, 
811325

หลักสาม บ้านแพ้ว 034-850834-5, 481159 034-481060

อัสสัมชัญ พระราม 2 034-870049-52 034-870057

จังหวัดสระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ 037-230876-8 037-230944

เทสโก้ โลตัส วังนำ้าเย็น 037-251408-9, 251508-9 037-251550

เทสโก้ โลตัส วัฒนานคร 037-261321-2, 261325-6 037-261315

เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ 037-541681 037-541684

บิ๊กซี สระแก้ว 037-421771-3 037-421774

สระแก้ว 037-242641-2 037-242638

อรัญประเทศ 037-232900, 232315 037-232311

จังหวัดสระบุรี

แก่งคอย 036-251541-5 036-251544, 
320179

เขตอุตสาหกรรมเหมราช 
สระบุรี

036-373837-9 036-373840

ถนนสุดบรรทัด 036-315626-8 036-315629

เทสโก้ โลตัส สระบุรี 036-222078, 222340, 222378 036-222763

พระพุทธบาท 036-268010-1 036-268012

โรบินสัน สระบุรี 036-351487-9 036-351490

สระบุรี 036-222194-5, 211083, 221428, 
221186

036-221226

สาขาในต่างจังหวัด
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หนองแค 036-371788, 371643-4 036-371787, 
325062

หนองแซง 036-366242-4 036-366241

จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี 036-511978-9 036-511131

อินทร์บุรี 036-581787-9, 581487 036-581788

จังหวัดสุโขทัย

ทุ่งเสลี่ยม 055-659179, 659226 055-659166

เทสโก้ โลตัส เมืองสุโขทัย 055-645823-5 055-645826

บิ๊กซี สุโขทัย 055-616466-8 055-616469

ศรีสัชนาลัย 055-671275-7 055-671274

สวรรคโลก 055-642505 055-642042

สุโขทัย 055-611751-4 055-611122

จังหวัดสุพรรณบุรี

ด่านช้าง  สุพรรณบุรี 035-595565-8 035-595570

เทสโก้ โลตัส สองพี่น้อง 035-532544-6 035-532767

เทสโก้ โลตัส สามชุก 035-572044-5 035-572046

เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี 035-526137-8 035-526140

บิ๊กซี สุพรรณบุรี 035-494890-2 035-494893

โรบินสัน สุพรรณบุรี 035-454261-4 035-454265

ศรีประจันต์ 035-581021-3, 581411 035-581020

สวนแตง 035-599187-8 035-599189

สามชุก 035-571177, 571144 035-571155

สุพรรณบุรี 035-523871-3 035-523874

อู่ทอง 035-551199, 551122, 551244 035-551212

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 077-456536, 456571, 456684 077-456790

เกาะพะงัน 077-377590-2, 377619, 377681 077-377570

เกาะสมุย 077-420202, 420301, 421105 077-421239

เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 077-602723-4 077-602725

เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย 077-410420-3 077-410419

ดอนสัก   077-371456-8, 251046 077-371459

ตลาดมะขามเตี้ย 077-289223-4 077-289225

ถนนกาญจนวิถี 077-205520-3 077-205524

ถนนชนเกษม 077-281297-8, 287717 077-281299

ท่าชนะ 077-262246, 381208 077-381083

เทสโก้ โลตัส สมุย 077-245464-5 077-245466

เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี 077-221351-2, 221263-4 077-221263

บ่อผุด เกาะสมุย 077-427517-8, 427533 077-427534

บัดดี้ เกาะสมุย 077-458601-2 077-458604

บิ๊กซี เกาะสมุย 077-960828-9 077-960830

บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี 077-600142-3 077-600141

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บุญถาวร สุราษฎร์ธานี 077-380951-4 077-380955

พระแสง 077-250465, 369062 077-369081

พุนพิน 077-311971, 311322, 311397 077-311344

เวียงสระ 077-257564, 258060 077-362009

สุราษฎร์ธานี 077-282906, 273928-30 077-282806

หาดเฉวง 077-414441-5 077-414446

หาดละไม 077-424656-7 077-424540

จังหวัดสุรินทร์

กาบเชิง 044-559080 044-559081

เทสโก้ โลตัส สุรินทร์ 044-531966-7 044-531968

เทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า 044-539487-9 044-539486

บิ๊กซี สุรินทร์ 044-535100-2 044-535103

ปราสาท 044-551155, 551076-7 044-551147

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ 044-521272-4 044-521275

โรบินสัน สุรินทร์ 044-042730-3 044-042734

ลำาดวน 044-537211 044-537210

ศีขรภูมิ 044-561040 044-561177

สุรินทร์ 044-512013 044-511213

จังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ หนองคาย 042-413013 042-413014

เทสโก้ โลตัส ท่าบ่อ 042-401509-10 042-401506

เทสโก้ โลตัส หนองคาย 042-413470-1 042-413469

โพนพิสัย 042-471289-90 042-471288

หนองคาย 042-411594, 412675-6 042-412576

จังหวัดหนองบัวล�าภู

เทสโก้ โลตัส หนองบัวลำาภู 042-312914-6 042-312917

หนองบัวลำาภู 042-312034-5 042-312036

จังหวัดอ่างทอง

บิ๊กซี อ่างทอง 035-851284-6 035-851287

วิเศษชัยชาญ 035-631092, 631427, 631502 035-631091

อ่างทอง 035-611741-2, 611279 035-611278

จังหวัดอ�านาจเจริญ

บิ๊กซี อำานาจเจริญ 045-270203-5 045-270206

ปทุมราชวงศา 045-465052-3 045-465054

อำานาจเจริญ 045-511850-2 045-511854

จังหวัดอุดรธานี

กุมภวาปี 042-331616, 203071-2 042-331617

เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี 042-921364-6 042-921367

ตั้งงี่สุน อุดรธานี 042-130536-8 042-130535

ถนนประชารักษา 042-243344 042-243348

ถนนโพธิ์ศรี 042-221222 042-246223

เทสโก้ โลตัส กุมภวาปี 042-334802-4 042-334805

สาขาในต่างจังหวัด



รายงานประจําปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    231

สาขาในต่างจังหวัด

สำานักธุรกิจในต่างจังหวัด

ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจกบินทร์บุรี 037-202983 ต่อ 2101 037-281161

สำานักธุรกิจกระบี่ 075-630509-10 ต่อ 2101 075-611186

สำานักธุรกิจกาฬสินธุ์ 043-812591-3, 812311-2 043-812510-1

สำานักธุรกิจกำาแพงเพชร 055-721828-30 ต่อ 2101 055-721866

สำานักธุรกิจเกาะสมุย 
สุราษฎร์ธานี

077-430761-2 077-430764

สำานักธุรกิจขอนแก่น 043-389272 ต่อ 2101-2, 2002 043-389283

สำานักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี 032-419895 ต่อ 2101-2 032-428069

สำานักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-814313 ต่อ 2101-2 038-814316

สำานักธุรกิจชัยนาท 056-420108, 420132, 420088 ต่อ 
2101

056-412505

สำานักธุรกิจชุมพร 077-570262 ต่อ 2101 077-511447

สำานักธุรกิจเชียงราย 053-752540-6 ต่อ 2101-2 053-753002

สำานักธุรกิจตรัง 075-223302-7 ต่อ 2101 075-223308

สำานักธุรกิจตราด 039-524209-13 039-524214-5

สำานักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง 
รังสิต

0-2992-3527 0-2992-3532

สำานักธุรกิจถนนกะโรม 
นครศรีธรรมราช

075-316502-5 ต่อ 2101-2 075-348155

สำานักธุรกิจถนนกิ่งแก้ว 0-2738-9460-4 0-2738-9472

สำานักธุรกิจถนนชนเกษม  
สุราษฏร์ธานี

077-216548-9 ต่อ 2101-2 077-281392

ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจถนนทรงพล 
นครปฐม

034-219657 ต่อ 2101-2 034-254238

สำานักธุรกิจถนนท่าแฉลบ 
จันทบุรี

039-321768-9 ต่อ 2101 039-321178

สำานักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย์ 
ภูเก็ต

076-233148-54 ต่อ 2101-2 076-232250

สำานักธุรกิจถนนแพรกษา 0-2382-7346-58 0-2382-7361

สำานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
นครราชสีมา

044-243472-5, 243527  
ต่อ 2101-3

044-243528-9

สำานักธุรกิจถนนมิตรภาพ 
หนองคาย

042-413124-6, 413803-6  
ต่อ 2101-2

042-413014

สำานักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร์ 0-2969-9152-3 0-2527-8948-9

สำานักธุรกิจถนนราชการดำาเนิน 
ร้อยเอ็ด

043-525568 ต่อ 2101 043-525573

สำานักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา 035-229382-91 ต่อ 2101-2 035-229395

สำานักธุรกิจถนนลำาลูกกา  
คลอง 2

0-2532-4908-20 0-2532-4898

สำานักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ์ 
ราชบุรี

032-310733-7 ต่อ 2101-2 032-310732

สำานักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1 
สมุทรสาคร

034-827252-5 ต่อ 2101-2 034-827261

สำานักธุรกิจถนนสวรรค์วิถี 
นครสวรรค์

056-227814  ต่อ 2101-2 056-222902

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้ โลตัส หนองหาน 042-261260, 261309, 261350 042-261379

เทสโก้ โลตัส อุดรธานี 042-326489-90 042-249241

บ้านดุง อุดรธานี 042-273586-8 042-273585

บ้านผือ อุดรธานี 042-282820-2 042-281227

บิ๊กซี อุดรธานี 042-222094, 222314 042-223049

บุญถาวร อุดรธานี 042-245190-3 042-245194

ยูดี ทาวน์ อุดรธานี 042-932983-4, 932986 042-932996

หนองหาน 042-261074-5, 209450-2 042-261342

อุดรธานี 042-247700 042-241871

จังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนเจษฎาบดินทร์ 055-832396-8 055-832399

ถนนบรมอาสน์ 055-440205, 440170 055-440425

ทองแสนขัน 055-418046 055-418047

พิชัย 055-422001-2, 421212 055-421213

อุตรดิตถ์ 055-411234, 411707, 411804 055-413317

จังหวัดอุทัยธานี

หนองฉาง 056-531254 056-531121

อุทัยธานี 056-511909, 511344, 511354 056-511910

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดอุบลราชธานี

กิโลศูนย์ 045-242708 045-243837

เขมราฐ 045-491200, 491203 045-491196

เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี 045-442390-3 045-422394

เดชอุดม 045-361034-5 045-361456

ตระการพืชผล 045-481027, 481029 045-481028

ถนนสรรพสิทธิ์ 045-246072, 244171 045-264399

เทสโก้ โลตัส เดชอุดม 045-361444, 361226, 361855 045-362727

เทสโก้ โลตัส พิบูลมังสาหาร 045-442032, 442054, 442095 045-442029

เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี 045-255825-6 045-255827

นำ้ายืน 045-371009-10 045-371011

บิ๊กซี วารินชำาราบ 045-854051-3 045-854054

บิ๊กซี อุบลราชธานี 045-355163-5 045-355166

วารินชำาราบ 045-269413 045-321117

สุนีย์แกรนด์ซิตี้มอลล์ 
อุบลราชธานี

045-316754, 316757 045-316758

อุบลราชธานี 045-254074, 254634, 254685 045-255015

เอสเค ชอปปิ้ง พาร์ค 
อุบลราชธานี

045-474021-3 045-474024
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ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจถนนสุดบรรทัด 
สระบุรี

036-308223-30 ต่อ 2101-2 036-308230-1

สำานักธุรกิจถนนหนองจิก 
ปัตตานี

073-336017-9 ต่อ 2101 073-350262

สำานักธุรกิจถลาง ภูเก็ต 076-313240-4 076-313245-6

สำานักธุรกิจท่าม่วง กาญจนบุรี 034-626671-2 ต่อ 2101 034-611311

สำานักธุรกิจนครปฐม 034-243428-30, 242750-1  
ต่อ 2101-2

034-242213-4

สำานักธุรกิจนครพนม 042-512577, 512671-4 042-511975

สำานักธุรกิจนครราชสีมา 044-241434 ต่อ 2101-2 044-257264

สำานักธุรกิจนราธิวาส 073-522634-8 ต่อ 2101 073-513101

สำานักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี

038-457656-8 ต่อ 2101-2 038-457660

สำานักธุรกิจบางปลาสร้อย 038-782145-50 ต่อ 2101-2 038-782153

สำานักธุรกิจบางใหญ่-นนทบุรี 0-2595-0056 0-2595-0071

สำานักธุรกิจบ้านบึง ชลบุรี 038-444373-7 ต่อ 2101-2 038-444378-9

สำานักธุรกิจบ้านโป่ง ราชบุรี 032-210262-6 ต่อ 2101-2 032-211266, 
2211277

สำานักธุรกิจบุรีรัมย์ 044-620727 ต่อ 2101-2 044-620499

สำานักธุรกิจปทุมธานี 0-2581-6751-2 ต่อ 2101-2 0-2581-8019

สำานักธุรกิจประจวบคีรีขันธ์ 032-601878-9, 603203-5 032-601353-4

สำานักธุรกิจประตูช้างเผือก 
เชียงใหม่

053-404920-9 ต่อ 2101-2 053-223080

สำานักธุรกิจประตูนำ้าพระอินทร์ 
อยุธยา

036-361086-8 ต่อ 2101-2 035-361017

สำานักธุรกิจป่าตอง ภูเก็ต 076-341809 ต่อ 2101-2 076-345120

สำานักธุรกิจพะเยา 054-410831-2 ต่อ 2101 054-431818

สำานักธุรกิจพัทยาเหนือ ชลบุรี 038-489009-11, 489018-9 038-489030-1

สำานักธุรกิจพัทลุง 074-617346-50 074-617351-4

สำานักธุรกิจพิจิตร 056-612402-6 056-612407-8

สำานักธุรกิจพิษณุโลก 055-218668 ต่อ 2101-2 055-218660

สำานักธุรกิจเพชรบูรณ์ 056-728042-4 ต่อ 2101 056-711548

สำานักธุรกิจแพร่ 054-534592-6 054-534597-8

สำานักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร 034-864115-6 ต่อ 2101-2 034-864205

สำานักธุรกิจในต่างจังหวัด

ชื่อสำานักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักธุรกิจเมืองพัทยา ชลบุรี 038-052360-5 ต่อ 2101-2 038-052368-9

สำานักธุรกิจแม่สอด ตาก 055-534063-7 055-534072-3

สำานักธุรกิจยโสธร 045-715143-4 ต่อ 2101-2 045-715193-4

สำานักธุรกิจยะลา 073-223830-4 073-223835-6

สำานักธุรกิจระยอง 038-861025 ต่อ 2101-2 038-861028

สำานักธุรกิจลพบุรี 036-618862-6 ต่อ 2101-2 036-618860

สำานักธุรกิจเลย 042-814894-8 042-814892-3

สำานักธุรกิจศรีราชา 038-771544-9 ต่อ 2101-2 038-322768

สำานักธุรกิจศรีสะเกษ 045-620026 ต่อ 2101 045-611980

สำานักธุรกิจสกลนคร 042-736124 ต่อ 2101 042-711410

สำานักธุรกิจสตูล 074-723700-4 ต่อ 2205 074-723698-9

สำานักธุรกิจสบตุ๋ย 054-318600-2, 318622-5 
ต่อ 2101-2

054-226572

สำานักธุรกิจสะพานปลา ระนอง 077-816450-4 077-816455-6

สำานักธุรกิจสันป่าข่อย  
เชียงใหม่

053-262433, 302520-2 
ต่อ 2101-3

053-243121

สำานักธุรกิจสำาโรง 0-2384-1375-6 0-2394-3432

สำานักธุรกิจสุโขทัย 055-621035 ต่อ 2101 055-611752

สำานักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-500219-20 ต่อ 2101-2 035-500218

สำานักธุรกิจสุรินทร์ 044-539499, 539501-9 
ต่อ 2101-2

044-539510

สำานักธุรกิจหัวหิน 032-531415-23 ต่อ 2101 032-512513

สำานักธุรกิจหาดใหญ่ 074-234902-5 ต่อ 2301, 2111, 
2104

074-238687

สำานักธุรกิจหาดใหญ่ใน สงขลา 074-257028, 257017 ต่อ 2101-2 074-257182

สำานักธุรกิจห้าแยกโนนไฮ 
ชัยภูมิ

044-836966-7 ต่อ 2101 044-836023

สำานักธุรกิจอรัญประเทศ 
สระแก้ว

037-232974-6, 232983-4 037-232993-7

สำานักธุรกิจอ้อมใหญ่ นครปฐม 034-292208 ต่อ 2101-2 034-292210

สำานักธุรกิจอ่างทอง 035-626269-72 ต่อ 2101 035-626304

สำานักธุรกิจอุดรธานี 042-344420 ต่อ 2101-2 042-344433

สำานักธุรกิจอุตรดิตถ์ 055-441596, 441640 ต่อ 2101 055-413319

สำานักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908-10 ต่อ 2101-2, 2111 045-262873
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