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วิสัยทัศน์

มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคาร
ที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย
คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำ�
แห่งภูมิภาคเอเชีย
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รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

2560
สินทรัพย์

3,076,310 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสร้างความมัน่ ใจและสนับสนุนลูกค้า
ในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก
นับตัง้ แต่เริม่ กิจการ ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยืนเคียงข้างเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนไทยมาโดยตลอด

เงินให้สินเชื่อ

2,003,989 ล้านบาท
เงินรับฝาก

2,310,743 ล้านบาท
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร โดยจ�ำแนกการด�ำเนิน
ธุรกิจเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ธุรกิจลูกค้ารายปลีก ธุรกิจลูกค้า
บุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และ ธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญประกอบ
ด้วย บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จ�ำกัด กิจการในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ 2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่

ธุรกิจลูกค้ารายกลาง

เป็นผูน้ ำ� ในการให้บริการทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบ
การขนาดใหญ่และบริษทั ข้ามชาติทเี่ ข้ามาด�ำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย ในหลากหลายอุตสาหกรรม
โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรมเป็นผูด้ แู ล

1

สหรัฐอเมริกา

2

เวียดนาม

1

อังกฤษ

2

ฮ่องกง

ไต้หวัน

6
จีน

2

ญี่ปุ่น

เครือข่าย
ในต่างประเทศ

เขตเศรษฐกิจ
ส�ำคัญ

32 15
แห่ง

เขตเศรษฐกิจ

ธุรกิจลูกค้ารายปลีก

ดู แ ลและสนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการขนาดกลาง
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานไปสู่ทายาท
รุ่นต่อไป

3

18.17%

1

ฟิลิปปินส์

ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในการเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการแบ่งปันความรูอ้ นั
เป็นประโยชน์ เพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจของลูกค้า
และน�ำเสนอโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ธุรกิจลูกค้าบุคคล
ให้บริการทางการเงินทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย ผ่านเครือ
ข่ายสาขาทั่วประเทศ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินและผลิตภัณฑ์
เพื่อการลงทุน

ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ
สนับสนุนลูกค้าทีส่ นใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศทีก่ ว้างขวางทีส่ ดุ
และบุคลากรท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ

ธุรกิจการเงินธนกิจ

หมู่เกาะเคย์แมน

1

เมียนมา

1

ตัวเลขแสดงจ�ำนวนสาขา
* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

ลาว

ไทย

มาเลเซีย

2 1,166 * 5

อินโดนีเซีย

3

สิงคโปร์

1

กัมพูชา

1

ประสานความร่วมมือกับธุรกิจลูกค้ารายใหญ่
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
เพื่อน�ำเสนอบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
และครบวงจร
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INSPIRING CHANGE
พลังสร้างสรรค์ พลังสู่ความสำ�เร็จ

สะท้อนปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ในความเป็น “เพื่อนคู่คิด”
ที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าทุกการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มศักยภาพ
ของลูกค้า
• ให้ค�ำปรึกษา พร้อมน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบ
วงจร เพื่อตอบสนองการ
ด�ำเนินชีวิตและความต้องการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่

เคียงข้าง
ลูกค้าในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
• สนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และเปิดรับโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ

สร้างความ
มั่นใจในทุกการ
เปลี่ยนแปลง

มุ่งเน้น
นวัตกรรม
เพื่ออนาคต

• เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์โลก และเปิดโอกาส
ทางธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่าย
พันธมิตร

• สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
นวัตกรรมแห่งอนาคต

เชื่อมโยง
ธุรกิจไทยสูภ
่ ม
ู ภ
ิ าค

ร่วมพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

• สนับสนุนการขยายธุรกิจของ
ลูกค้าสู่ภูมิภาค ผ่านความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายและ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ของธนาคาร

• ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตามหลักการประกอบ
กิจการที่ดี รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่
มาช่วยในการปรับเปลี่ยนสังคม

3
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แนวทางที่มุ่งเน้น

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ
สนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสใหม่ จากการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง

เส้นทางสู่นวัตกรรม
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประยุกต์
ใช้ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

เส้นทางสู่ภูมิภาค
เชือ่ มโยงการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค
ด้วยประสบการณ์เชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรม และเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาขาทีค่ รอบคลุมทัง้ ในและต่างประเทศ
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ลูกค้าธุรกิจ
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ช่วยให้ธรุ กิจของลูกค้า
		 เติบโตอย่างยัง่ ยืน
• ส่งเสริมธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
• เพิม่ ขีดความสามารถของระบบบริการธุรกรรมทางการเงิน
		 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
• สนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจในภูมภิ าค
• ขยายฐานลูกค้าทีเ่ ป็นเครือข่ายธุรกิจของบริษทั
		 ทัง้ ในและต่างประเทศ		
• เชือ่ มโยงลูกค้ากับคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพในภูมภิ าค

ลูกค้าบุคคล
• ปรับปรุงการให้บริการทุกช่องทาง เพือ่ สร้างประสบการณ์
		 ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ แก่ลกู ค้า
• ขยายฐานลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่
• พัฒนาและเพิม่ ความหลากหลายของบริการ
		 วางแผนการจัดการสินทรัพย์

บริการธนาคารดิจิทัล
• ร่วมมือกับผูน้ ำ� เทคโนโลยีเพือ่ น�ำเสนอนวัตกรรมด้านบริการ
• น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพการเชือ่ มโยงข้อมูล
		 การให้บริการลูกค้าในหลากหลายช่องทาง
• ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
		 ตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ

บุคลากร
• พัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดของพนักงาน
		 ให้พร้อมส�ำหรับการท�ำงานในรูปแบบใหม่ ทีม่ งุ่ เน้น
		 การสร้างนวัตกรรม
• เพิม่ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในองค์กร เช่น
		 เทคโนโลยีวเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล

5
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ/1
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)/1
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ/2
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้รวม
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักส�ำรองและภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/2
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/2
มูลค่าหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี/2
ช่วงราคาสูงสุด - ต�่ำสุด
ราคาปิด
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก/1
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย/2
ก�ำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย/2
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หมายเหตุ :

/1
/2

หักรายได้รอตัดบัญชี
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

(งบการเงินรวม)

2560

2559

2558

3,076,310
2,003,989
1,863,968
2,310,743
2,674,303
401,724

2,944,230
1,941,093
1,821,575
2,178,141
2,564,985
379,016

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

105,476
160,253
63,520
41,150
33,009

102,443
152,747
55,352
39,625
31,815

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

21.56
20.76
22.54
17.29
16.67
17.91
10.00
10.00
10.00
210.45
198.56
189.56
207.00 - 159.50 182.00 - 142.50 197.00 - 144.00
202.00
159.50
152.50
86.72
3.88
160.17
1.09
8.49
2.32
43.52
16.63
18.17

89.12
3.22
173.62
1.09
8.59
2.34
47.71
16.40
18.32

89.38
2.75
185.30
1.21
9.91
2.16
43.85
15.78
17.87

       เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2560/2559 2559/2558

+
+
+
+
+
+

4.5
3.2
2.3
6.1
4.3
6.0

+
+
+
+
+
+

3.8
3.9
3.2
4.2
3.7
4.7

+ 3.0
+ 4.9
+ 14.8
+ 3.9
+ 3.8

-

1.3
2.7
4.0
7.9
6.9

+
+

-

3.9
3.7
6.0

+

7.9
6.9
4.7

+ 26.6

+

4.6

- 2.40
+ 0.66
- 13.45
- 0.10
- 0.02
- 4.19
+ 0.23
- 0.15

+
+
+
+
+

0.26
0.47
11.68
0.12
1.32
0.18
3.86
0.62
0.45

+
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล เพือ
่ ร่วมพัฒนาประเทศไทย
สูค
่ วามมัง่ คัง่ อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญต่อทุก
ชีวิต ธนาคารจึงส่งเสริมวิธีปฏิบัติ
ที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าให้ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี
ของสังคมขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่
เข้มแข็งของชุมชน ธนาคารจึง
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เกื้อกูลชุมชน
และสร้างสรรค์สังคมโดยรวม

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
รากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ธนาคารจึงส่งเสริมมาตรฐาน
ด้านจริยธรรม แนวทางปฏิบัติที่ดี
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทั้งภายในประเทศและสากล

7

8
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ปี 2560 นั บ เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ น ่ า ยิ น ดี ยิ่ ง จากการฟื้นตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวตาม เช่นเดียวกับ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ปรับตัวดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยึดหลักการบริหารฐานะ
ทางการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษา
สภาพคล่ อ งและเงิ น กองทุ น ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถรองรั บ
การขยายธุ ร กิ จ ในอนาคตและความไม่ แ น่ น อนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.9 สินเชื่อและ
เงินฝากของธนาคารขยายตัวร้อยละ 3.2 และ 6.1 ตามล�ำดับ
โดยมีก�ำไรสุทธิ 33,009 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 17.29 บาท

การที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นน�ำของภูมิภาค ด้วย
สาขาที่ครอบคลุมทั่วอาเซียนจ�ำนวน 16 แห่ง จากเครือข่ายสาขา
ในต่างประเทศที่มีอยู่ทั้งสิ้น 32 แห่ง ท�ำให้ธนาคารมีความพร้อม
ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการรวมกลุ ่ ม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ขับเคลื่อนโดยประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และจากการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับประเทศ
ในเอเชีย อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่
ในขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกก�ำลังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และธนาคาร
มีส่วนสนับสนุนลูกค้าต่างชาติจ�ำนวนมากที่เข้ามาลงทุนในเขตนี้

ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ให้สามารถคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าและตอบสนอง
ได้ อ ย่ างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากการที่ธนาคารร่วมมือกับ
ผู้ให้บริการนวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน
เทคโนโลยี ท างการเงิ น หรื อ FinTech ซึ่ ง ทวี ค วามส�ำ คั ญ ขึ้ น
ทุกขณะ เพือ่ สร้างประโยชน์จากแนวโน้มทางธุรกิจใหม่ และท�ำให้
ธนาคารสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้
หนึ่งในกิจกรรมด้าน FinTech ที่โดดเด่นของธนาคารในปี 2560
ได้แก่ โครงการ Bangkok Bank InnoHub ซึ่งเป็นโครงการอบรม
และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจหลักสูตรเข้มข้น ระยะเวลา 12
สัปดาห์ ส�ำหรับ “สตาร์ทอัพ” กลุม่ ฟินเทค หลังจบหลักสูตรดังกล่าว
บริษัทบางรายที่เข้าร่วมโครงการยังคงท�ำงานร่วมกับธนาคาร
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำ� หรับ
ลูกค้าของธนาคารต่อไป

เพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น”
ธนาคารยังคงให้การสนับสนุนชุมชนและสังคมไทยในวงกว้าง
ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยัง
สนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลและภาคการเงินในการส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ท่ามกลาง
ความท้าทายของธุรกิจธนาคารในปัจจุบนั ผมเชือ่ มัน่ ว่า การมองหา
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ และการพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง และจะช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการที่ดี
กับลูกค้าและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารยังคงให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถคาดการณ์
ถึงความต้องการของลูกค้า
และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

LIKE

COMMENT

SHARE
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ธนาคารกรุงเทพเปิดกว้าง สำ�หรับโอกาสใหม่
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
รวมถึงการสร้างและต่อยอดนวัตกรรม
โดยนับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
ที่ธนาคารให้ความสำ�คัญ

LIKE

COMMENT

SHARE

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหาร

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ด้วยแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
จากภาคการส่งออกและการท่องเทีย่ ว การทีเ่ ศรษฐกิจโลกปรับตัว
ดีขึ้นมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวถึงร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ส�ำหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้จะยังคงมีความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกหลายด้าน
ภายใต้สถานการณ์ขา้ งต้น ธนาคารกรุงเทพยังมีผลการด�ำเนินงาน
ที่ดี โดยมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เป็น 33,009 ล้านบาท
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานอย่างจริงจังของพนักงาน
ในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน
ผมคิดว่า ประเทศไทยก�ำลังจะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและลูกค้าในระยะต่อ
จากนี้ ไ ป นอกจากนี้ การรวมกลุ ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีแนวโน้มที่จะ
เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
ผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท�ำให้ลูกค้าจ�ำนวน
มากเร่ ง จั ด ตั้ ง กิ จ การในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC)
เพื่อท�ำการค้าหรือใช้ประโยชน์จากบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การด�ำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านการขยายตัวของเมือง ปรากฏเด่นชัดว่าหัวเมืองใหญ่ เช่น
เชี ย งใหม่ ภู เ ก็ ต และขอนแก่ น ก� ำ ลั ง ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
จนระดับการบริการและพัฒนาการในหลายด้านเริ่มทัดเทียมกับ
กรุงเทพมหานคร

ในขณะเดียวกัน การเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อภาคการเงิน จนมีการกล่าวถึงกันมากว่า ภาคการเงิน
จะเป็นภาคธุรกิจที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันภายใน
ไม่กี่ปีข้างหน้า ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดคือการเข้ามาของธุรกิจ
ฟินเทค (FinTech) ซึง่ ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว
และก�ำลังทวีบทบาทส�ำคัญขึ้นเป็นล�ำดับ แต่ก็เป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายส�ำหรับธนาคารทั้งหลาย ที่ต้องแข่งขันกันเพื่อขยาย
ฐานลูกค้ากันอย่างจริงจัง
ผมเชื่ อ ว่ า นวั ต กรรมจากฟิ น เทคจะเข้ า มาช่ ว ยเสริ ม ให้ ภ าค
การธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
ธนาคารกรุงเทพเปิดกว้าง ส�ำหรับโอกาสใหม่จากการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างและต่อยอดนวัตกรรม โดยนับเป็น
หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ธนาคารให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการยกระดับมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับธุรกิจสถาบันการเงินและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเกื้อหนุนให้องค์กรก้าว
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แม้พนักงานของธนาคารจะมีทักษะการท�ำงานและประสบการณ์
ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่ทกุ คนล้วนมีความปรารถนาอันแรงกล้าและ
ความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้ลูกค้าและธนาคารบรรลุความส�ำเร็จ อีกทั้ง
ยังมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมไทย ตลอดระยะเวลาการด�ำเนิน
กิจการของธนาคาร ผมเชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์นี้จะยังคงได้รับการ
สืบสานจากปีทผี่ า่ นมา สูป่ ี 2561 และปีตอ่ ๆ ไปอย่างมัน่ คงแข็งแรง

เดชา ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
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ธนาคารนำ�เสนอบริการ
แบบดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะความต้องการ
ของคนรุ่นใหม่
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แนวโน้มการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จากการพึง่ พิงการส่งออก
สินค้าทั่วไป สู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เริม่ ปรากฏเป็นรูปธรรมขึน้ หลังจากทีร่ ฐั บาลได้ผลักดันแผนงานโครงการ
พัฒนาหลายด้าน ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โครงการส�ำคัญ
เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยง
โครงข่ายถนน ทางหลวง ทางรถไฟ การขยายระบบขนส่งมวลชน การ
พัฒนาท่าเรือและท่าอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทาง
ภาคตะวันออกของประเทศ ซึง่ รัฐบาลก�ำหนดแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน
ด้านการลงทุน เริม่ มีการเคลือ่ นไหวในทิศทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก�ำลังให้ความส�ำคัญ คืออุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา
เพื่อยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
รวมถึงการปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจสูร่ ะบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) และการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “สังคมไร้เงินสด”

พัฒนาการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มส�ำคัญสามประการ ทีธ่ นาคาร
กรุงเทพตระหนัก และใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจการในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การขยายตัว
ของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการค้า
การลงทุน และการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศใกล้เคียง นับเป็นโอกาสของลูกค้า
ที่สนใจขยายฐานการลงทุน ขณะที่ธนาคารพร้อมสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ
ที่ต้องการเติบโตในระดับภูมิภาค ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารที่
เชือ่ มโยงทัง้ ในและต่างประเทศทัว่ ภูมภิ าค อีกทัง้ มีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
และความเชีย่ วชาญพร้อมให้การดูแล ให้ความรูค้ วามเข้าใจในตลาดท้องถิน่
ส�ำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในหัวเมืองของไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชากรในเมืองเหล่านั้นเพิ่ม
สูงขึ้น ในอีกด้านหนึ่งหมายถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ใหม่ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ธนาคารน�ำเสนอบริการแก่ลูกค้า
ได้หลากหลายขึน้ ทัง้ ในด้านการลงทุนและการวางแผนบริหารสินทรัพย์
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ในขณะเดียวกันธนาคารได้น�ำเสนอบริการแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการของคนรุ่นใหม่
ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ธนาคารได้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลูกค้าที่มี
ความมั่นคงทางการเงินสูง และลูกค้าบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
ลูกค้าให้ขยายตลาดใหม่ น�ำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
และสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่
การที่ ธ นาคารเป็ น ผู้น�ำในการให้สิน เชื่อส�ำหรับธุรกิจรายใหญ่ข อง
ประเทศไทย โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่
ส�ำคัญส�ำหรับธนาคารและลูกค้า ธนาคารได้ให้การสนับสนุนด้าน
สินเชือ่ กับโครงการรถไฟฟ้าหลายโครงการในปีกอ่ นหน้า และในปี 2560
ธนาคารได้เป็นที่ปรึกษาและผู้นำ� ในการจัดหาเงินกู้สนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสายสีเหลือง ขณะเดียวกันธนาคารยังสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งเป็นการด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ธนาคารมีบทบาทส�ำคัญในฐานะผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ในการออกตราสารหนี้ เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการหาแหล่งเงินทุนใหม่
และต้องการใช้ประโยชน์จากภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ
โดยมูลค่าการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ระยะยาวของธนาคารเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 51 ส่งผลให้ธนาคารเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้
อันดับหนึ่ง ในตารางจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ด้านบริการระหว่างประเทศ ธนาคารสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า
ด้วยบริการทางการเงิน การให้คำ� แนะน�ำ การช่วยให้ลกู ค้าเข้าถึงตลาด
ในภูมภิ าค และบริการด้านการส่งออก เช่น บริการเอกสารเพือ่ การส่งออก
และบริการด้านสินเชือ่ รวมถึงบริการ AEC Trade Express และบริการ
โอนเงินไปกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (Asia Same Day
Transfer) ซึ่งท�ำให้ลูกค้าสามารถช�ำระเงินให้คู่ค้าระหว่างประเทศได้
ภายในวันเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนการใช้สกุลเงิน
ท้องถิ่น เช่น ริงกิต บาท และรูเปีย ในการท�ำธุรกรรมทางการค้า
ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการจัดตัง้ ระบบการช�ำระเงินที่
มีความปลอดภัยสูงและสะดวกต่อการใช้งาน ได้แก่ บริการรับและโอนเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการช�ำระเงินมาตรฐาน
ใหม่สำ� หรับประเทศไทย บริการนีเ้ ป็นการผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลข
โทรศัพท์มอื ถือ และ/หรือเลขประจ�ำตัวประชาชน เพือ่ ให้บริการโอนเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยสูงและค่าธรรมเนียมต�่ำ
ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้เพิ่มบริการการช�ำระเงินโดยใช้พร้อมเพย์
QR Code ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ เพือ่ น�ำเสนอทางเลือกใหม่ในการ
ช�ำระเงินแบบดิจิทัล
เนือ่ งจากลูกค้าหันมาใช้ชอ่ งทางบริการอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ สาขาของ
ธนาคารจึงมุง่ เน้นการให้บริการด้านทีป่ รึกษาทางการเงิน โดยพนักงาน
จะได้รับการอบรมและการสอนงาน เพื่อให้สามารถให้ค�ำปรึกษา

ทางการเงิน ไม่วา่ จะเป็นการน�ำเสนอบริการทางการเงินอย่างครบวงจร
และการให้คำ� ปรึกษา นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
พนักงานให้เข้าใจถึงกระบวนการคิดและการท�ำงานแบบผูป้ ระกอบการ
และก้าวทันพัฒนาการทางเทคโนโลยีอีกด้วย
ธนาคารยังคงร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุม่ บริษทั เอไอเอ ซึง่ เป็นกลุม่ บริษทั
ประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางธุรกิจระยะเวลา 15 ปี จะท�ำให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่หลากหลายของเอไอเอ ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ผ่าน
เครือข่ายสาขาและจุดให้บริการของธนาคาร
เพื่อสนองความต้องการบริการธนาคารดิจิทัล ธนาคารได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อให้
พร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมดิจิทัลที่มีจ�ำนวนมากขึ้น ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถภายในองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (Big Data)
ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถ
น�ำมาปรับปรุงบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการธนาคารดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัยส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
และลูกค้าบุคคล โดยได้เข้าร่วมกับกลุ่ม R3 ที่มีสมาชิกเป็นสถาบัน
การเงินชัน้ น�ำของโลก เพือ่ ทดสอบการใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger
ในด้านต่างๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารได้รวม
บริการบริหารเงินสดเข้ากับบริการการช�ำระเงิน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
โครงการ “Bangkok Bank InnoHub” เป็นโครงการอบรมและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพกลุม่ ฟินเทคระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย
ธนาคารได้คัดเลือกสตาร์ทอัพ 8 ทีม จากทั้งหมด 119 ทีม เพื่อเข้าร่วม
โครงการและน�ำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อนักลงทุนไทยและ
ต่างประเทศ ปัจจุบันธนาคารยังคงท�ำงานร่วมกับสตาร์ทอัพหลายราย
ในกลุ่มนี้ เพื่อพัฒนาบริการใหม่ส�ำหรับลูกค้า โดยในปี 2560 บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของธนาคารได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่บนโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ตลาดการลงทุน อันเป็นความร่วมมือกับบริษัท FundRadars ซึ่งเป็น
หนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ “Bangkok Bank InnoHub”
ในปี 2560 ธนาคารกรุงเทพมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 33,009
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 จากปี 2559 โดยรายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.1 เป็น 66,625 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้ทไี่ ม่ใช่ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.5 เป็น 45,843 ล้านบาท ส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ ของธนาคารเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.2 ในขณะที่เงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ส่งผลให้ธนาคารมี
สภาพคล่องในระดับทีด่ ี โดยอัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินรับฝากอยูท่ ี่
ร้อยละ 86.7 ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงรักษาเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับทีม่ นั่ คง
เพือ่ ให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ
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การวิเคราะห์และ
คำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ธนาคารสนับสนุนลูกค้า
ด้วยการนำ�เสนอ
บริการครบวงจร
เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยในปี 2560
ปี 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของไทย (Real GDP
Growth) ขยายตัวร้อยละ 3.9 เทียบกับปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.3
โดยมีปจั จัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออกและการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัว
สูงขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์จากต่างประเทศที่ฟื้นตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.7 ตามราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ซึง่ ไม่รวมราคาพลังงานและอาหาร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.6 ส่วนหนึ่งเกิดจากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และอีก
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ การขยายตัวของ
ธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการขยายตัว
ของห่วงโซ่อปุ ทานโลก ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการในประเทศมีอำ� นาจน้อยลง
ในการปรับขึ้นราคาสินค้า ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย เมื่อค�ำนวณจากราคาปัจจุบัน (Nominal GDP Growth)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 โดยมีมูลค่า 15.5 ล้านล้านบาท หรือประมาณ
455,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2560 รวม 235,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.7 ซึง่ เป็นอัตราการขยายตัวสูงทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี
โดยเป็นการขยายตัวทีต่ อ่ เนือ่ งทุกไตรมาส ทุกตลาดส่งออกส�ำคัญ และ
เกือบทุกหมวดสินค้า ส่วนหนึง่ เป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าหลักที่ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ภาคการผลิตทั่วโลก
เติบโตดีเกินคาด และการปรับตัวเข้าสู่ IoT (Internet of Things)
ท�ำให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เติบโตอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย
ขณะเดียวกันด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอด
6 ปี โดยในปี 2560 มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติประมาณ 35 ล้านคน
ก่อให้เกิดรายได้ 1.82 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากปีก่อน
หรือเทียบเท่า 53,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้ส�ำคัญมาจากการ
จับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนเป็นระยะ ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ภาวะดังกล่าวส่งผลให้
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนับแต่ต้นปี 2560 นอกจากนี้
แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง
3 ครั้ง ในปี 2560 ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25 - 1.50 แต่อัตราดอกเบี้ย

ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต�่ำ จึงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้นักลงทุนยังคงลงทุน
ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง (Search for Yield) และเป็นผลให้
มีเงินทุนไหลเข้ามาทั้งในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนของตลาด
เกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เงินบาทในปี 2560 แข็งค่าขึ้น
ร้อยละ 10 จาก 35.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนมกราคม
เป็น 32.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม และ
ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร แม้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตัง้ แต่ชว่ งต้นปี แต่ยงั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ส่งผลให้รายได้และก�ำลัง
ซื้อของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
ประกอบกับหนีค้ รัวเรือนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง ท�ำให้การใช้จา่ ยและความ
เชื่อมั่นของภาคครัวเรือนไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร
ตลอดปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.50 ต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ น โดยมี ค วามเห็ น ว่ า ผลของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่กระจายไปสู่ผู้มีรายได้ปานกลาง
ถึงน้อยเท่าที่ควร
ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดำ�เนินมาตรการหลายด้าน เพือ่ กระตุน้ การใช้จา่ ย
ของภาคครัวเรือน ทั้งมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี รวมถึงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความคืบหน้า
หลายโครงการ โดยได้มกี ารประมูลแล้วรวม 7 โครงการ มูลค่ากว่า 385,000
ล้านบาท และเริม่ ก่อสร้างแล้ว 8 โครงการ มูลค่ารวม 171,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งผลักดันนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก เช่น โครงการสานพลังประชารัฐ และสนับสนุน
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว
เช่ น โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ
Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยในอนาคต ตลอดจนปรับปรุง
กฎหมายต่ า งๆ เพื่ อ อำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ภาคเอกชน อีกทั้งรัฐบาลยังได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เมื่อกลางปี 2560 เพื่อรับผิดชอบการวางรากฐานใหม่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561

ส�ำหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ
4.0 - 4.5 จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงเข้มแข็ง ตลอดจน
การเร่งตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าการส่งออก
และการท่องเทีย่ วจะขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศคู่ค้าส�ำคัญ ทั้งสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงจีน ซึ่งเศรษฐกิจ
มิได้ชะลอลงมากอย่างที่เคยคาด ขณะเดียวกันการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานของภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า โดยรัฐบาล
ได้ตั้งรายจ่ายลงทุนประจ�ำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก
ปีงบประมาณก่อน เป็นจ�ำนวน 622,000 ล้านบาท หรือ 18,300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปี 2561 ตามแผน
ปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วนระหว่างปี 2559 - 2561 มี
มูลค่า 150,000 ล้านบาท การเร่งตัวของการลงทุนภาครัฐดังกล่าวจะ
ช่วยสร้างความมัน่ ใจ และสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม
ในภาวะที่รายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรยังไม่ปรับตัวดีขึ้นมากนัก
และหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนยังอยูใ่ นระดับสูง ท�ำให้การบริโภคยังคงใช้เวลา
ในการฟื้นตัว
นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอก
หลายประการ ไม่วา่ จะเป็นความไม่แน่นอนจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ

และการค้าของประเทศสหรัฐฯ ปัญหาการเมืองภายในยุโรป ตลอดจน
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ ทิศทางการขึ้น
อัตราดอกเบีย้ และการประกาศลดขนาดการด�ำเนินมาตรการซือ้ สินทรัพย์
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีค่ าดว่าจะเห็นผลชัดเจนขึน้ ในปีนี้ อาจสร้าง
ความผันผวนแก่การเคลือ่ นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นระยะ ส่งผลให้
ภาคธุรกิจต้องบริหารความเสี่ยง ทั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังมากขึ้น
ส�ำหรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ยังคงเป็นไปใน
ทิศทางทีส่ ง่ เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ และพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เพือ่ ลดการพึง่ พาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และ
สินค้าทัว่ ไป นโยบายดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
10 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเพือ่ อนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดี
และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร พร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายดังกล่าว เช่น การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีสำ� หรับการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ยังเน้นการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ต่างๆ ในภูมภิ าคมากขึน้ ทัง้ ในอาเซียน
โดยเฉพาะกลุ ่ ม CLMV รวมถึ ง
ประเทศอื่นๆ ที่สนใจการลงทุนใน
ภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น และจีน
โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ สอดคล้อง
กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ โลก แม้ จ ะ
ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศนั้น จ�ำเป็น
ต้องอาศัยการวางทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพื่อแก้ปัญหา
เชิงโครงสร้าง และกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปสูป่ ระชากรส่วนใหญ่
ของประเทศได้มากขึ้น
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ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560

ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีผลการด�ำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
และมีเงินกองทุนที่เพียงพอส�ำหรับรองรับการด�ำเนินธุรกิจ โดยระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีก�ำไรสุทธิ 187.3 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 5.7 จากการกันส�ำรองที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อ
ที่ด้อยลง และเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่ (IFRS 9) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2562
ณ สิ้นปี 2560 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากสิ้นปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชือ่ อุปโภคบริโภค ทีข่ ยายตัวร้อยละ
5.7 และ 6.1 จากสิ้นปีก่อน ตามล�ำดับ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้ ความต้องการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มเพิ่ ม ขึ้ น จากหลายธุ ร กิ จ ในภาคการพาณิ ช ย์ แ ละ
อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ระดมทุนผ่านตลาดทุนและ
ตราสารหนีม้ ากกว่าการใช้สนิ เชือ่ จากธนาคารพาณิชย์ ส่วนความต้องการ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะและ
สินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบัตรเครดิต
ชะลอการขยายตัวลง
ด้านเงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากสิ้นปีก่อน โดยที่การแข่งขัน
เพื่อระดมเงินรับฝากยังไม่รุนแรง เนื่องจากยังมีสภาพคล่องส่วนเกิน
ในระบบธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมาก อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงิน
รับฝาก ณ สิ้นปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 96.3 จากร้อยละ 96.9
ณ สิน้ ปีกอ่ น ขณะทีอ่ ตั ราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage
Ratio) อยู่ในระดับร้อยละ 180.0 ทั้งนี้ การบริหารสภาพคล่องของ
ธนาคารพาณิชย์มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างเงินฝาก การบริหาร
ต้นทุนให้เหมาะสม และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ ตามเกณฑ์ Basel III
ด้านคุณภาพของสินเชือ่ พิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 2.8 ณ สิ้นปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง
ตั้งแต่สิ้นปีก่อน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถรองรับคุณภาพ
สินเชือ่ ในระบบได้อย่างต่อเนือ่ งจากการกันส�ำรองทีส่ งู ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ประกอบกับฐานเงินทุนที่ค่อนข้างสูง โดย ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) และ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Common Equity Tier 1 : CET1 Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 18.2 และ 15.6
ตามล�ำดับ
ตลอดทัง้ ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ไทยเผชิญความท้าทายหลายประการ
โดยในด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
จะเร่งตัวขึ้น แต่ยังไม่กระจายทั่วถึงทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์ยังขยายสินเชื่อได้ค่อนข้างจ�ำกัด ขณะเดียวกันยังต้อง
ช่วยเหลือลูกค้าบางส่วนที่ประสบปัญหาจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของ
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนดูแลคุณภาพสินเชื่อ และบริหาร
ต้นทุนให้เหมาะสม
ในด้านนโยบายและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ของทางการ ธนาคารพาณิชย์
จ�ำเป็นต้องเร่งปรับแผนธุรกิจและกระบวนการท�ำงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3
(Financial Sector Master Plan Phase III) และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) ซึ่ ง มี โ ครงการพร้ อ มเพย์
(PromptPay) และโครงการขยายการใช้บัตรเพื่อส่งเสริมการช�ำระเงิน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ท�ำให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ โดยปรับช่องทาง
สาขา (Physical Branch) ให้เหมาะสม ทั้งในด้านจ�ำนวนสาขา และ
รูปแบบการให้บริการ ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางธนาคารทางดิจิทัล
(Digital Banking) ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology) หรือฟินเทค (FinTech) เพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่อง
ของการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่ผ่าน Mobile Banking มากขึ้น และ
การบริหารสินทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน
ธนาคารยังจ�ำเป็นต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ใน
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของธนาคาร และการใช้เทคโนโลยีคลาวด์
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
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แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2561

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานของธนาคารในอนาคต

การฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ธนาคารกลางของ
ประเทศหลักของโลกเริ่มทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
และอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางการเงินของไทย ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
สูงขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การขยายตัว
ของการส่งออก และการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ

แนวโน้มส�ำคัญทีอ่ าจท�ำให้ภมู ทิ ศั น์ของเศรษฐกิจไทยเปลีย่ นแปลงไป
ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(Regionalization) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) และการ
เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) จึงกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน
ต้องมีมาตรการและแผนงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและภาคการเงิน ดังต่อไปนี้

ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับด้านเงินรับฝากทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ท�ำให้ธนาคาร
ต้องบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด
เพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity
Coverage Ratio : LCR)
การบริหารจัดการคุณภาพของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์มี
แนวโน้มดีขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อ
สินเชือ่ รวม จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีล่ ดลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์
ยังมีแนวทางในการพิจารณาสินเชือ่ อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับการกัน
ส�ำรองทีส่ งู ขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ท�ำให้สามารถรองรับสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ได้อย่างต่อเนื่อง

1. การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค แนวโน้มการรวมกลุ่ม
ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ท�ำให้ตลาดมีขนาดใหญ่และ
เปิดกว้างขึ้น ประกอบกับภาครัฐของประเทศในภูมิภาคนี้มีการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เข้าด้วยกัน ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกทั้งในด้านการค้า บริการ การลงทุน และ
การเคลือ่ นย้ายบุคคลข้ามแดน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กับประเทศในภูมิภาค
2. มาตรการเพือ่ วางรากฐานประเทศไทยส�ำหรับอนาคต รัฐบาล
ได้ด�ำเนินนโยบายหลายประการเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจไทย
ในระยะยาว ที่ส�ำคัญคือ (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ความสมดุลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก
(2) การปรับโครงสร้างการผลิต โดยมุง่ เน้นการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมถึงการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา ที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต (3) การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และ
(4) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของไทย
และภูมิภาคอาเซียน
3. นโยบายประเทศไทย 4.0 การปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนผ่าน
ทัง้ ระบบใน 4 องค์ประกอบส�ำคัญคือ (1) เปลีย่ นจากการเกษตร
แบบดัง้ เดิม ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (2) เปลี่ยนจาก Traditional SME ไปสู่การเป็น
Smart Enterprise และ Start-up ทีม่ ศี กั ยภาพสูง (3) เปลีย่ นจาก
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Traditional Service ไปสู่ High
Value Service ที่สร้างมูลค่า
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น (4) เปลี่ ย นจาก
แรงงานทักษะต�ำ่ ไปสูแ่ รงงาน
ที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
และทักษะสูง
4. การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ การขยายตั ว อย่ า ง
รวดเร็ ว ของการใช้ อุ ป กรณ์
Smart Phone และ Tablet
ทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงสือ่
ดิ จิ ทั ล มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้การดำ�เนิน
ธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งการชำ�ระเงิน
การโอนเงิน การกูย้ มื เงิน การระดมทุน และการวางแผนการจัดการ
สินทรัพย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังนำ�เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก โดยการใช้ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า
แต่ ล ะกลุ่ ม รวมถึ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ค รบวงจร
ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของธุรกิจฟินเทคทำ�ให้สภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เล่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
เข้ามาในตลาดมากขึ้น
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
แผนยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช� ำ ระเงิ น (Payment
Infrastructure Development) แผนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย
ของการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่ลดการใช้เงินสด (Cashless
Society) และท�ำให้การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของประเทศ

6. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (Financial Sector
Master Plan Phase III) แผนดังกล่าวเป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559 - 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินของไทย
มีศักยภาพใน 4 ด้าน คือ (1) แข่งได้ มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินไทย
แข่งขันได้ทงั้ ในและต่างประเทศ มีตน้ ทุนการด�ำเนินงานต�ำ่ มีบริการ
ครบถ้วนและหลากหลาย ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(2) เข้าถึง มุง่ เน้นให้ประชาชนรายย่อย ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และตรงกับความต้องการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (3) เชื่อมโยง มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินไทยมีบทบาท
ในภูมิภาค และมีบริการระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และ (4) ยั่งยืน มุ่งเน้นให้
ระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเติบโต
ของประเทศ และสนับสนุนความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมข้างต้น นับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจากนีไ้ ป ผ่านการด�ำเนินนโยบาย
ของภาครั ฐ และการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ภาคเอกชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ธนาคาร
พาณิชย์ไทยจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมการรองรับอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและก้าวต่อไปข้างหน้า
ได้อย่างยั่งยืน
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ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2487 และ
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นับแต่เริม่ จัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,076,310 ล้ า นบาท เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ รวม
2,003,989 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,310,743 ล้านบาท และ
ส่วนของเจ้าของ 402,007 ล้านบาท
ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานท�ำให้ธนาคารได้รบั รางวัลในหลากหลาย
ด้าน เช่น บริการการค้าระหว่างประเทศ บริการด้านช�ำระเงิน บริการ
ด้านหลักทรัพย์ หุ้นกู้ และบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอด 73 ปีทผี่ า่ นมา ด้วยปรัชญาทาง
ธุรกิจดังกล่าว ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการเป็นเพื่อนคู่คิดในการ
ด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและ
ยาวนาน ตลอดหลายทศวรรษ จากรุ่นสู่รุ่น ความมุ่งมั่นของธนาคาร
ในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบ
ของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
การที่ธนาคารมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธนาคาร และเอื้ออ�ำนวย
ให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงิน
ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารจ�ำแนกการด�ำเนินธุรกิจเป็น สายลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ
ธนาคารมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ยกิ จ การในเครื อ ที่ อ ยู ่
ต่างประเทศ 2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
และจีน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด และ
บริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
วานิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม

ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของ
การเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพในประเทศไทย ในขณะที่
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร ส�ำหรับ
ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสินเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว สินเชือ่ การค้าระหว่างประเทศ สินเชือ่ เพือ่ เงินทุนหมุนเวียน
หนังสือค�้ำประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการเงินรับฝาก บริการโอนเงิน บริการบริหาร
จัดการเงินสด บริการประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) บริการ
วานิชธนกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการซื้อขาย
ตราสารหนี้ เป็นต้น บริการเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม
และค่าบริการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาบริการเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจาก
เครือข่ายสาขาทีใ่ ห้บริการลูกค้าบุคคลเป็นหลัก ธนาคารยังมีสาํ นักธุรกิจ
จาํ นวนมากเพือ่ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าธุรกิจ บริการ
เอที เ อ็ ม และบริ ก ารธนาคารอั ต โนมั ติ ต ่ า งๆ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังพัฒนาช่องทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่
บริ ก ารธนาคารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และธนาคารทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ส�ำหรับลูกค้าบุคคล (บัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และ บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ )
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์กิ้ง
และคอร์ ป อเรท ไอแคช) บริ ก ารธุ ร กรรมการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด) และบริการธนาคารทางโทรศัพท์
(บัวหลวงโฟน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม
1,166 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ อั น นั บ เป็ น หนึ่ ง ในธนาคารไทยที่ มี ส าขา
ครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส�ำนักธุรกิจเพื่อให้บริการ
ลูกค้าธุรกิจอีก 117 แห่ง และส�ำนักธุรกิจย่อย 126 แห่ง ทั่วประเทศ
ซึง่ แต่ละส�ำนักธุรกิจมีผจู้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าทีธ่ รุ กิจสัมพันธ์
คอยให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ในปี 2560 ธนาคารได้เปิดส�ำนักธุรกิจ
แห่งใหม่ในจังหวัดสตูลและน่าน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีศูนย์ปฏิบัติ
การธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า 69 แห่ง ทั่วประเทศไทย
ปัจจุบนั ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จึงนับได้ว่าธนาคารมีเครือข่าย
ในต่างประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจหลักและบริษัทย่อย
ลูกค้าธุรกิจ
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ รายกลาง และรายปลีก ของธนาคารต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั องค์กรธุรกิจจ�ำนวนมากอยูร่ ะหว่างการทบทวน
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ หาแนวทางใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า แสวงหา
ตลาดใหม่ และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการระดับภูมิภาค ธนาคารจึง
ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถปรับตัวและตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้
การสนับสนุนผู้ประกอบการ “สตาร์ทอัพ” ที่ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย โดยสายงานของธนาคาร รวมทั้งโครงการ
Bangkok Bank InnoHub ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเหล่านี้
การฟื้นตัวของภาคการส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2560 ท�ำให้ภาคธุรกิจโดยรวมปรับตัวไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลางของธนาคารได้รับประโยชน์
จากโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แม้ว่ายังมีสิ่งท้าทายไม่น้อยส�ำหรับลูกค้าธุรกิจรายปลีก

ธนาคารยั ง คงสนั บ สนุ น การขยายกิ จ การไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
เพือ่ ขยายฐานลูกค้าสูต่ ลาดใหม่ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างเครือข่าย
ธุรกิจที่หลากหลาย โดยนอกเหนือจากการให้บริการทางการเงินและ
ค�ำปรึกษาในฐานะของเพื่อนคู่คิด ธนาคารยังน�ำเสนอบริการครบวงจร
เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอีกด้วย

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

• ธนาคารลงทุนในระบบงาน บุคลากร และกระบวนการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารพร้อมรองรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาช่องทางบริการใหม่แก่ลกู ค้า เช่น บริการพร้อมเพย์
ส�ำหรับนิติบุคคล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการใช้บริการการช�ำระเงิน
แบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงและต้นทุนต�่ำ

• ผลการด�ำเนินงานของธนาคารด้านการให้บริการทางการเงินเป็นไป

อย่างน่าพอใจ ดังเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อ
เพื่อเครือข่ายธุรกิจ และบริการบริหารเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในธุรกิจโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าขายโดยตรง
ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)
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• ธนาคารดูแลลูกค้าธุรกิจน�ำเข้าส่งออก โดยให้คำ� ปรึกษาในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อ
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

• ธนาคารเดินหน้าพัฒนาบริการครบวงจรเพือ่ ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาเซียน และภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดในท้องถิ่น การจัดตั้งกิจการ และ
การน�ำเข้าวัตถุดิบ รวมไปถึงการให้บริการช�ำระเงินส�ำหรับคู่ค้า
และบริการด้านการส่งออก อาทิ บริการด้านเอกสารเพือ่ การส่งออก
และบริการด้านสินเชื่อ

• ธนาคารร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

จัดอบรมและสัมมนาแก่ผสู้ ง่ ออกและผูน้ ำ� เข้า เพือ่ เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการค้าระหว่างประเทศ

• ธนาคารสนับสนุนด้านสินเชื่อและให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจใหม่ในภูมภิ าค เช่น การให้ขอ้ มูลด้านแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน การบรรจุหีบห่อและจ�ำหน่าย
ในประเทศไทย หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ

• ธนาคารสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย ซึง่ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน

• ธนาคารร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทัง้ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การ
มหาชน) เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางธุรกิจให้แก่ลกู ค้า โดยสนับสนุนให้ลกู ค้า
สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อน�ำมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ

• ธนาคารจัดกิจกรรมการจับคูท่ างธุรกิจ เพือ่ สร้างพันธมิตรทางการค้า
ระหว่ า งลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของธนาคารกั บ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ

• ธนาคารจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “เพือ่ นคูค่ ดิ วิสาหกิจครอบครัว

จากรุน่ สูร่ นุ่ ” รุน่ ที่ 27 และน�ำกลุม่ วิสาหกิจครอบครัวจากประเทศไทย
ไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กับธุรกิจครอบครัวในญี่ปุ่นที่ด�ำเนินกิจการมานาน
หลายศตวรรษ และเรียนรู้เคล็ดลับความส�ำเร็จในการสืบทอดธุรกิจ
สู่ทายาทรุ่นต่อไป

• โครงการ Bangkok Bank InnoHub นับเป็นโครงการอบรมและ

พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพกลุม่ ฟินเทค
ระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย ธนาคารได้จัด Demo Day
ให้สตาร์ทอัพทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ 8 ทีม แสดงศักยภาพในการน�ำเสนอ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีตอ่ นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดย 5 ทีม
ได้เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมร่วมกับ
ธนาคาร เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของสตาร์ทอัพกับภาคธุรกิจการเงินในประเทศไทย ปัจจุบนั ธนาคาร
ได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพเหล่านี้เพื่อพัฒนาบริการใหม่ส�ำหรับลูกค้า

• ผลจากความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานของธนาคารข้างต้น ท�ำให้ธนาคาร

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการบริหารการเงิน บริการการค้า
ระหว่างประเทศ บริการเครือข่ายธุรกิจ (ซัพพลายเชน) และบริการ
ด้านการช�ำระเงิน โดยได้รบั รางวัล ธนาคารยอดเยีย่ มในประเทศไทย
ด้านบริการเพือ่ การค้าต่างประเทศ ธนาคารยอดเยีย่ มในประเทศไทย
ด้านบริการซัพพลายเชน และธนาคารยอดเยีย่ มด้านบริการช�ำระเงิน
ในประเทศไทย
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ลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
ในฐานะธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาค ธนาคารได้วางรากฐานเครือข่าย
สาขามาอย่างยาวนานและมั่นคงทั้งในเอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังสนับสนุนบริษัททั้งขนาดใหญ่และกลาง
ทัว่ ภูมภิ าค รวมถึงบริษทั ไทย ในการขยายกิจการข้ามประเทศ นอกจาก
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ธนาคาร
ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้ง
การให้ค�ำปรึกษาด้านการค้าการลงทุน ด้วยความรู้และประสบการณ์
เกีย่ วกับตลาดท้องถิน่ เช่น การให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับกฎระเบียบและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละประเทศ
แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative) และ
นโยบายขยายการลงทุนในต่างประเทศ (Going Out Policy) ของจีน
รวมทั้งนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน
นับเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ธนาคารตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของนโยบายข้างต้นที่ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุน จึงสนับสนุน
การขยายธุรกิจของลูกค้าด้วยการแบ่งปันความรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
ตลาดในแต่ละประเทศ และเชื่อมโยงลูกค้าจากญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และ
ไต้หวัน กับคู่ค้าที่มีศักยภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

• ธนาคารเปิดให้บริการ AEC Trade Express เพือ่ ช่วยให้ผนู้ ำ� เข้าและ

ส่งออกที่มีคู่ค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถท�ำธุรกรรม

ด้านการค้าระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวกัน ในขณะที่
บริการโอนเงินในกลุม่ ประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (Asia Same
Day Transfer) ช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนเงินสกุลเงินบาทหรือ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่คคู่ า้ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ประเทศเอเชียได้ในวันเดียวกัน

• ธนาคารกรุงเทพร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ในโครงการ “การบริหารความเสี่ยง FX ของ SME” ที่จัดขึ้น
เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแก่
ผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

• ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในธนาคารไทย 5 แห่ง และธนาคาร

อินโดนีเซีย 5 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางอินโดนีเซีย ให้เป็น Appointed Cross Currency
Dealer (ACCD) ซึ่งหมายถึง ธนาคารตัวแทนที่ให้บริการธุรกรรม
เงินรูเปีย-บาท เพือ่ ส่งเสริมธุรกรรมการค้าในสกุลเงินท้องถิน่ ภายใต้
กรอบความร่ ว มมื อ นี้ ทั้ ง สองประเทศได้ ผ่ อ นปรนกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า
สามารถทำ�ธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยสกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้
ธนาคารกรุ ง เทพซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในธนาคารที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ธนาคารตัวแทนทีใ่ ห้บริการธุรกรรมเงินริงกิต-บาท จากธนาคารกลาง
มาเลเซียและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมธุรกรรมการค้า
และการชำ�ระบัญชีการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิน่ มาตัง้ แต่ปี 2559 ได้รบั
การขยายขอบเขตการอนุญาตโดยให้รวมถึงการลงทุนโดยตรงด้วย

• ธนาคารเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพือ่ แนะน�ำ

ตลาดและโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย
และภูมิภาค แก่ผู้น�ำองค์กรธุรกิจจาก
ประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน นอกจากนี้
ยั ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
แต่ละอุตสาหกรรมท�ำหน้าที่ให้บริการ
แก่นักลงทุน ทั้งในด้านสินเชื่อโครงการ
และค�ำแนะน�ำในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทีน่ กั ลงทุนสนใจ เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี
และพลังงาน
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ลูกค้าบุคคล
ในขณะที่ประเทศไทยก�ำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ขับ เคลื่อ นด้วย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง ธนาคารกรุ ง เทพ
จึงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการพัฒนาระบบการช�ำระเงินที่มีความปลอดภัยสูงและง่ายต่อ
การใช้งาน บริการรับและโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นตัวอย่าง
บริการส�ำคัญทีเ่ กิดจากการริเริม่ ของรัฐบาล บริการนีเ้ ป็นการผูกบัญชี
ธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ และ/หรือเลขประจ�ำตัวประชาชน
เพื่อให้บริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยสูงและ
ค่าธรรมเนียมต�่ำ

• ธนาคารได้จัดงานและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้

เกีย่ วกับโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ แก่ลกู ค้าธุรกิจในประเทศไทย
ซึง่ ประกอบด้วย เสวนานุกรมความรู้ (International Knowledge Talk)
ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้นร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุน
ที่น่าสนใจในประเทศจีน และ Chinese Link Forum อันเป็น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า การจับคู่ทางธุรกิจ
และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร

• ธนาคารเป็นหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ “สมาพันธ์ความร่วมมือทางการเงิน
แห่งเอเชีย” (Asia Financial Cooperation Association : AFCA)
ซึ่งเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูล
ด้านการเงินระหว่างสมาชิก

•

ธนาคารเปิดโครงการ “ผู้น�ำธุรกิจแห่งอาเซียน” (AEC Business
Leader) รุน่ ที่ 2 เจาะลึกการเปิดตลาดการค้าการลงทุนในประเทศ
กัมพูชา โดยมีผู้บริหารบริษัทและทายาทธุรกิจเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 50 ท่าน ซึ่งนอกจากจัดการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
นักธุรกิจไทยและท้องถิ่นที่ประสบความส�ำเร็จในกัมพูชาอีกด้วย

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิต
ทันสมัยและมีความต้องการบริการธนาคารดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ธนาคารได้นำ� เสนอหลากหลายบริการ เช่น
การโอนและช�ำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือ บัตรเครดิตและบัตรเดบิตทีเ่ น้นตอบสนองการด�ำเนินชีวติ ของ
ผู้ถือบัตร และบริการเสริมที่เหมาะกับยุคดิจิทัล เช่น บริการช�ำระเงิน
โดยใช้พร้อมเพย์ QR Code ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เป็นต้น
นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น และการก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัย ยังกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคในวงกว้างและกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามมัน่ คง
ทางการเงิ น สู ง มี ค วามต้ อ งการบริ ก ารที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ
การวางแผนการจัดการสินทรัพย์ ธนาคารจึงเพิม่ บริการและเจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรองรับลูกค้าเหล่านี้

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

• บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว โดยมีลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จาก
ปี 2559

• ธนาคารน�ำเสนอการรับและโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพิ่มเติม

เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคล และการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ของลูกค้า

• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

ต่างจังหวัด เช่น ระยอง ชลบุรี และเชียงใหม่ ในขณะทีเ่ งินรับฝาก
มีอตั ราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของตลาด เช่นเดียว
กับธุรกิจบัตรเครดิตที่มีผลการด�ำเนินงานที่ดีทั้งยอดการใช้จ่าย
และจ�ำนวนบัตรใหม่
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• ธนาคารกรุงเทพผ่านการทดสอบโครงการ QR Code Payment

ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง แอปพลิเคชัน และสามารถออกจาก
“โครงการทดสอบและพั ฒ นานวั ต กรรมที่ น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ม า
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน” (Regulatory Sandbox) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้บริการเป็นการทั่วไปในเดือน
พฤศจิกายน การที่พร้อมเพย์ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ ท�ำให้รา้ นค้าและลูกค้ารายบุคคลสามารถสร้าง
QR Code เพือ่ ใช้ในการรับเงินได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถตรวจสอบ
ยอดเงิ น ในบั ญ ชี ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกสบายบนแอปพลิ เ คชั น เดี ย ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้ทดลองเปิดให้บริการ “QR Code Payment on
EDC” เป็นธนาคารแรก โดยเริ่มที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• ธนาคารกรุงเทพ และกลุม่ บริษทั เอไอเอ ซึง่ เป็นกลุม่ บริษทั ประกันชีวติ
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
ระยะเวลา 15 ปี ส่งผลให้ธนาคารจะสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ประกั น ชี วิ ต ของเอไอเอที่ มี ห ลากหลายประเภทให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ใน
ประเทศไทย ผ่านเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการของธนาคารที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ

• ธนาคารจัดงานและกิจกรรมอันหลากหลายส�ำหรับลูกค้าที่มีความ

มั่นคงทางการเงินสูง เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับวิสาหกิจครอบครัว
ภาษี และกฎหมาย รวมทัง้ การลงทุนเพือ่ วัยเกษียณ และการวางแผน
เพื่อบริหารจัดการมรดก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มเจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะส�ำหรับลูกค้า
บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้านการลงทุนที่เหมาะสม
ส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย เช่น การกระจายสินทรัพย์ (Asset Allocation)
กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น และการบริ ห ารกลุ ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ (Portfolio
Management) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

• FundRadars หนึ่งในผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคที่ได้รับ
คัดเลือกจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด อันเป็นบริษทั ในเครือ
ของธนาคาร เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ BF Mobile Application ซึ่ง
ช่วยให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและบทวิเคราะห์ตา่ งๆ
เกีย่ วกับตลาดการลงทุนได้ทกุ วัน ทัง้ นี้ ลูกค้าสามารถซือ้ ขายผลิตภัณฑ์
การลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมบัวหลวง เช่น กองทุนรวม
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ผ่านช่องทางที่หลากหลายของธนาคาร

• บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของบัตรคือ การรับคะแนนสะสม
BIG Points เพือ่ แลกสิทธิเ์ ทีย่ วบินฟรี และลูกค้าจะได้รบั คะแนนสะสม
ในวันถัดมาหลังจากการใช้จ่ายผ่านบัตร นอกจากนี้ บัตรเครดิต
แอร์เอเชีย แพลทินมั มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพยังได้รบั รางวัล
“Best Loyalty and Rewards Program” ในงาน MasterCard
Innovation Forum 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

• ธนาคารเปิดตัวบัตรเครดิตวีซา่ แพลทินมั แรบบิท ศิรริ าช ธนาคารกรุงเทพ
ซึ่งเป็นบัตรที่รวมคุณสมบัติของบัตรเครดิตวีซ่า และบริการแรบบิท
ไว้ในใบเดียวกัน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ถือบัตร

• ธนาคารมอบข้อเสนอพิเศษสินเชื่อบ้านส�ำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือน

ประจ�ำ เช่น การเลือกผ่อนช�ำระแบบขั้นบันได โดยลูกค้าสามารถ
เลือกช�ำระเฉพาะดอกเบีย้ ในปีแรก แล้วทยอยเพิม่ ยอดช�ำระคืนเงินกู้
รายเดือนให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยัง
มอบสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องมีหลักประกันส�ำหรับผู้มีบัญชี
เงินเดือนกับธนาคาร ด้วยข้อเสนอสินเชือ่ ระยะยาวและวงเงินสินเชือ่
หมุนเวียนสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
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การเงินธนกิจและหลักทรัพย์บริการ
ภาวะอัตราดอกเบีย้ ทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับต�ำ่ เป็นโอกาสให้บริษทั เอกชนไทย
ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ เพือ่ บริหารต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทได้ในระยะยาว
ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้น�ำการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในการระดมทุน
ด้วยการออกตราสารหนี้ในตลาดทุน ในปี 2560 ธนาคารเป็นผู้จัด
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้อันดับหนึ่งในตารางจัดอันดับของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมูลค่าการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้
ระยะยาวของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผล
จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามา
ยาวนาน และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการทางการเงินของ
ผู้ออกตราสารและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากการสนับสนุนบริษัทที่ระดมทุนเป็นประจ�ำด้วยการออก
ตราสารหนี้ ธนาคารยังด�ำเนินการเชิงรุกเพือ่ ขยายฐานผูอ้ อกตราสารหนี้
รายใหม่ ขณะเดียวกันธนาคารยังน�ำเสนอนวัตกรรมด้านตราสารอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ การแลกเปลี่ยนพันธบัตร และการออก
หุ้นกู้เป็นครั้งแรกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุน และตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงของผู้ออกตราสารแต่ละราย
ได้อย่างเหมาะสม

•

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

ธนาคารได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหุน้ กูส้ ำ� หรับทรัสต์เพือ่
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(TREIT) มูลค่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์กองแรกที่ออกหุ้นกู้ในประเทศไทย

• นอกจากความส�ำเร็จในตลาดหุน้ กู้ ธนาคารยังมีบทบาทส�ำคัญในการ

ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย
ให้กับส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีมูลค่า
ทัง้ สิน้ 90,000 ล้านบาท ท�ำให้สามารถออกพันธบัตรรุน่ อายุทยี่ าวกว่า
มาทดแทน คือพันธบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 50 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

• ปี 2560 ธนาคารมีบทบาทส�ำคัญในการจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้หลายชุด

ในคราวเดียวของบริษัทเอกชนรายใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 122,000
ล้านบาท รวมทัง้ การจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ ให้กบั รัฐบาลและบริษทั
เอกชนในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ มีมลู ค่ารวมกันกว่า 20,000 ล้านบาท
อันนับเป็นการออกหุ้นกู้โดยบริษัทเอกชนของประเทศเพื่อนบ้าน

รายแรกในประเทศไทย และนับเป็นโครงการน�ำร่องในการระดมทุน
ของประเทศเพื่อนบ้านในตลาดทุนไทย

• นอกเหนือจากการมีสว่ นร่วมในตลาดตราสารหนี้ ธนาคารยังเป็นหนึง่

ในผูน้ ำ� การจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Infrastructure Fund) ในปี 2560 ธนาคารด�ำเนินการจัดจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุนให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าชีวมวลกองทุนแรกในประเทศไทย ให้กับประชาชนทั่วไป
เป็นครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) โดยมีมลู ค่าการระดมทุน
รวมกว่า 3,600 ล้านบาท

• ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนีแ้ ละกิจกรรม

ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้าน
ตราสารหนีใ้ นประเทศไทย จากนิตยสารไอเอฟอาร์ เอเชีย (IFR Asia)
และนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

• รางวั ล ที่ ธ นาคารได้ รั บ จากบริ ก ารด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ใ นปี 2560

ประกอบด้วย ธนาคารยอดเยีย่ มด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์
ในประเทศไทย (10 ปีติดต่อกัน) จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์
และรางวัลยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ประจ�ำปี
ในประเทศไทย (3 ปีติดต่อกัน) จากนิตยสารดิเอเชียนแบงก์เกอร์
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บริการธนาคารดิจิทัล
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการให้บริการ
ในทุกช่อง (Omni-channel)

เพื่อรองรับความต้องการบริการธนาคารดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ธนาคารก�ำลัง
สร้างระบบนิเวศภายใน โดยรวมรูปแบบทางธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกัน
ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการฟินเทค
และธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

• ธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรกับผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีชนั้ น�ำระดับโลก

ธนาคารด�ำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับบริการใหม่ การประมวลผลธุรกรรม
ดิจิทัลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้เข้าใจ
ถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้
ยังปรับปรุงช่องทางการให้บริการ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อ
การใช้งาน อีกทั้งยังด�ำเนินการในเชิงรุก เพื่อมอบข้อเสนอและบริการ
ที่ตรงกับความต้องการและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของลูกค้า

• ธนาคารร่วมมือกับบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านความปลอดภัยบนโทรศัพท์

•

การสร้างวัฒนธรรมการส่งเสริมนวัตกรรม

ธนาคารประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Agile ในกระบวนการท�ำงาน
หลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
โครงการ โดยแนวคิดนี้ส่งเสริมให้แต่ละทีมท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน�ำเสนอโซลูชันใหม่ส�ำหรับลูกค้าได้
ในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

• ธนาคารยังคงส่งเสริมการใช้โซลูชนั ทางเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

ของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถ
ปรับข้อมูลให้เข้ากับลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น

กด Like และ Share เพอืตดิตามความเคลอืนไหวของ โครงการ Bangkok Bank InnoHub ไดทาง
โดยพมิพ Bangkok Bank InnoHub หรอื www.bangkokbankinnohub.com

เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารยังคงเป็นผู้น�ำในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการยุคใหม่ ในปี 2559 ธนาคารได้เข้าร่วมกับกลุ่ม R3 ที่เกิดจาก
การรวมตัวของสถาบันการเงินชัน้ น�ำของโลก และในปี 2560 ธนาคาร
ได้ร่วมกับธนาคารขนาดใหญ่ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม R3 เพื่อทดสอบ
การใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger กับบริการด้านธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ เช่น การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ Open Account

มือถือ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล และเสริม
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

• ในปี 2560 ธนาคารเปิดตัวโครงการ “Bangkok Bank InnoHub”

โครงการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค
ระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับ
บริษัท เนสท์ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นน�ำ
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยได้
คัดเลือก 8 ทีม เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบนั หลายรายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
อยู่ระหว่างการท�ำงานร่วมกับธนาคารเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส�ำหรับลูกค้า

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• บริการทีน่ ำ� เสนอโดยผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพ

กลุ่มฟินเทค จากโครงการ Bangkok Bank
InnoHub ประกอบด้วยโซลูชันด้านเทคโนโลยี
ส�ำหรับบริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์
การรักษาความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือ
บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี Blockchain
สินเชือ่ ส�ำหรับเอสเอ็มอี และบริการการซือ้ ขาย
ใบแจ้งหนีอ้ อนไลน์ (Digital Invoice Trading)
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับสถาบันชัน้ น�ำ
ในประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
เทคโนโลยีและระบบงาน

• ธนาคารคาดว่ า พั น ธมิ ต รเหล่ า นี้ จ ะมี ส ่ ว น

สนับสนุนการน�ำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาแอปพลิเคชัน
และบริการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล
รวมทั้ ง พั ฒ นาโซลู ชั น ใหม่ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า บุ ค คลและลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทจี่ ะส่งผลกระทบ
กับธุรกิจของตน

•

การวิจัยและพัฒนา

ธนาคารด�ำเนินการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data) ซึ่งจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ป้องกันการฉ้อโกงและ
การฟอกเงิน รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ขณะเดียวกันข้อมูลในเชิงลึกเกีย่ วกับพฤติกรรมของลูกค้า
จะช่วยให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้งาน
ได้ง่าย และสร้างความประทับใจในบริการยิ่งขึ้น

• ธนาคารได้รว่ มมือกับผูน้ ำ� ในการบริการบริหารจัดการข้อมูลหลายราย

เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีขีดความสามารถ และมีระบบการจัดเก็บ
และประมวลผล Big Data อย่างเพียงพอ เหมาะสม และค�ำนึงถึง
ความสมดุลระหว่างการใช้บริการเหล่านี้กับการรักษาความลับของ
ข้อมูล

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

• ธนาคารตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส�ำคัญ

และท�ำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า และด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ตาม
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ตามมาตรฐานสากล เพือ่ รักษาความปลอดภัย
ของระบบงานในระดับสูงด้วย

• ธนาคารก�ำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบ

ดิจิทัล และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากลูกค้ามี
การท�ำธุรกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้น ธนาคารร่วมมือกับพันธมิตรหลายรายในด้านการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพือ่ น�ำมาสร้างอัตลักษณ์ทางพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย และการ
ใช้งานที่ดีขึ้น

• ธนาคารเป็นหนึง่ ในสมาชิกของ “ศูนย์บริการการเงิน – การแบ่งปันและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล” (Financial Services – Information Sharing and
Analysis Center : FS-ISAC) ซึง่ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทีม่ สี มาชิก
มากกว่า 7,000 องค์กรจากทัว่ โลก นอกจากนี้ ธนาคารมีบทบาทส�ำคัญ
และท�ำงานร่วมกับ “ศูนย์ประสานงานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร” (Thailand Banking Sector
Computer Emergency Response Team : TB-CERT) เพือ่ ยกระดับ
ความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
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บุคลากรและสวัสดิการพนักงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

• ธนาคารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ

ประทับใจในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร ไม่ต่างจาก
บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในระดับสากล

• ผู้บริโภคที่นิยมใช้บริการแบบดิจิทัลมีความต้องการที่จะรับการ
บริการทางการเงินแบบใหม่ซึ่งต้องมีทั้งความสะดวกและรวดเร็ว
ธนาคารจึงเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งด้านการช�ำระเงิน (ส่วนงานสนับสนุน) และช่องทางการให้
บริการแบบดิจิทัล (ส่วนงานบริการ) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลการท�ำธุรกรรม และการใช้งานแอปพลิเคชัน
แบบอัตโนมัติ (Straight Through Processing : STP)

• ในส่วนงานบริการ ธนาคารได้พัฒนาโซลูชัน เพื่อตอบสนอง

กระบวนการคิดและการตัดสินใจก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ
ลูกค้า (Customer Journey) โดยใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีหลาย
ประเภท เช่น ระบบแนะน�ำบริการ การอนุมตั เิ บือ้ งต้น และการให้
ข้อเสนอแบบรายบุคคล เพื่อช่วยวางแผนและเลือกการลงทุน
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะรวมอยูใ่ นช่องทางบริการออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com)

• ธนาคารอย่รู ะหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

คลาวด์ที่มีความสามารถขั้นสูง ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิ ง ลึ ก (Big Data) ท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถน� ำ เสนอเนื้ อ หา
บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ที่สุดส�ำหรับลูกค้าและ
กลุม่ เป้าหมาย ทัง้ นี้ การปรับปรุงเว็บไซต์ดงั กล่าวนับเป็นส่วนหนึง่
ของบริการธนาคารดิจิทัล

• ธนาคารก�ำลังปรับเปลีย่ นศูนย์บริการลูกค้า เพือ่ ให้สามารถรองรับ

การสื่อสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ทางข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ และแชท มีการน�ำ
เทคโนโลยี ด ้ า นบริ ก ารลู ก ค้ า รู ป แบบใหม่ ม าใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
ช่องทางการให้บริการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด

ธนาคารด�ำเนินการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดของ
พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย และ
พร้อมให้คำ� แนะน�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ลูกค้าสามารถน�ำไปประกอบ
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารได้ดำ� เนินการพัฒนาบทบาทของพนักงานให้สามารถบริการ
ได้อย่างเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเสนอบริการทางการเงินอย่างครบวงจร การขาย
แบบให้ค�ำปรึกษา การวางแผนการจัดการสินทรัพย์ และการบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการสนับสนุน
ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
การปรับตัวเพือ่ รับมือกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน
และความไม่ชัดเจนของสถานการณ์โลกอีกด้วย
การเป็นผูป้ ระกอบการเป็นหนึง่ ในการประกอบอาชีพทีท่ วีความส�ำคัญ
อย่างต่อเนือ่ งในประเทศไทย ธนาคารจึงด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาพนักงาน
ให้เข้าใจถึงกระบวนการคิดและการท�ำงานแบบผูป้ ระกอบการ ก้าวทัน
พัฒนาการทางเทคโนโลยี พร้อมทดลองสิง่ ใหม่ และเปิดใจรับนวัตกรรม

การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ

• ธนาคารจัดให้มีระบบดูแลพนักงานที่เข้าใหม่ โดยมีเป้าหมาย

ในการจัดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น
การดูแลและสอนงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ การจัดกลุ่ม
เพื่อการสื่อสารของบุคลากรต่างสายงาน รวมทั้งปรับปรุงและ
เพิ่มหลักสูตรอบรมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหาร
โครงการ ภาษาต่างประเทศ และการเพิม่ พูนทักษะด้านการสือ่ สาร
ระหว่างบุคคล เพือ่ ให้สามารถสือ่ สารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม เช่น คุณค่าทางด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมขององค์กร

การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ�และ
การเตรียมผู้บริหารทดแทน

• ธนาคารมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำส�ำหรับบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง โดยมีการอบรมทักษะด้านการจัดการ อาทิ การให้
ค�ำปรึกษาและการดูแลพนักงานใต้บงั คับบัญชา เพือ่ ให้พนักงาน
มี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก ร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
โปรแกรมจ�ำลอง เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ ความรอบรู้ทาง
ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารบุคลากร นอกจากนี้
ธนาคารยังมอบหมายงานทีม่ คี วามหลากหลายและท้าทายมากขึน้
เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้
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บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง เป็น
บริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งจัดตั้งในปี 2544 บริษัทด�ำเนินธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ บริการวิจัยหลักทรัพย์
และธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บางกอกแคปปิตอล ซึ่ง บล.บัวหลวง ถือหุ้นทั้งหมด
บริษทั มีสาขา 29 สาขาทัง้ ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังท�ำการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินผ่านเครือข่าย
ธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายฐานลูกค้าผ่าน
ค�ำแนะน�ำจากสาขาธนาคาร

•

•

การจัดรับและรักษาบุคลากร

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการดึงดูดพนักงานใหม่และ
การรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้ โดยน�ำเสนอโครงการที่น่าสนใจ
ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ เช่น โอกาสในการท�ำงานทีม่ คี วามหลากหลาย
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การจัดกลุ่มคณะท�ำงานเพื่อท�ำงาน
ในโครงการต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับความ
เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ธนาคารยังไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลด้านชาติก�ำเนิด ศาสนา และเพศ อีกทั้งยังก�ำหนด
กฎเกณฑ์ในการเลือ่ นขัน้ ของพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประเมิน
การปฏิบัติงาน ผลส�ำเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมุง่ มัน่ ด�ำเนินการในทุกด้าน ทัง้ การตัดสินใจ
การสื่อสาร และการบริหารงาน ให้เป็นไปตามคุณค่าหลัก (Core
Value) อันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงลูกค้าเป็นส�ำคัญ
มุ่งมั่นร่วมกันท�ำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์สุจริต

สวัสดิการพนักงาน

ธนาคารได้ส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อปรับปรุงด้าน
สวัสดิการ เช่น การจัดให้มีหน่วยงานบริการสุขภาพ พร้อมแพทย์
เฉพาะทางที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านอยู่ในอาคารส�ำนักงาน
ใหญ่ พนักงานสามารถใช้บริการได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย หรือ
หากพนักงานไปรับการบริการจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ภายนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนการจัดบรรยายด้านการ
ป้องกันและรักษาสุขภาพ และการบริหารจัดการด้านการเงินเป็น
ประจ�ำ

ในปี 2560 มู ล ค่ า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เ ฉลี่ ย ต่ อ วั น รวมของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) อยูท่ ี่ 50,114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกบรรยากาศการซื้อขายมีมูลค่าต่อวัน
อยู่ที่ 46,549 ล้านบาท แต่ปริมาณการซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นในช่วง
ครึ่งปีหลัง ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการคาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 53,689 ล้านบาท
ในปี 2560 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับสูง
จากการที่มีบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่เปิดด�ำเนินการโดยน�ำเสนอ
เทคโนโลยีใหม่และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 60
ของรายได้กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ยังคงมาจากธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในขณะทีร่ ายได้รอ้ ยละ 17 มาจากดอกเบีย้ และเงินปันผล
ร้อยละ 11 มาจากค่าธรรมเนียมและบริการ และร้อยละ 9 มาจาก
ก�ำไรจากเงินลงทุน

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

• ในปี 2560 ฐานลูกค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมี

จ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ตลาดโดยรวมที่ร้อยละ 12

• บล.บัวหลวง ยังคงมุง่ มัน่ ให้ความรูแ้ ก่นกั ลงทุนด้วยการจัดสัมมนา

และผ่านเครือ่ งมือการเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ ในปี 2560 ได้จดั
อบรมไปกว่า 100 ครัง้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเว็บไซต์ “Knowledge
Sharing” ของบริษัท ซึ่งน�ำเสนอบทความที่เกี่ยวกับการลงทุน
มากกว่า 1,000 เรือ่ ง และมีจำ� นวนผูเ้ ข้าชมหน้าเว็บไซต์แล้วเกือบ
1 ล้านครั้ง
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• บล.บัวหลวง น�ำเสนอบริการใหม่ในรูปแบบของการลงทุนอัตโนมัติ

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA) ซึง่ เป็น
การออมเงินลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และแบบ Value Averaging
(VA) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ลงทุนโดยการควบคุมปริมาณการซือ้ หลักทรัพย์
ให้เป็นไปตามมูลค่าพอร์ตเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละงวด โดย
กลยุทธ์การลงทุนทั้งสองแบบเป็นการลงทุนใน ETF (Exchange
Traded Fund) ที่ลงทุนในตราสารทุนตามดัชนี ซึ่ง ETF นี้ออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล เพื่อกระจาย
การลงทุนแทนการเลือกซือ้ หุน้ เพียงตัวเดียว นอกจากนี้ เพือ่ ให้มกี าร
ถัวเฉลีย่ การลงทุน บริษทั ยังจะใช้โปรแกรมอัตโนมัตใิ นการการทยอย
ซื้อเฉลี่ยสะสมเป็นรายวัน

• บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้การลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ

“Investment Space by Bualuang Securities” ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่อง
การลงทุ น และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ บริ ษั ท ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ ทาง
มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมฝึกงาน “Anytime Internship” เพื่อ
ให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสัมผัสกับงานของ
บริษัทในชีวิตจริง

• ทัง้ นี้ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้และถวาย

ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการ “The Stock Master” ที่บริษัทจัดขึ้นในปี 2560 จึงเน้น
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการออม โดยน�ำรายได้ทงั้ หมดของการจัดโครงการ
ไปบริจาคให้กับมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด�ำริฯ
ที่มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดูแล
ตัวเองได้อย่างพอเพียง

• ด้านธุรกิจวานิชธนกิจ ในปี 2560 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการ

เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering) 4 รายการใหญ่ รายการแรกคือ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการระดมทุนรวม 10,430 ล้านบาท
รายการต่อมาได้แก่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์สีทาอาคารของประเทศไทย ในไตรมาสสุดท้าย
ของปี บริษัทได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครัง้ แรกของบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มีมูลค่าสูงสุดในรอบทศวรรษด้วยมูลค่าการระดมทุนรวมทั้งสิ้น
24,000 ล้านบาท เพื่อการสร้างโรงไฟฟ้าที่จะท�ำให้บริษัทมีก�ำลัง
การผลิตรวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกของบริษทั ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นรายการสุดท้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• บล.บัวหลวง ยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำในการซื้อขาย
ใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ถื อ ในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์อา้ งอิงในราคาทีก่ ำ� หนดล่วงหน้า (Derivative Warrants :
DW) ทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและจ�ำนวนการถือครองใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยในปี 2560 ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ทั้งสิ้น 445 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.8 ของปริมาณ
ซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่อ้างอิงหลักทรัพย์จ�ำนวน 94 หน่วย
ที่อยู่ในดัชนี SET 100
• รางวัลที่ บล.บัวหลวง ได้รับในปี 2560 ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม
ส�ำหรับโครงการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรางวัลยอดเยีย่ มส�ำหรับโครงการ
เสนอขายหุน้ ใหม่แก่นกั ลงทุนรายย่อยเป็นครัง้ แรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อสี ต์เอเชีย รางวัลไพรเวทแบงก์กงิ้
ยอดเยี่ยมส�ำหรับธุรกิจวานิชธนกิจ จากนิตยสารยูโรมันนี่ และ
รางวัลดีเด่นส�ำหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็นครั้งแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ในปี 2535 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จ�ำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ยังคงด�ำเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์ในการเป็น
สถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูล้ งทุนให้บริหารเงินลงทุน
ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
บลจ.บัวหลวง มีพันธกิจที่มุ่งมั่นคือ การท�ำให้ครอบครัวไทยมีความ
มัน่ คงทางการเงิน โดยมีกองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ สนอขายผ่าน
เครือข่ายของธนาคาร ทัง้ สาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแทน
ซือ้ ขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ และ บล.บัวหลวง
มีบทบาทในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์ดา้ นกองทุนรวมของ บลจ.บัวหลวง
ให้กับผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังมีการบริหาร
จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
ด้วยความชัดเจนในด้านปรัชญาการลงทุนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในการลงทุน
ระยะยาวและมีการบริหารเงินลงทุนแบบเชิงรุก ประกอบกับความ
สามารถด้านการศึกษาวิจยั และการเลือกลงทุน การมีผลการด�ำเนินงาน
ในระยะยาวที่โดดเด่นมาโดยตลอด ท�ำให้ บลจ.บัวหลวง เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
ส�ำหรับปี 2560 สภาวะอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ของไทยยังคงเอือ้ ต่อการลงทุน
ในตราสารทุน เนื่องจากนักลงทุนต่างแสวงหาการลงทุนที่มีโอกาส
รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ท�ำให้อุตสาหกรรมจัดการลงทุนในประเทศ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ
หรือ AUM (Asset under Management) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เป็น
6.9 ล้านล้านบาท แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้ง ในปี 2560 และเริ่มลดขนาด
การด�ำเนินมาตรการซือ้ สินทรัพย์ แต่ตลาดตราสารทุนทัว่ โลก รวมทัง้
ในสหรัฐอเมริกาและเอเชียยังมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จาก
สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ดี ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13

•

ผลการดำ�เนินงานและความสำ�เร็จ

ณ สิ้นปี 2560 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 874,858 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 134,796 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 โดย
เติบโตเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
จัดการลงทุน แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความเชือ่ มัน่ ในการ
บริหารเงินลงทุนของ บลจ.บัวหลวง
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อาทิ การรณรงค์เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
การออกกองทุ น รวมธรรมาภิ บ าลไทยในครั้ ง นี้
เป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดตั้งกองทุนรวมคนไทย
ใจดี (BKIND) ซึง่ เป็นกองทุนที่ บลจ.บัวหลวง จัดตัง้
และบริหารครบ 3 ปี ในปี 2560 โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา บลจ.บัวหลวง ได้บริจาครายได้ส่วนหนึ่ง
จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนให้แก่โครงการ
เพื่อสังคมรวม 38 โครงการ เป็นจ�ำนวนเงินรวม
32.3 ล้านบาท

• บลจ.บัวหลวง น�ำหน้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ

• ในปี 2560 บลจ.บัวหลวง มีการจัดตัง้ กองทุนใหม่เสนอขายครัง้ แรก

และได้รบั การตอบรับจากผูล้ งทุนอย่างมาก อาทิ กองทุนเปิดบัวหลวง
โกลบอลอินโนเวชัน่ และเทคโนโลยี (B-INNOTECH) ซึง่ ลงทุนในหุน้
กลุม่ เทคโนโลยีจากทัว่ โลก กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)
และกองทุ น เปิ ด บั ว หลวงหุ ้ น อิ น เดี ย มิ ด แคปเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
(B-INDIAMRMF) ซึ่ ง ลงทุ น ในตราสารทุ น ของประเทศอิ น เดี ย
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)
ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
กองทุ น เปิ ด บั ว หลวงอิ น คั ม (B-INCOME) ซึ่ ง เป็ น กองทุ น ผสม
ที่ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปกระแสเงินสดรับรายไตรมาสที่ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน
มากที่สุดในกลุ่มของกองทุนใหม่เสนอขายครั้งแรก

• อีกหนึ่งจุดเด่นของปี คือ งานสัมมนาระดับนานาชาติ “Bualuang

Fund Investment Forum” ซึ่ง บลจ.บัวหลวง ได้จัดขึ้นเพื่อเสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นในการสร้างโอกาส
การลงทุนระหว่างปี 2560 - 2561 โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการ
ตอบรับทีด่ เี ยีย่ ม และได้รบั การกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากในแวดวง
นักลงทุน ภายในงานยังมีการอภิปรายถึงมุมมองและโอกาสการลงทุน
ในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
โดยผู ้ จั ด การกองทุ น และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จากองค์ ก รชั้ น น� ำ
ในประเทศไทยและนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาเกีย่ วกับ
โอกาสและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง บลจ.บัวหลวง ได้ร่วมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และปัตตานี

• ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บลจ.บัวหลวง ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสิบเอ็ด

บริษทั จัดการกองทุน ก่อตัง้ โครงการ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย”
ได้จัดตั้งและเสนอขาย กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย
(B-THAICG) ในเดือนกันยายน 2560 โดยกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
ที่ จั ด ตั้ ง ทุ ก กองทุ น จะน� ำ รายได้ ร ้ อ ยละ 40 ของค่ า ธรรมเนี ย ม
การจัดการกองทุนไปบริจาคให้กบั หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมธรรมาภิบาลไทย

อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล
ทั้งการท�ำธุรกรรมออนไลน์ และการเข้าถึงข้อมูล
เชิ ง ลึ ก ด้ า นการลงทุ น โดยกองทุ น ส่ ว นใหญ่ ข อง
บลจ.บัวหลวง สามารถท�ำรายการซื้อขายออนไลน์
ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ บัวหลวง
เอ็มแบงก์กงิ้ ของธนาคารกรุงเทพ ในขณะเดียวกัน ลูกค้ายังสามารถ
ท�ำรายการซื้อขายออนไลน์กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP)
ผ่านบริการ “B-Channel” ของ บลจ.บัวหลวง ได้อีกด้วย

• ในปี 2560 บลจ.บัวหลวง ร่วมกับ FundRadars ผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub
ในการพัฒนา “BF Mobile Application” เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ติดตามข้อมูลของกองทุนและบทวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วกับตลาดการลงทุน
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกจากทีมผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาการเงิน
ทีอ่ ธิบายในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ทราบ
ข้อมูลที่ครบถ้วนอยู่เสมอ นอกจากนี้ “BF Mobile Application”
ยังน�ำเสนอบริการ “Chatbot” ซึ่งเป็นบริการระบบใหม่ที่ช่วยตอบ
ค�ำถามกับลูกค้าและผู้ลงทุนตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด
รวมถึงบริการ “Wealth Plan” ซึ่งเป็นระบบช่วยวางแผนการลงทุน
และเลือกกองทุนที่เหมาะสมตามอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าและผู้ลงทุนแต่ละราย

• ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง ได้รบั

รางวัลจากหลากหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สะท้อน
ให้เห็นถึงการเป็นผูน้ ำ� ระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรม โดยในปี 2560
วารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัล Money & Banking Awards
2017 “กองทุนยอดเยี่ยม” ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารทุน ส�ำหรับ กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อ
การเลี้ยงชีพ และ บลจ.บัวหลวง ยังได้รับ 4 รางวัลใหญ่จาก
มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) ประกอบด้วย รางวัล “บริษัท
จัดการกองทุนยอดเยี่ยม” ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ
(Domestic Equity) และรางวัล “กองทุนยอดเยี่ยม” ประเภท
กองทุนหุน้ ขนาดใหญ่ ประเภทกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และประเภท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารแห่งทุน ส�ำหรับกองทุนเปิด
บัวหลวงร่วมทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด
บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามล�ำดับ
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ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อยที่สำ�คัญ
หน่วย : ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ *
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย *
ก�ำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย *

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

33,009
17.29
2.32%
24.5%
43.5%
1.09%
8.49%

31,815
16.67
2.34%
23.1%
47.7%
1.09%
8.59%

3.8%
3.8%
(0.02)%
1.4%
(4.2)%
(0.10)%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ **
เงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

2,003,989
2,310,743
86.7%
87,419
3.9%
160.2%
18.17%

1,941,093
2,178,141
89.1%
68,841
3.2%
173.6%
18.32%

3.2%
6.1%
(2.4)%
27.0%
0.7%
(13.4)%
(0.15)%

** หักรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส�ำหรับปี 2560
จ�ำนวน 66,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เทียบกับปี 2559 และ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.32 ส�ำหรับรายได้ที่มิใช่
ดอกเบีย้ มีจำ� นวน 45,843 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.5 สาเหตุหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จาก
ค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม
และค่าธรรมเนียมจากการอ�ำนวยสินเชื่อ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานมีจำ� นวน 48,948 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 ท�ำให้อตั ราส่วน

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 43.5 ส่งผลให้
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารส�ำหรับปี 2560 มีจ�ำนวน 33,009
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อน
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,003,989
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 จากสิน้ ปี 2559 ส�ำหรับสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของเงินให้สินเชื่อรวม ขณะที่ระดับเงินส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจ�ำนวน 140,021 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 160.2 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ด้านเงินกองทุน ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ในระดับที่สามารถ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึง่ หากนับรวมก�ำไรสุทธิงวดกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2560 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่

ในระดับร้อยละ 18.90 ร้อยละ 17.35 และร้อยละ 17.36 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 401,724
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 210.45 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 11.90
บาท จากสิ้นปี 2559

รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ *
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม *

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

66,625
45,843
48,948
22,370
41,150
7,832
33,318
33,009
34,763

63,998
41,860
50,505
15,728
39,625
7,556
32,069
31,815
29,205

4.1%
9.5%
(3.1)%
42.2%
3.8%
3.7%
3.9%
3.8%
19.0%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้
ทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 3,983 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ส่วนใหญ่จากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม
และค่าธรรมเนียมจากการอ�ำนวยสินเชื่อ และก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
เพิม่ ขึน้ โดยมีรายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ 2,627 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1
เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ส�ำหรับค่าใช้จ่ายจาก
การด�ำเนินงานลดลง 1,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 สาเหตุหลักจาก
การลดลงของค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพัน ขณะที่
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 6,642 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 42.2 ส่ ง ผลให้ มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ ป็ น ของธนาคารจ� ำ นวน
33,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 1,194 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.8
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในปี 2560 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบีย้ สุทธิจำ� นวน 66,625
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 2,627 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.1 สาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินเพิม่ ขึน้ 2,236 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.5 และรายได้ดอกเบีย้
จากเงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ 797 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จากการขยายตัว
ของปริมาณเงินให้สนิ เชือ่ ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 406 ล้านบาท

หรือร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและ
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น ส�ำหรับ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 0.02 จากปีก่อน เป็นร้อยละ
2.32 เป็นผลจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

88,876
8,358
8,242
105,476

88,079
6,122
8,242
102,443

0.9%
36.5%
3.0%

21,596
1,115
9,617
6,523
38,851
66,625

21,410
1,104
9,127
6,804
38,445
63,998

0.9%
1.0%
5.4%
(4.1)%
1.1%
4.1%

3.68%
1.54%
2.32%

3.74%
1.59%
2.34%

(0.06)%
(0.05)%
(0.02)%

16 พ.ค.60

25 เม.ย.59

6 เม.ย.59

26 พ.ค.58

7.125
7.125
6.250

7.375
7.625
6.250

7.375
7.875
6.250

7.375
7.875
6.500

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)
MOR
MRR
MLR
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
ออมทรัพย์
ฝากประจ�ำ 3 เดือน
ฝากประจ�ำ 6 เดือน
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (%)

29 เม.ย.58

11 มี.ค.58

1.500

1.750

37

38

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ส�ำหรับปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ�ำนวน
45,843 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,983 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2559 โดยมีรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิม่ ขึน้ 3,034 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่าน
ธนาคารและบริการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากการอ�ำนวยสินเชื่อ

และค่าธรรมเนียมจากบริการท�ำธุรกรรมผ่านธนาคาร และก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2,156 ล้านบาท ขณะที่ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 1,202 ล้านบาท จึงส่งผลให้
มีอัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการ
ด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 24.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 23.1
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

36,460
8,934
27,526
6,257
6,428
205
1,196
3,788
443
18,317
45,843
24.5%

32,936
8,444
24,492
7,459
4,272
97
999
3,966
575
17,368
41,860
23.1%

10.7%
5.8%
12.4%
(16.1)%
50.5%
111.3%
19.7%
(4.5)%
(23.0)%
5.5%
9.5%
1.4%

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
48,948 ล้านบาท ลดลง 1,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 จากปี 2559
สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 2,186 ล้านบาท จากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน

2560

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

25,541
148
10,252
3,357
9,650
48,948
43.5%

25,247
125
9,909
3,388
11,836
50,505
47.7%

1.2%
18.4%
3.5%
(0.9)%
(18.5)%
(3.1)%
(4.2)%

2559
52.5%

50.3%

20.9%

19.6%

6.9%

6.7%

19.7%

23.4%
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ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่าจ�ำนวน 22,370 ล้านบาท เทียบกับจ�ำนวน
15,728 ล้านบาท ในปีก่อน
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
รวม

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (%)

22,712
(342)
22,370

15,351
377
15,728

48.0%
(190.7)%
42.2%

รายการที่สำ�คัญ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ น ทรั พ ย์
รวม 3,076,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 132,080 ล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2559 รายการที่ส�ำคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 62,896
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 45,106 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 8.3 จากเงินลงทุนเผื่อขาย และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 43,126 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 จากการ
เพิ่มขึ้นของธุรกรรมการให้สินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ*
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
รวมสินทรัพย์
* หักรายได้รอตัดบัญชี

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

437,738
591,720
1,460
2,003,989
11,415
3,076,310

394,612
546,614
1,327
1,941,093
12,262
2,944,230

10.9%
8.3%
10.0%
3.2%
(6.9)%
4.5%

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน 2,003,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2559
จ� ำ นวน 62,896 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 3.2 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สินเชื่อลูกค้าบุคคล และ
สินเชื่อกิจการต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ * จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

819,338
421,595
228,146
191,176
46,658
297,076
2,003,989

810,335
399,372
219,365
179,973
38,541
293,507
1,941,093

1.1%
5.6%
4.0%
6.2%
21.1%
1.2%
3.2%

* หักรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเชื่อในสัดส่วนสูงที่สุดแก่ธุรกิจในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่ร้อยละ 40.9 รองลงมา ได้แก่
ภาคการสาธารณูปโภคและบริการทีร่ อ้ ยละ 21.0 ภาคสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ร้อยละ 11.4 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.6

2560

โดยจ�ำนวนเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่
จากภาคการสาธารณูปโภคและบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง

2559
40.9%

41.7%

21.0%

20.6%

11.4%

11.3%

9.6%

9.3%

2.3%

2.0%

14.8%

15.1%
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เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพจ�ำนวน 87,419 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมเท่ากับร้อยละ 3.9

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2560 จ� ำ นวน 140,021 ล้ า นบาท โดยมี ส� ำ รองขั้ น ต�่ ำ ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจ� ำ นวน 70,017 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ำรองขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 200.0
ทั้งนี้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 160.2
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ *

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

1,875,782
45,815
11,760
19,012
56,681
2,009,050

1,830,827
46,058
9,495
16,050
43,316
1,945,746

14,983
591
5,275
10,387
36,471
67,707
70,004
137,711
2,310
140,021

14,502
548
2,589
10,140
27,815
55,594
61,214
116,808
2,710
119,518

* หักรายได้รอตัดบัญชี
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ำรองขั้นต�่ำ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

87,419
3.9%
26,576
1.2%
200.0%
160.2%

68,841
3.2%
19,156
0.9%
205.0%
173.6%

27.0%
0.7%
38.7%
0.3%
(5.0)%
(13.4)%

เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ
จ�ำนวน 591,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
จ�ำนวน 45,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุน
เผื่อขาย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจำ� นวน 315,830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจ�ำนวน 99,413
ล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชนจ�ำนวน 43,468 ล้านบาท และ
เงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจ�ำนวน 124,131 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หากพิจารณาตามระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุน
สุทธิในบริษัทร่วม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำแนกได้เป็นส่วนที่มี
ระยะเวลาคงเหลือภายใน 1 ปี จ�ำนวน 71,982 ล้านบาท ส่วนที่มี

ระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ�ำนวน 375,910 ล้านบาท
ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จ�ำนวน 24,597 ล้านบาท และ
ส่วนที่ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาจ�ำนวน 120,691 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน จำ�แนกตามประเภทการถือครอง
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

15,113
533,651
11,233
31,723
591,720

33,148
462,742
18,121
32,603
546,614

(54.4)%
15.3%
(38.0)%
(2.7)%
8.3%
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2560

เงินลงทุน * จำ�แนกตามระยะเวลาที่ครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ธันวาคม 2559

จำ�นวน

สัดส่วน

จำ�นวน

สัดส่วน

71,982
375,910
24,597
120,691
593,180

12.1%
63.4%
4.2%
20.3%
100.0%

87,347
317,650
37,631
105,313
547,941

15.9%
58.0%
6.9%
19.2%
100.0%

เปลี่ยนแปลง (%)

(17.6)%
18.3%
(34.6)%
14.6%
8.3%

* รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 2,674,303 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 109,318 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2559 โดยเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ เ งิ น รั บ ฝากจ� ำ นวน 132,602 ล้ า นบาท

หรือร้อยละ 6.1 ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลง 30,625
ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ *
* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

2,310,743
133,584
107,190
2,674,303
401,724

2,178,141
130,928
137,815
2,564,985
379,016

6.1%
2.0%
(22.2)%
4.3%
6.0%
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เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก
จ�ำนวน 2,310,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2559
จ�ำนวน 132,602 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 จากการเพิม่ ขึน้ ทีเ่ งินรับฝาก
ทุกประเภท โดยเงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เงินรับฝาก

กระแสรายวันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.8 และเงินรับฝากประจ�ำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.3 เป็นผลจากบริหารต้นทุนเงินรับฝากโดยการเพิ่มสัดส่วนเงินรับฝาก
ที่มีต้นทุนต�่ำ
หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจ�ำ *
รวมเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

ธันวาคม 2560
จำ�นวน
สัดส่วน

106,184
1,065,928
1,138,631
2,310,743

4.6%
46.1%
49.3%
100.0%
86.7%

ธันวาคม 2559
เปลี่ยนแปลง (%)
จำ�นวน
สัดส่วน

95,810
958,150
1,124,181
2,178,141

4.4%
44.0%
51.6%
100.0%
89.1%

10.8%
11.2%
1.3%
6.1%
(2.4)%

* รวมบัตรเงินฝาก

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 107,190 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ เดือนธันวาคม
2559 จ�ำนวน 30,625 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้

ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 ก่อนวันครบก�ำหนดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท และลดลงจากมูลค่าหุน้ กูส้ กุลเงินต่างประเทศ
ตามการแข็งค่าของเงินบาท
หน่วย : ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จำ�แนกตามประเภทตราสาร
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธันวาคม 2560
จำ�นวน
สัดส่วน

98,003
14,692
26
384
113,105
5,915
107,190

86.6%
13.0%
0.1%
0.3%
100.0%

ธันวาคม 2559
จำ�นวน
สัดส่วน

107,556
36,123
74
213
143,966
6,151
137,815

74.7%
25.1%
0.1%
0.1%
100.0%

เปลี่ยนแปลง (%)

(8.9)%
(59.3)%
(64.9)%
80.3%
(21.4)%
(3.8)%
(22.2)%
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ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีจ�ำนวน 401,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,708 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.0 จาก ณ สิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่จากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 33,009 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล
2 ครั้งในระหว่างปี 2560 จ�ำนวนรวม 12,056 ล้านบาท เป็นเงินปันผล
งวดสุดท้ายส�ำหรับผลประกอบการปี 2559 จ�ำนวน 8,346 ล้านบาท

(4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวดมกราคมถึง
มิถนุ ายน 2560 จ�ำนวน 3,710 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุน้ ) โดยมีกำ� ไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 7,005 ล้านบาท ขณะที่มี
ผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 5,018 ล้านบาท เป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในภายหน้าจ�ำนวน 599,946 ล้านบาท ลดลง 3,098 ล้านบาท หรือร้อยละ

0.5 จาก ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 จากการลดลงของการค�ำ้ ประกันอืน่
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ขณะที่ภาระผูกพันอื่นๆ เพิ่มขึ้น
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันการจ�ำหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค�้ำประกันอื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง (%)

8,187
20,445
16,394
31,803

5,529
18,001
17,921
35,623

48.1%
13.6%
(8.5)%
(10.7)%

1,098
174,083
259,314
88,622
599,946

175,893
267,989
82,088
603,044

100.0%
(1.0)%
(3.2)%
8.0%
(0.5)%

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของ
เงินทุนที่สำ�คัญประกอบด้วย เงินรับฝากจำ�นวน 2,310,743 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 75.1 ส่วนของเจ้าของส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร จำ�นวน
401,724 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิ น ด้ า นหนี้ สิ น จำ�นวน 133,584 ล้ า นบาท หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 4.3 และตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื จำ�นวน 107,190
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5

ส�ำหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,003,989 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์
จ�ำนวน 437,738 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 และเงินลงทุนสุทธิ
(รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ�ำนวน 593,180 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.3
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เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์
เสี่ยงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ด�ำรงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital
Conservation Buffer) เพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต�่ำ ซึ่ง ธปท. ก�ำหนดนโยบายให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิม่ อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2559 จนอัตราส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 เป็นต้นไป โดยอัตราส่วนขั้นต�่ำและส่วนเพิ่มตามเกณฑ์ที่ ธปท.
ก�ำหนดส�ำหรับปี 2560 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ งมากกว่าร้อยละ 5.75 อัตราส่วน

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งมากกว่าร้อยละ 7.25 และอัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 9.75
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุน
ตามกฎหมายจ�ำนวน 419,580 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของจ�ำนวน 383,841 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน
383,942 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์
เสี่ยงร้อยละ 18.17 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.62 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งร้ อ ยละ 16.63 หากนั บ รวมก� ำ ไรสุ ท ธิ ส� ำ หรั บ
งวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2560 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุน
ทัง้ สิน้ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.90
ร้อยละ 17.35 และร้อยละ 17.36 ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ธันวาคม 2560
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน

9.75%
7.25%
5.75%

18.17%
16.63%
16.62%

เงินกองทุน

419,580
383,942
383,841

ธันวาคม 2559
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน

9.125%
6.625%
5.125%

18.32%
16.40%
16.40%

เงินกองทุน

403,068
360,818
360,702
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ธันวาคม 2560
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน

9.75%
7.25%
5.75%

18.03%
16.47%
16.47%

เงินกองทุน

404,226
369,261
369,261

ธันวาคม 2559
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน

9.125%
6.625%
5.125%

18.17%
16.23%
16.23%

เงินกองทุน

388,788
347,373
347,373

การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพือ่ ค้า และเงินลงทุนเผือ่ ขาย ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,051,982 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 95,135 ล้านบาท
การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)

หรือร้อยละ 9.9 จาก ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 จากเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เพิ่มขึ้น 70,909 ล้านบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เพิ่มขึ้น 43,126 ล้านบาท

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

1,051,982
34.2
45.5

956,847
32.5
43.9

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังคงยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี 2559 โดยภาพรวม
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*

Moody’s Investors Service

ระยะยาว
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
แนวโน้ม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA)
แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน

Standard & Poor’s
ระยะยาว

- ตราสารหนี้
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP)
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน
แนวโน้ม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

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

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

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

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

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
2
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
AA(tha)
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
AA(tha)
มีเสถียรภาพ

Fitch Ratings

อันดับความน่าเชื่อถือสากล
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
แนวโน้ม

* อันดับความน่าเชือ่ ถือระยะยาว ซึง่ ถือเป็นระดับทีน่ า่ ลงทุน (Investment Grade) ส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch
Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล�ำดับ ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่น่าลงทุนส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s
Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล�ำดับ
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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

(งบการเงินรวม)

2560

2559

2558

160,253
119,103
63,520
41,151
7,832
33,009

152,747
113,122
55,352
39,625
7,556
31,815

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

3,076,310
65,473
591,720
2,003,989
1,863,968
43,834
2,310,743
401,724

2,944,230
66,338
546,614
1,941,093
1,821,575
45,230
2,178,141
379,016

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

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)
รายได้จากการประกอบการ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ/1
เงินปันผล/3
มูลค่าหุ้นตามบัญชี/1

83.95
21.56
17.29
6.50
210.45

80.02
20.76
16.67
6.50
198.56

82.27
22.54
17.91
6.50
189.56

จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนสาขา/4

26,012
1,198

26,871
1,189

27,142
1,169

ผลการดำ�เนินงาน สำ�หรับปี (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบการ
รายจ่ายจากการประกอบการ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักสำ�รองและภาษีเงินได้
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ/1
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 
สินทรัพย์
เงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ/2
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)/2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของ/1

หมายเหตุ :

/1

ส่วนที่เป็นของธนาคาร
หักรายได้รอตัดบัญชี
/3
อัตราเงินปันผลที่จัดสรรจากกำ�ไรของปี โดยข้อมูลปี 2560 รวมเงินปันผลที่เสนอจ่ายสำ�หรับงวด 6 เดือนหลัง จำ�นวน 6.50 บาทต่อหุ้นสามัญ
		 ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
/4
ข้อมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำ�กัด ไม่รวม Self Services
* เฉพาะข้อมูลปี 2553 - 2555 ที่นำ�มาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้
		 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
/2
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2557

2556

2555*

2554*

            2553*

2552

            2551

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

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

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

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

98,659
61,996
44,230
36,663
9,410
27,038

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

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

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

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

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

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

1,952,107
40,508
284,407
1,256,123
1,183,671
36,510
1,394,388
232,990

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

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

77.94
23.62
19.03
6.50
169.47

74.99
23.53
18.81
6.50
155.03

69.27
21.49
16.68
6.50
142.50

61.06
18.07
9.90
6.00
128.76

51.68
19.21
14.16
5.00
122.05

48.21
15.24
10.77
4.00
101.11

53.53
15.45
10.60
3.00
91.66

26,132
1,144

25,384
1,098

24,091
1,049

22,599
999

22,227
958

21,630
933

21,858
888
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รางวัลประจำ�ปี 2560
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านโมบายแบงก์กิ้ง
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด (2 ปีติดต่อกัน)
บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด (2 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารแบรนด์เอจ

รางวัลยอดเยีย่ มสำ�หรับการเสนอขายหุน้ ใหม่
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (2 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและ
นำ�เข้าในประเทศไทย (3 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ
(3 ปีติดต่อกัน)
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำ�กัด

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• รางวัลยอดเยี่ยมการจัดทำ�คำ�สั่งโอนเงิน
ต่างประเทศสกุลเงินยูโร (2 ปีติดต่อกัน)
คอมเมิร์ซแบงก์
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
(4 ปีติดต่อกัน)
• พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศ
ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก
และนำ�เข้า (11 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย
• ธนาคารยอดเยี่ยมสำ�หรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในประเทศไทย
นิตยสารเอเชียมันนี่
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำ�ระเงินที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย (2 ปีติดต่อกัน)
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและ
นำ�เข้าในประเทศไทย (8 ปีติดต่อกัน)
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ
รับฝากหลักทรัพย์ประจำ�ปีในประเทศไทย
(3 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและ
นำ�เข้าในประเทศไทย (3 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์
• ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้: ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
• ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้: การบริหารหนี้ยอดเยี่ยม
(ในประเทศ) (2 ปีติดต่อกัน)
• ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain
Solution
• ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain
Solution สำ�หรับลูกค้าในอุตสาหกรรม
การผลิต
• ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain
Solution สำ�หรับลูกค้าในอุตสาหกรรม
น้ำ�มัน และก๊าซธรรมชาติ
• ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก
และนำ�เข้า
นิตยสารดิ แอสเซท
• ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด (2 ปีติดต่อกัน)
• บัตรเดบิตทีน่ ่าเชื่อถือที่สุด (2 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารแบรนด์เอจ

• รางวัลยอดเยี่ยมการจัดทำ�คำ�สั่งโอนเงิน
ต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และยูโร (2 ปีติดต่อกัน)
ดอยซ์แบงก์
• Best Bank in Thailand for
Commercial Banking Capabilities
to the Private Banking and Wealth
Management Industry (2 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารยูโรมันนี่
• Agent Banks in Emerging Markets
Survey Awards - Category
Outperformer (3 ปีติดต่อกัน)
• Agent Banks in Emerging Markets
Survey Awards - Market Outperformer
(2 ครั้ง)
• Agent Banks in Emerging Markets
Survey Awards - Global Outperformer
(2 ครั้ง)
นิตยสารโกลเบิล คัสโตเดียน
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ
และรับฝากหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
(10 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์
• ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในประเทศ
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
ในประเทศไทย
นิตยสารไอเอฟอาร์ เอเชีย
• ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งคำ�สั่งโอนเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (13 ครั้ง)
ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส
• รางวัลยอดเยีย่ มด้านกลยุทธ์โมบายแบงก์กง้ิ
นิตยสาร Retail Banking International
(RBI)
• รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านโมบายแบงก์กิ้ง
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• ตราสารหนี้แห่งปี
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

• ธุรกรรมยอดเยี่ยมด้านพลังงานหมุนเวียน
แห่งปีในเอเชียแปซิฟิก
บริษัททอมสัน รอยเตอร์ส

• รางวัลยอดเยี่ยมสำ�หรับการเสนอขาย
หุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2 ปีติดต่อกัน)
• รางวัลยอดเยี่ยมสำ�หรับการเสนอขาย
หุ้นใหม่แก่นักลงทุนรายย่อยเป็นครั้งแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย
• รางวัลไพรเวทแบงกิ้งยอดเยี่ยมสำ�หรับ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
นิตยสารยูโรมันนี่
• รางวัลดีเด่นสำ�หรับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กองทุนรวมยอดเยี่ยม สาขากองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน
นิตยสารการเงินการธนาคาร
• บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภท
การลงทุนหุ้นภายในประเทศ (3 ปีติดต่อกัน)
• กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้น
ขนาดใหญ่ (2 ปีติดต่อกัน)
• กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว
• กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพตราสารแห่งทุน (2 ปีติดต่อกัน)
บริษทั มอร์นง่ิ สตาร์ รีเสิรช์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
LIKE

COMMENT

SHARE
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ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้มีการก�ำหนดแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกก�ำกับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้วเิ คราะห์ถงึ ปัจจัยความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจการเงิน และน�ำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบ
การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ม าตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตาม
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย การระบุ
ความเสี่ยงส�ำคัญซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การประเมินความเสีย่ งแต่ละประเภท การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริหาร และ/หรือ
จัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์
หลั ก การส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานที่ ใ ห้
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ซึ่ ง ด�ำเนิน ธุรกิจที่ก ่อให้เกิด ความเสี่ย ง มีหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ
ให้ความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้อง
กั บ นโยบายความเสี่ย งโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
สภาวะแวดล้อมและความเสี่ยงส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แต่ละด้าน มีดังนี้

1) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
แม้ เ ศรษฐกิ จ ไทยจะได้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากการฟื ้ น ตั ว ของอุ ป สงค์ โ ลก
แต่ประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านลบ ทั้งจากความ
ไม่แน่นอนของนโยบายของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักที่ส่งผลโดยตรง
ต่อทิศทางการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และจากอุปสงค์ภายในประเทศ
ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
ความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลกทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การ
ปรับนโยบายการเงินสูภ่ าวะปกติ (Monetary Policy Normalization)
ของกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งขึน้
เช่น การจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งสัญญาณว่า ช่วงเวลาของนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายที่ได้ด�ำเนินมากว่า 10 ปี ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2558 จวบจนถึงเดือนธันวาคม 2560 และได้เริ่มลดขนาด
งบดุ ล ธนาคารกลางเมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2560 ที่ ผ ่ า นมา ในขณะที่
ธนาคารกลางอืน่ เช่น ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปก�ำลังพิจารณาลดขนาด
การซือ้ สินทรัพย์จากตลาดการเงิน (ลดการด�ำเนินมาตรการ QE) แม้วา่
ธนาคารกลางต่างๆ พยายามบริหารจัดการกับการคาดการณ์ของตลาด
แต่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ที่
เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด
การเงินระหว่างประเทศได้ ถึงแม้ว่าการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์
จะส่งผลให้ปริมาณเงินในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ลดลง
และอาจเป็นแรงกดดันให้คา่ เงินของบรรดาตลาดเกิดใหม่รวมทัง้ เงินบาท
อ่อนค่าลงได้ อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น ยังคงขึ้นกับ
ภาวะตลาดการเงินโลกและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้
ในขณะนั้นๆ ซึ่งมีความผันผวนสูงมากต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนจากนโยบายการคลังและสถานการณ์
ทางการเมือง ยังคงเป็นปัจจัยทีก่ ระทบต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก เช่ น การเปลี่ ย นแปลงในนโยบายของรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ความ
ไม่ชัดเจนของผลการเจรจาออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร และปัญหาทางการเมืองในพืน้ ทีอ่ นื่ ของทวีปยุโรป อาจท�ำให้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจ
ลงทุนมีความล่าช้าตามไปด้วย

53

54

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการค้าโลก ยังเป็นข้อจ�ำกัด
ต่อการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก ขณะนี้ การค้าโลกก�ำลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายด้าน ได้แก่ การที่
ขีดความสามารถของห่วงโซ่การผลิตโลกลดลง เนือ่ งจากการลงทุนทีอ่ ยู่
ในระดับต�ำ่ เป็นเวลานาน ได้สง่ ผลลบต่อกิจกรรมทางการค้าในตลาดโลก
นอกจากนี้ การที่มีการค้าผ่านช่องทาง e-Commerce เพิ่มขึ้น ยังเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้ราคาสินค้าอยู่ในระดับต�่ำลงอีกด้วย
ความไม่แน่นอนจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีค่ วรติดตามต่อไป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู กว่า
ที่คาดและการปรับสมดุลที่ช้าลง อาจเพิ่มความเสี่ยงในบางจุด เช่น
แนวโน้มหนี้สินที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความผันผวนใน
ตลาดการเงินและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตได้
ทัง้ นี้ รัฐบาลจีนก�ำลังด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพือ่ ดูแลความเสีย่ งดังกล่าว
โดยที่ยังเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศไปพร้อมกัน
การฟื้นตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นตลอด
สามไตรมาสทีผ่ า่ นมา แต่การฟืน้ ตัวดังกล่าวยังไม่สง่ ผ่านไปถึงประชาชน
ที่ มี ร ะดั บ รายได้ น ้ อ ยถึ ง ปานกลางมากนั ก การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้
เพียงเล็กน้อย ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง ท�ำให้การ
บริโภคของภาคครัวเรือนและการเติบโตของภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชนก็ยงั
ไม่ฟื้นตัวดีนัก เนื่องจากนักลงทุนส่วนมากยังคงรอสัญญาณการฟื้นตัว
ของอุปสงค์ภายในประเทศและทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้น
ธนาคารตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า จึงมีการติดตามประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
ข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและการให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

2) การเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ทางธุรกิจในด้าน
การเข า้ สู ย่ คุ ดิจทิ ลั
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญเพื่อเข้าสู่
ยุคดิจทิ ลั ซึง่ ธนาคารก�ำลังเปลีย่ นแปลงวิธกี ารด�ำเนินธุรกิจไปสูก่ ารเป็น
ธนาคารดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาเป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน

รวมทัง้ สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันธนาคารตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆ ที่ด�ำเนินการด้วยระบบดิจิทัลเป็นหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรือความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) หรือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผูใ้ ห้บริการและลูกค้าผูใ้ ช้บริการ นอกจากนัน้ ยังมีผลต่อต้นทุนของ
ธนาคารในการบริหารจัดการ และ/หรือการก�ำหนดเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงดังกล่าว
ธนาคารจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยทางไซเบอร์ โดย
การสร้างกรอบการด�ำเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ปรับปรุงเทคโนโลยี
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ 2) ประเมินความเสีย่ งและ
ปรับเปลีย่ นกรอบการประเมินความเสีย่ งตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3) สร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความมั่นคง
ปลอดภัยให้กับบุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของ
ธนาคารอยู ่ เ สมอ 4) พั ฒ นาแผนการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย
ทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากภัยทางไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 5) เสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมความพร้อมความสามารถในการรับมือ
รวมทั้งความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิผลมากขึ้น
เป้าหมายส�ำคัญของธนาคารในการลงทุนพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนส�ำคัญทีธ่ นาคารได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริการธนาคารและประโยชน์กับลูกค้าหรือ
ผูใ้ ช้บริการของธนาคาร อีกทัง้ ยังมีสว่ นทีช่ ว่ ยเหลือสังคมในการสนับสนุน
การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย

3) การเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งกับ
การด�ำเนินงาน
หลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุน
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุม
เรื่องการด�ำรงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
มาใช้ตั้งแต่ปี 2556
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ในส่วนของการก�ำกับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งด�ำรงเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำหนดอัตราส่วน
เงิ น กองทุ น ขั้ น ต�่ ำ ขึ้ น มาใหม่ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพเงิ น กองทุ น ให้ มี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ การปรับปรุงการค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ งให้สะท้อน
ความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิง่ ขึน้ โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด�ำรงเงินกองทุน
เพิ่มเติมในส่วนของ Capital Conservation Buffer อีกมากกว่า
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตัง้ แต่ปี 2559 จนกว่าอัตราส่วนทีเ่ พิม่ มากกว่า
ร้อยละ 2.50 ในปี 2562 และในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย
มี แ ผนการณ์ ที่ จ ะก� ำ หนดเกณฑ์ ใ นการด� ำ รงเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม
เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical Buffer) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ดำ� รงเงินกองทุนเพิม่ เติมอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซึง่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุน
เพียงพอในการรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว
ส่วนการด�ำรง Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริมาณการท�ำธุรกรรม
ของธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารขยายสิ น ทรั พ ย์ แ ละรายการ
นอกงบดุลมากเกินกว่าเงินกองทุนที่มีรองรับ โดยก�ำหนดให้ต้องด�ำรง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 3
ซึง่ คาดว่าจะใช้ในปี 2565 นัน้ ธนาคารได้มกี ารเตรียมความพร้อมรองรับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเชิงปริมาณนัน้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยให้ด�ำรง LCR ขั้นต�่ำร้อยละ 60
ในปี 2559 และด�ำรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio
(NSFR) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรง
NSFR ขั้นต�่ำร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
นอกเหนือไปจากการใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้นตามกรอบเวลาทีก่ ำ� หนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังคงต้องติดตามการเสนอ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ทบทวนโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

และ/หรือผู้ก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ BCBS ได้มีการประกาศและก�ำหนด
เงื่อนไขการใช้หลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา
น�ำมาก�ำหนดใช้ในประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น
หลักเกณฑ์การค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตโดยวิธี SA (Revisions
to the Standardised Approach for Credit Risk) หลักเกณฑ์การ
ด�ำรงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสีย่ งด้านตลาด (Fundamental Review
of the Trading Book) หลักเกณฑ์การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk – Revisions to the Simpler
Approaches) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book)
และหลักเกณฑ์การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
โดยวิธี SA-CCR (The Standardised Approach for Measuring
Counterparty Credit Risk Exposures) จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำรงเงินกองทุนและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงมีการ
ติดตามการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชดิ เพือ่
ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการใช้ต่อไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่
งบการเงินของธนาคารจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ซึง่ สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard :
IFRS) ส�ำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 เป็นการออกใหม่หรือปรับปรุงใหม่
เพือ่ ให้ทนั ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะน�ำชุดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9 เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน
(IFRS9 Pack) มาบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลกระทบ
ต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อ และการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีชุดนี้ ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวในด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อ
การบริหารความเสีย่ งโดยเฉพาะความเสีย่ งด้านเครดิต รวมถึงด้านระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
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4) ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร เป็นต้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้
รวมถึงปัจจัยอืน่ อันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญในปี 2560 - 2561 คือ ความต่อเนื่อง
ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อภาคการส่งออก
และการท่องเทีย่ วของไทยอยูใ่ นระดับหนึง่ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตร
ที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร รวมถึงการด�ำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
และยุโรป ที่อาจส่งผลต่อตลาดการเงินระหว่างประเทศ และอาจท�ำให้
เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจ�ำนวนมากออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่
รวมถึงไทย นอกจากนี้ เสถียรภาพในภาคการเงินของจีน และสถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
ส�ำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศที่ส�ำคัญ คือ ก�ำลังซื้อ
ของภาคครัวเรือนที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรและชนบท
จากราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญที่อยู่ในระดับต�่ำ และรายได้จากนอก
ภาคการเกษตรทีท่ รงตัว ขณะทีห่ นีส้ นิ ของภาคครัวเรือนยังอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี้ หลายจังหวัดได้รบั ผลกระทบซ�ำ้ เติมจากอุทกภัยทีย่ งั คงต้อง
ติดตามมูลค่าความเสียหาย ส่วนการลงทุนในภาคการผลิต แม้จะมี
สัญญาณที่ดีขึ้นจากการเร่งรัดโครงการลงทุนในภาครัฐ แต่หลาย
อุตสาหกรรมยังมีกำ� ลังการผลิตส่วนเกิน นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นความเสีย่ งของธุรกิจทีไ่ ม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลก (Global
Value Chain) ที่เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเน้นนวัตกรรม และสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างทีย่ งั คงอยู่ คือ การทีเ่ ศรษฐกิจไทยยังคง
พึ่งพาการส่งออกเป็นส�ำคัญ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดจากการใช้ทรัพยากรไปผลิตสินค้าขั้นต้นหรือ
ขั้นกลาง แต่ไม่สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับไปสู่กระบวนการผลิต
และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูงขึน้ ปัจจุบนั ประเทศไทยจึงสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาดโลกทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่า โดยเฉพาะจีนและ
เวียดนาม ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาว
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับการติดตามความเสีย่ งของลูกหนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญาทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะลูกหนี้หรือคู่สัญญา

บางรายทีม่ ฐี านะทางการเงินทีอ่ อ่ นแอลง และ/หรืออ่อนไหวต่อปัจจัยเสีย่ ง
ต่างๆ ที่เข้ามากระทบมากขึ้น จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ในที่สุด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้ก�ำหนดกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชือ่ โดยครอบคลุมถึงการก�ำหนดนโยบายสินเชือ่ การจัดระดับ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนก�ำหนดเงื่อนไขและอ�ำนาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อตามระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และ/หรือ
ขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจโดยทัว่ ไป ธนาคาร
จะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประเมินความสามารถในการ
ช�ำระคืนเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน ความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
และจัดให้มีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
เป็นประจ�ำ โดยธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล และบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• สายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะ
ความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเสีย่ งโดยรวม
ของธนาคาร และเพือ่ รองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ รวมทัง้ มาตรฐานสากล
ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• สายบริหารสินเชื่อ ท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดย
ก�ำกับดูแลและติดตามการอ�ำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
สินเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ คือ
หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงาน
บริหาร Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงาน
บริหารสินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และ
หน่วยงานทรัพย์สนิ ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
• หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบาย
สินเชือ่ ประสานงานในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และเผยแพร่
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณี
ไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็น
ต่างๆ เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
• หน่ ว ยงานกลั่ น กรองสิ น เชื่ อ มีหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อที่
น�ำเสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดูแลให้การอ�ำนวยสินเชื่อเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสร้าง
สินเชื่อที่เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อ
ของลู ก ค้ า รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมสิ น เชื่ อ ที่ ดี
และกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
• หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Portfolio การก�ำหนดสัดส่วน
ที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส�ำรองหนี้สูญในระดับ
Portfolio พัฒนาและดูแลเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

•

•
•
•

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ
ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานสอบทานสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ส อบทาน
กระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความ
เพียงพอของการตั้งส�ำรองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
หนี้ด้อยคุณภาพ ก�ำหนดกลยุทธ์พร้อมทั้งด�ำเนินการแก้ไข
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ด�ำเนินการ
ให้มีการฟ้องร้อง หรือประนีประนอมยอมความ หรือยึดทรัพย์
ขายทอดตลาด
หน่วยงานทรัพย์สนิ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารและขายทรัพย์สนิ รอการขาย
ที่ได้รับมาจากกระบวนการประนอมหนี้ และการฟ้องร้อง

ส�ำหรับกระบวนการในการอ�ำนวยสินเชือ่ สายสินเชือ่ จะเป็นผูพ้ จิ ารณา
น�ำเสนอขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และหน่วยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ พิจารณาค�ำขอ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ�ำนวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณา
ความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัด
ระดับความเสีย่ งด้านสินเชือ่ และการประเมินมูลค่าหลักประกัน เป็นต้น
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการอ�ำนวยสินเชื่อ ในส่วนของสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท�ำหน้าที่ในการ
ติดตามแก้ไขหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระ
ที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการส�ำรองหนี้สูญในกรณีที่
เป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ
ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้าง Portfolio ที่
เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้องตามเกณฑ์
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าว หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจะรายงานผลต่อผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานต่างๆ ส�ำหรับการควบคุมความเสี่ยงด้าน
เครดิต เช่น การก�ำหนดเพดานของผลรวมของจ�ำนวนเงินที่ให้สินเชื่อ
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม
และระดั บ ประเทศคู ่ สั ญ ญา เพื่ อ เป็ น การจ� ำ กั ด ความสู ญ เสี ย ของ
เงินกองทุนโดยรวม ในกรณีทกี่ ลุม่ ลูกค้าทีเ่ ข้าข่ายลักษณะดังกล่าวได้รบั
ผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
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การติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม
และประเทศคูส่ ญ
ั ญา และรายงานต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่ง
การก�ำหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ธนาคารมัน่ ใจได้วา่ ในภาวะวิกฤติจะมีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งในการ
ท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กรุงเทพ โดยก�ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการ
บริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณธุรกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคาร
กรุงเทพ (ในฐานะบริษทั แม่) ก�ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ทธี่ นาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
โดยบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการจัดท�ำรายงาน
ข้อมูลการท�ำธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของ
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น และคณะกรรมการธนาคารอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายร้ายแรงขึ้น
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่ง
แสดงว่าธนาคารมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมีการตั้ง
เงินส�ำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่าง
เพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มีดังนี้
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม**
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ**

7.0%
0.1%
3.9%
0.3%
160.2%

6.1%
0.1%
3.2%
0.2%
173.6%

* รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 10 บริษัทดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ 2) บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด (BBB) 3) ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด (BBC) 4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
(BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด (BBL Cayman) 9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด และ 10) บริษัท
บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด

57

58
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5) ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความ
เสียหายเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ นิ และภาระ
ผูกพัน อันเกิดจากความเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริการทางการเงิน
แก่ ลู ก ค้ า และ/หรื อ สถาบั น การเงิ น ได้ แ ก่ การซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินในขอบเขตที่จ�ำกัด เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซึ่งธนาคารต้องบริหาร
จัดการความเสีย่ งจากฐานะด้านลูกค้าเหล่านีใ้ ห้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
โดยการป้องกันหรือปรับลดความเสี่ยง นอกจากนั้นความเสี่ยงด้าน
ตลาดยังเกิดจากฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และมีการก�ำหนด
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงานทีม่ ี
บทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด
ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ก�ำหนด
และทบทวน นโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
และการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
• สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการ
ซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจน
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึง
บริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ภายใต้
เพดานความเสีย่ งตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินก�ำหนดและธนาคารยอมรับได้
• หน่วยงานความเสีย่ งด้านตลาด สายบริหารความเสีย่ ง เป็นผูบ้ ง่ ชี้
ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุมความเสีย่ งให้อยูภ่ ายใต้
เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�ำ ตลอดจนน�ำเสนอการปรับปรุง
นโยบาย มาตรวัด และเพดานความเสีย่ งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารแบ่งการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของการ
ท�ำธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ ความเสีย่ งด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่
การค้า และของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
5.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคาร
ถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพือ่ ค้า เพือ่ ขายต่อ เพือ่ หาประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือเพื่อหาก�ำไรจากความแตกต่าง
ของราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทัง้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของ
ฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี
เพื่อการค้าที่ส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การค้า เกิดจากการทีธ่ นาคาร
ถื อ ครองธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ค้า ท�ำก�ำไรในระยะสัน้ หรือเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของ
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า เช่น ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ หรือ
สกุลเงิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ายุติธรรมของฐานะที่ธนาคารถือครองและอาจเกิดผลก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ยได้
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น เกิดจากการทีธ่ นาคารมีการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือ
ขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เช่น การท�ำธุรกรรม
ปริวรรตเงินตรา การลงทุน การให้สินเชื่อ การกู้ยืม การก่อภาระผูกพัน
รวมถึงการใช้อนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
เป็นต้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลก�ำไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าในปีทผี่ า่ นมา และ
ยังคงต้องติดตามต่อไป ได้แก่ การปรับเปลีย่ นทิศทางนโยบายการเงินทีม่ ี
ความชัดเจนมากขึ้นของประเทศเศรษฐกิจหลักบางประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ทีม่ แี นวโน้มปรับเพิม่ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายหลังจากเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง และอัตรา
เงินเฟ้อปรับตัวขึน้ อย่างช้าๆ ธนาคารกลางยุโรปทีเ่ ริม่ ส่งสัญญาณปรับ
ทิศทางการด�ำเนินนโยบายด้วยการออกแผนด�ำเนินการลดขนาดการ
เข้าซือ้ สินทรัพย์ ขณะทีธ่ นาคารกลางญีป่ นุ่ ยังคงมีแนวโน้มรักษาระดับ
การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยเสีย่ งและข้อจ�ำกัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก ได้แก่ การเจรจา Brexit ซึง่ มีแนวโน้มยืดเยือ้ แผนการปฏิรปู ภาษีของ
สหรัฐอเมริกาทีอ่ าจจะล่าช้า การเมืองในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึง่ ปัจจัย
ต่างๆ ข้างต้น อาจส่งผลต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ และมีผลให้อตั ราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น
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ธนาคารมี ก ารก� ำ หนดเพดานความเสี่ ย งเพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ความเสี่ ย ง
ด้านตลาดในบัญชีเพือ่ การค้า ได้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit
และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงาน
สถานะความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ�ำ Value-at-Risk (VaR) เป็น
มาตรวัดที่ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่
อาจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยเสีย่ งและราคาต่างๆ ภายใต้
ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่ก�ำหนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้
มีการทดสอบภาวะวิกฤติ ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้ เพือ่ ใช้ประเมินความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจ
ฐานะความเสีย่ ง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2560 ค่าเฉลี่ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 85 ล้านบาท ลดลงจากค่าเฉลี่ย 152
ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสกุล
บาทลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
5.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร หมายถึง ความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชี
เพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบ
ก�ำหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์
และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ
อัตราเงินเฟ้อ และการด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศส�ำคัญทัว่ โลก ซึง่ อาจส่งผลต่อทิศทางและ
ระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบีย้ นอกจากนัน้
การแข่งขันเพือ่ เพิม่ หรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ใน
ด้านเงินฝากและสินเชือ่ มีผลให้สว่ นต่างดอกเบีย้ แคบลงด้วย
ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสีย่ งของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผลกระทบ

ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Economic Value of Equity
Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทุกประเภทเพิม่ ขึน้ และลดลงทันทีรอ้ ยละ 1.00
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างของ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของอั ต ราดอกเบี้ ย ที่
คาดการณ์ในอนาคต โดยค�ำนึงถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่าง
สกุลเงิน เป็นต้น ในการป้องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยให้อยู่ภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�ำหนด นอกจากนั้น ธนาคารจัดให้มีการ
ทดสอบภาวะวิ ก ฤติ ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี
เพื่อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรือ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์จำ� ลองภาวะวิกฤติตา่ งๆ และ
น�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย
รายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
สกุลเงิน

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59

-614.06
1,002.53
69.72
578.89
1,037.07

-403.41
1,363.38
19.01
430.81
1,409.79

(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เ กิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน และมีผล
ท�ำให้ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อ
เงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคารโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างรายได้ทงั้ ในรูปของเงินปันผล ก�ำไรจากส่วนต่างของมูลค่า
ในระยะปานกลางและระยะยาว และเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ
หลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสร้าง
เครือข่ายกับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพือ่ รับช�ำระหนีค้ นื ในรูปของ
หลักทรัพย์ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในฐานะที่เกีย่ วข้องกับตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ
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และการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้นเพื่อกระจาย
ความเสีย่ ง สร้างโอกาสในการเพิม่ ผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาของตลาดทุนไทย เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุนใน
ตราสารทุนขยายตัวค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารทุน
จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งในตราสารทุน
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งของ
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยก�ำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง
แยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติ
อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
ในภาวะทีต่ ลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่วน
ของฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนต่อเงินกองทุนให้อยูภ่ ายในเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร

6) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคาร
ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุน
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะช�ำระภาระผูกพันทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน�ำเงินทุนไปบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ�ำนวยด้วย
ปัจจัยความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร การปรับตัวของ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากที่มีต้นทุนต�่ำ ในสภาวะที่อัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำและเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ LCR ที่เริ่มบังคับใช้
ตั้งแต่ต้นปี 2559 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เน้นการขยาย
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ทลี่ กู ค้าใช้เป็นบัญชีหลัก
(Transactional Account) มากขึน้ นอกจากนัน้ การปรับเปลีย่ นทิศทาง
นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาจท�ำให้เกิดความผันผวน
ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาด
การเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการ
จัดหาเงินทุน
ธนาคารบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการทีค่ ณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก�ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ
ทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท�ำหน้าที่บริหาร
กระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ�ำวัน ติดตามสภาวะตลาดเงิน
และการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงด�ำเนินกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่อง
ตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ก� ำ หนด

หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บ่งชี้
ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้
เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�ำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ธนาคารจั ด ให้ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ห ลากหลาย โดยแหล่ ง เงิ น ทุ น หลั ก
ของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึง่ มีการกระจายตัวดีทงั้ ในด้าน
ประเภทลูกค้าผูฝ้ าก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบก�ำหนด นอกจากนี้
ธนาคารบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืน (Swap
and Repurchase Market) โดยอาจด�ำเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุน
ในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น
ธนาคารมุ่งด�ำเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทีเ่ หมาะสมตามสภาพตลาดและอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีการบริหาร
ฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว
จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ�ำนวยสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ
แก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
วางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะ
สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด�ำรง
อั ต ราส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและผู้ก�ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�ำหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดย
ใช้ ม าตรวั ด และเพดานความเสี่ ย งประเภทต่ า งๆ เช่ น อั ต ราส่ ว น
เงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทงั้ ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio เป็นต้น ธนาคารมีการ
ก�ำหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารได้ตระหนัก
ถึงการก่อตัวของวิกฤติสภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
แวดล้อมภายนอก เพือ่ ให้ธนาคารสามารถป้องกันและบริหารความเสีย่ ง
ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity
Risk Stress Test) โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองภาวะวิกฤติที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติทเี่ กิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติทเี่ กิดกับระบบ
สถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ
(3) ภาวะวิกฤติทเี่ กิดจากทัง้ 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์
จ�ำลองจะมีการสมมติให้กระแสเงินสดรับ-จ่ายมีความแตกต่างจาก
ภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลงและท�ำให้ต้องขาย
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ในราคาต�่ำกว่าราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่องในปี
2560 แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะ
รองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี
ธนาคารมีการจัดท�ำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ รองรับในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) ที่ก�ำหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขั้นตอนการด�ำเนินการ
เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และประสบ
ความส�ำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น
ธนาคารมี Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งท�ำให้
ธนาคารมีความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาว
จากตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
สถานะของสินทรัพย์สภาพคล่องของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝากและหนีร้ ะยะสัน้ (%)

1,051,982
86.7
86.7
34.2
45.5
45.5

956,847
89.1
89.1
32.5
43.9
43.9

หมายเหตุ : สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อค้า และ
เงินลงทุนเผื่อขาย

7) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง ของ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร
หรื อ จากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งภายนอกธนาคาร และรวมไปถึ ง
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส�ำคัญของธนาคารประกอบด้วย
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
• ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบการ
ควบคุ ม ภายใน (Internal Control) ซึ่ ง รวมถึ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ และกระบวนการ
ในการดูแลบุคลากรของธนาคาร

• บุคลากรของธนาคาร ทัง้ ในส่วนของความเพียงพอของจ�ำนวนบุคลากร
คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งรวมไปถึงคุณภาพ
การให้บริการและการดูแลลูกค้า ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
และบริการซึ่งมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น และการน�ำเสนอขาย
ต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
• ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถของ
ระบบงานในการรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ความซับซ้อน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ของระบบงานและข้อมูล ด้านความถูกต้องแม่นย�ำของการประมวลผล
และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น
ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกงทรัพย์สนิ
หรือข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เป็นต้น
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตา่ งๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ
ที่อาจมีผลท�ำให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้
• การเพิ่มเติมปรับปรุงกฎเกณฑ์ของทางการและผู้ก�ำกับดูแลต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น
ทั่วโลก
• ความเสี่ ย งจากภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรื อ
ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและ
มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ มีความซับซ้อนมากขึน้ นอกจากนัน้
ในปัจจุบันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
ห่วงโซ่ธรุ กิจทีม่ กี ารพึง่ พาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ข้อมูลในการท�ำธุรกิจ กลายเป็นปัจจัยทีส่ ร้างโอกาสและความเสีย่ ง
ทางธุรกิจ ตามภูมทิ ศั น์ทางธุรกิจซึง่ ก�ำลังมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ในด้านการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ธนาคารตระหนักดีวา่ การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีด่ ี เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะใน
สถานการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศซึง่ มีความ
ไม่แน่นอน ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วทั้ง
ธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการและ
การดูแลลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสม การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่องทางการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทุจริตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต
บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ เป็นต้น เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสีย่ ง
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
และมีกระบวนการควบคุมทีเ่ หมาะสมก่อนการเสนอให้บริการต่อลูกค้า
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การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมถึงการนิยามความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ ง การดูแลติดตามความเสีย่ ง ตลอดจนการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง
และก�ำหนดมาตรการบริหารและติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ก�ำหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร
หลักการส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารเริม่
จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแก่
พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทัว่ ถึง และปลูกฝังวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารภายในธนาคารให้เป็นส่วนหนึง่ ใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของธนาคารต่อไปอย่างยั่งยืน โดย
เครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Tools for
Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment :
RCSA) เพือ่ ระบุความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และ
สามารถประเมินความเสีย่ งและประสิทธิภาพของการควบคุม ตลอดจน
วิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง
และด�ำเนินการลดความเสีย่ งตามแนวทางทีเ่ ลือกแล้ว โดยมีการติดตาม
ความคืบหน้าและระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้
ติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบ
การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Loss Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญให้ธนาคารน�ำมาประมวล
และวิเคราะห์พจิ ารณามาตรการป้องกัน ควบคุม และ/หรือลดความเสีย่ ง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมด
ดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารจากทั้งสายธุรกิจและสายสนับสนุน
โดยมีหน้าทีส่ นับสนุนและควบคุมดูแลการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
นโยบายของธนาคาร
ธนาคารมี ห น่ ว ยงานความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด สายบริ ห าร
ความเสีย่ ง เพือ่ ดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เช่น การติดตาม
และสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ดำ� เนินการตามระบบการบริหารความเสีย่ ง
ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารภายในหน่ ว ยงานของตน การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบตั กิ ารในระดับภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
การค�ำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายใต้
หลักเกณฑ์ Basel การดูแลระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดแนวทางการบริหารควบคุม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกระบวนการ
ควบคุมภายในของธนาคาร
ธนาคารมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ทีท่ ำ� ให้การปฏิบตั งิ านตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(BCM Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการ
ก�ำหนดมาตรฐาน และกรอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM
Framework) ในการพิ จ ารณาทบทวนและจั ด ท� ำ แผนรองรั บ การ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึง
จัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�ำ

8) ความเสีย่ งจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความส�ำคัญมากในการด�ำเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล
สะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่งทางการเงิน และส่งผลโดยตรงต่อความ
น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
โครงสร้างเงินกองทุนตามประกาศหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุน
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�ำระแล้ว
2) ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
3) ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
4) เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
5) ก�ำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
6) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
8) รายการหักต่างๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น
• เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ที่ เ ป็ น ตราสารทางการเงิ น ประกอบด้ ว ย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและ
เจ้าหนี้สามัญ
2) เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ ในการน�ำแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีการผ่อนปรนส�ำหรับรายการใหม่ที่ก�ำหนดเพิ่มเติม ให้ทยอยนับเข้า
หรือหักออกในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561
ในส่วนของตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทนี่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องความสามารถในการ
รองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจการต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่าวคือไม่มี
เงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทางการ
ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก� ำ หนดให้ ท ยอยลดนั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ต่ อ ปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565
เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

383,942
383,841
101
35,638
419,580

360,818
360,702
116
42,250
403,068

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท
ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์เสี่ยง และความสามารถในการหา
รายได้ ข องธนาคาร ซึ่ ง ภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ อาจท� ำ ให้ ธ นาคารมี
สิ น ทรั พ ย์ ร วมถึ ง เงิ น ลงทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพลดลง และ/หรื อ มู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์ เงินลงทุน และ/หรือหลักประกันลดต�ำ่ ลง ท�ำให้สนิ ทรัพย์เสีย่ ง
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรของธนาคาร และ
ท�ำให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะน�ำไปสู่ระดับของเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงด้วย
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะ
ด�ำรงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์
การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด
กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึง่ เป็นการประเมินความเสีย่ ง
ทั้งหมดที่มีนัยส�ำคัญแบบมองไปข้างหน้า ทั้งภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและพิจารณา
ระดั บ ของเงิ น กองทุ น ที่ เ พี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งของ
ธนาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ธนาคารค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์
Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardised
Approach (SA) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ด� ำ รงเงิ น กองทุ น ขั้ น ต�่ ำ เป็ น 3 อั ต ราส่ ว น ได้ แ ก่
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50 และก�ำหนดการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer) โดย
ให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625
ในแต่ละปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนทีเ่ พิม่ มากกว่า
ร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้
ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง
แนวทางการระบุและก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง
เชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs)
โดยก�ำหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง
เชิงระบบต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหาย (Higher
Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�ำ่ อีก
ร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าว
ที่ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ
1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2560 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 5.75 อัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง มากกว่าร้อยละ 7.25 และอัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 9.75 ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 7.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 9.00 และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 11.50 และตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 8.00 อัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 9.50 และอัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 12.00
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ทีร่ อ้ ยละ 16.62, 16.63 และ 18.17 ตามล�ำดับ
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 16.40, 16.40 และ
18.32 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถ
รองรับการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว
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อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
16.40 %
16.62 %
5.125 %
5.750 %
8.000 %

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
16.40 %
16.63 %
6.625 %
7.250 %
9.500 %

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
18.32 %
18.17 %
9.125 %
9.750 %
12.000 %

เกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด ปี 2563
เกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด ปี 2560
เกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด ปี 2559
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2560
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2559

9) ความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวของเงินใหส้ นิ เชือ่
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรม
ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ก ลุ ่ ม ลู ก หนี้ หรื อ ภาคธุ ร กิ จ ใด
เป็นจ�ำนวนสูงมาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลต่อฐานะและ
ความสามารถในการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่
ธนาคารบริหารความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการควบคุม
ให้ภาระความเสีย่ งของลูกหนีก้ ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือโครงการใดโครงการ
หนึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และ
ควบคุมให้คสู่ ญ
ั ญาทุกราย ทีม่ สี ดั ส่วนเงินให้สนิ เชือ่ เงินลงทุนและภาระ
ผูกพันของกลุ่มลูกหนี้ที่มียอดภาระความเสี่ยงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
เงินกองทุนของธนาคาร ต้องมีภาระความเสีย่ งรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่า
ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวภาคธุรกิจ ธนาคาร
บริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการจัดรวมกลุ่ม
ภาระความเสีย่ งให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
ประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะตกต�่ำของแต่ละ
ภาคธุรกิจ แล้วจัดสรรเพดานภาระความเสี่ยงให้แก่แต่ละภาคธุรกิจ
เพือ่ จ�ำกัดมิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าทีธ่ นาคารยอมรับ
ได้หากเกิดภาวะตกต�่ำขึ้นในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง โดยธนาคาร
ได้มกี ารรายงานและทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ธนาคารมีการกระจายตัวของการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจ
ด้วยสัดส่วนที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการด�ำเนินงานอย่างมั่นคง
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รายงานการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
LIKE

COMMENT

SHARE

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ รักษาระดับฐานะการเงินของธนาคาร
ให้มีความมั่นคง มีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
ชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ำรงไว้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ ครอบคลุม
หลักการส�ำคัญ ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 3) การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 4) การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อมูลในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนความ
มุง่ มัน่ ของคณะกรรมการธนาคารในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม
การด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุง
ทบทวนให้เกิดความเหมาะสม

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและก�ำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจส�ำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความ
เห็นชอบและผ่านการทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการธนาคาร
แล้ว ทัง้ นี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยา
บรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้
ยึดมัน่ และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน

คณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ
การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นข้อ (4) ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุดไว้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในข้อ (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ก�ำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน การก�ำกับดูแลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การก�ำกับดูแลความเสีย่ งของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินในภาพรวม และความเสีย่ งเฉพาะด้านต่างๆ การ
ท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการให้บริษัทย่อยจัดท�ำ
รายงานและแจ้งข้อมูลส�ำคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการธนาคารได้ทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป เช่น
ข้อห้ามส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน
ท�ำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือน
ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจาก
การประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เป็นต้น
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการ
ถือหุ้นของธนาคารต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษทั ทราบภายใน 3 วันท�ำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะรายงานการซื้อขายหุ้นของธนาคารของกรรมการธนาคารที่ได้
รับแจ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ธนาคารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(1) สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า ง
เท่าเทียมกัน

ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารจะดูแลผูถ้ อื หุน้
ให้ได้รับการปฏิบัติด้วยดีเหมาะสม และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารมี

นโยบายให้การสนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ของธนาคารเพือ่ ความสะดวกใน
การเดินทาง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละ
วาระให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมทัง้ ส่งหนังสือมอบฉันทะ
ส�ำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือสลับวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ
ได้อย่างเต็มที่ ในวาระทีต่ อ้ งมีการลงมติ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายสามารถใช้สทิ ธิ
ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
นอกจากนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระที่ต้องการ
น�ำเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ และส่ง
ค�ำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ธนาคารก�ำหนด ผ่านช่องทางที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
บนเว็บไซต์ของธนาคาร

(2) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจเพือ่ ดูแลและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความเป็นธรรม
โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้ออาทร
เกือ้ กูลซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนิน
การโดยค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ย่อมจะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กร สร้างงาน และสรรค์สร้าง
องค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และมีสทิ ธิในความเป็น
เจ้าของซึ่งธนาคารได้ดูแลและด�ำเนินการตามหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ตี ามทีก่ ล่าวไว้ในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ลูกค้า
ธนาคารถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความส�ำเร็จและ
การเจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง่ มัน่ พัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกค้าเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความช� ำ นาญเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี เ ครื อ ข่ า ยสาขา ส� ำ นั ก ธุ ร กิ จ และ
ช่องทางการให้บริการทีค่ รอบคลุม ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจน
ดู แ ลการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขตามความเหมาะสม
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า
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พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานธนาคาร ผู้เป็นทรัพยากร
ที่มีค่ายิ่งของธนาคาร มีการดูแลและส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่
ของพนักงานบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ได้แก่
1) เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ พนั ก งานที่ เ ป็ น ทรั พ ยากร
ทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร ธนาคารได้กำ� หนดค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อให้
พนักงานได้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม จัดให้มีสวัสดิการในด้านการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีห้องพยาบาลส�ำหรับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน
จัดให้มีสถานที่ออกก�ำลังกายภายในอาคารเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีสขุ ภาพทีด่ ี ธนาคารจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานและ
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อส่งเสริมการออม และจัดให้มีเงินสงเคราะห์บุตร
ของพนักงานเพือ่ บรรเทาค่าใช้จา่ ยบางส่วนของพนักงาน ทัง้ นี้ ธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ซึง่ มีหน้าทีน่ ำ� เสนอ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน นอกจากนี้
ธนาคารยังได้พิจารณาจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงานโดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของธนาคาร ผลประเมินการปฏิบัติงาน และสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
2) เรื่องการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารตระหนัก ให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินการในทางทีเ่ หมาะสมโดย
มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เสนอความเห็นใน
เรือ่ ง การฝึกอบรม สับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน การเลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง
การพัฒนาศักยภาพพนักงานทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง การสนับสนุน ด้าน
ทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละปี
และรายบุคคล
พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ
โดยธนาคารได้จัดให้มีงบประมาณส�ำหรับการฝึกอบรมภายในและ
ภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปีมากกว่า 100 หลักสูตร ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั งิ าน ทักษะการบริหาร
ตลอดจนทักษะทางเทคนิคอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารได้สร้างหลักสูตรหลัก
ของธนาคารขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะ
ส�ำคัญๆ ทีพ่ นักงานส่วนใหญ่ของธนาคารหรือบางต�ำแหน่งงานหลักของ
ธนาคารจะต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ทักษะตนเองอื่นๆ
3) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�ำงาน
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทีเ่ หมาะสม และจัดสถานทีท่ ำ� งานให้เหมาะสมและเอือ้ อ�ำนวย

ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท� ำ งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
สวัสดิภาพและสุขอนามัย มีข้อมูลการลาหยุดที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท�ำงาน
คู่ค้า
ธนาคารมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ สมอภาคเป็ น ธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คู ่ ค ้ า
ตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและ
การท�ำธุรกรรมกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญา ด้วยความเข้าใจและ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
คู่แข่งขัน
ธนาคารตระหนัก ให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินการในทางที่เหมาะสม
โดยปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าสถาบันการเงินอื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารยึดถือแนวทาง
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
การแข่งขันทางการค้า
เจ้าหนี้
ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ตามกฎหมายและข้อตกลงทีท่ ำ� ต่อกัน ในการนี้ ธนาคารด�ำเนินการตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดสิทธิส�ำหรับตราสารหนี้ที่ธนาคารออกเพื่อการ
กู้ยืมเงินจากประชาชน เช่น การบริหารเงินทุน การช�ำระหนี้ รวมทั้ง
หากมีกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้ ก็จะด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สังคม และชุมชน
ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลชุมชน
และสังคม เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษา กิจกรรม
ทางศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การประหยัดพลังงาน และการบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน
ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพือ่ การประหยัดพลังงาน และ
การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรกั ษ์พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการให้สนิ เชือ่ แก่โครงการทีเ่ ป็น
การประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม
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เรื่องอื่นๆ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารและจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ คือ การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม
หรือธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เรื่องอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งด�ำเนินการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได้จดั ให้มแี นวปฏิบตั ิ
ที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ

ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเว็บไซต์
ของธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ต
และให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของธนาคาร มีบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารให้ ค วามเคารพและจะไม่ ล ่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิท ธิ์ของผู้ใด โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไ ว้
ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ก�ำหนดค�ำสัง่ ระเบียบงานธนาคาร ห้ามพนักงานธนาคารผูใ้ ดน�ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์มาใช้ในธนาคาร หรือใช้กับงานธนาคาร
โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ากระท�ำ
การละเมิดลิขสิทธิจ์ ะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินยั และจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เป็นผู้
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามค�ำสั่ง
ระเบียบงานธนาคารโดยเคร่งครัด
3) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการได้โดยตรง (Whistleblowing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการท�ำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
และจริยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนดไว้ โดยธนาคาร
ได้ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ง
เบาะแสและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั ความเป็นธรรมหรือไม่ถกู กลัน่ แกล้ง
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูรายละเอียดได้ ในเว็บไซต์ของธนาคาร
4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมุง่ หมายเป็นองค์กรทีโ่ ปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยธนาคารได้กำ� หนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ
ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้กำ� หนดแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption
Program) ขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตาม

ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่าง
มั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจาก
ความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสต่อผู้บริหารที่ตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานก�ำกับดูแล
(Head of Compliance) ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค
โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวน
อย่างเหมาะสม มีมาตรการรักษาความลับ รวมถึงให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลัง
การสอบสวน
ส�ำหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันต่อเลขานุการบริษทั หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล ในการนี้
ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการ
รักษาความลับ รวมถึงให้คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุง่ มัน่ และความทุม่ เททีส่ ำ� คัญ
ของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยธนาคารมุ่งหมายและ
มุง่ หวังให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินการด้วยดี
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ได้มีมติให้การรับรองธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเปิ ด เผยสารสนเทศที่ มี
สาระส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลให้การเปิดเผย
สารสนเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้รับ
สารสนเทศอย่ า งกว้ า งขวาง เช่ น รายงานประจ� ำ ปี รายงานผล
การด�ำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของธนาคาร การพบปะกับนักวิเคราะห์
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร โดยก�ำหนดแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนว่า ธนาคารเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใสแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ธนาคาร การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน และการ
เข้าร่วมงานประชุมนักลงทุน ส�ำหรับในรอบปี 2560 ทีผ่ า่ นมา กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้า
หน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของธนาคารผ่านกิจกรรมสือ่ สาร
ต่างๆ ดังนี้
รูปแบบของการประชุมปี 2560

การเข้าพบกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
(Company visit/one-on-one meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call)
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Group analyst and investor meeting)
การเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุน (Investor conference)

(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูน้ ำ� และวิสยั ทัศน์ คือปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ส่งผลให้
ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคูก่ บั เศรษฐกิจ และสังคมไทยมา
โดยตลอด
ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร โดยได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและหลัก
ปฏิบตั ซิ งึ่ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิด
ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต และด�ำเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จำ�นวนครั้ง

จำ�นวนบริษัท

จำ�นวนราย

68

77

101

30
3

30
110

37
125

14

209

314

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

การด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบตั แิ ละการมีหลักปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมดูแล และจัดการในเรือ่ ง
ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก�ำหนด
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ำรายงานการ
มีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ แจ้งข้อมูลการถือหุน้ และการเป็นกรรมการในกิจการ
ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลอื่น เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคาร
กับบุคคลทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารมีสว่ นได้เสียหรือ
มีสว่ นเกีย่ วข้อง รวมทัง้ การรายงานข้อมูลการท�ำธุรกรรมดังกล่าวในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคาร
ต้องพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน กรรมการผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้
จะไม่มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขใดทีม่ ลี กั ษณะพิเศษไปจากปกติเพือ่ กรรมการ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นที่ยอมรับ กรรมการ
ธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าหลักที่มุ่งหวัง
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง ได้แก่
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
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ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาด
และลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบตั งิ าน และด้านศักยภาพขีดความสามารถ
ดังนี้
ด้านการเงิน
•		 ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมี		
		 เสถียรภาพมั่นคง
ด้านการตลาดและลูกค้า
•		 เป็นผู้น�ำในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
•		 มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการ
			 ในการตรวจสอบคุณภาพ
•		 มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และสามารถน�ำข้อมูลจาก
		 กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
•		 ให้พนักงานมีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจ
		 ของธนาคาร

คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุณค่าหลักทีท่ ำ� ให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้ น�ำของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องค�ำนึงถึงและ
น�ำมาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินทีส่ ร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า” ตามแนวทาง “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” โดยมีปรัชญาการท�ำงาน
ดังนี้
• ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
• ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมมือกันท�ำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน
• ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มกี ารประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุก
เดือน โดยได้มีการแจ้งก�ำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการใน
รอบปี ใ ห้ ก รรมการทุ ก ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ องค์ ป ระชุ ม ของ
การประชุมคณะกรรมการธนาคารในการลงมติในวาระต่างๆ ที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนกรรมการอยู่มากกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2560 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายชาตรี
2. นายปิติ
3. นายเดชา
4. พลเรือเอกประเจตน์
5. นายโกวิทย์
6. นายสิงห์
7. นายชาญ
8. นายอมร
9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
10. นายพรเทพ
11. นางเกศินี
12. นายอรุณ
13. นายไพรินทร์
14. นายจรัมพร
15. นายโชคชัย
16. นายชาติศิริ
17. นายสุวรรณ
18. นายชาญศักดิ์
19. นายทวีลาภ
หมายเหตุ:

/1
/2

โสภณพนิช
สิทธิอ�ำนวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
พรประภา
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา
ชูโชติถาวร/1
โชติกเสถียร/2
นิลเจียรสกุล/2
โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ประชุมรวม 12 ครั้ง

3
12
12
11
12
12
11
11
10
10
11
12
5
8
8
12
12
12
12

หน่วย : จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประชุมรวม 18 ครั้ง

15

13
13
18

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม 10 ครั้ง

10
9

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

10
11
10

8

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

10

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2560 กรรมการธนาคารส่วนใหญ่ มีสดั ส่วนของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ มากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยกรรมการ
แต่ละท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ
ตามทีก่ ำ� หนดแล้ว กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระ ได้มี
การประชุมในระหว่างกันเองเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในธนาคาร และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั ทราบถึงประเด็นและข้อคิดเห็นของทีป่ ระชุมดังกล่าว
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจและหน้าทีต่ ามข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนพนั ก งานของธนาคาร อำ�นาจเช่ น ว่ า นี้
คณะกรรมการธนาคารจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือ
หลายคนของธนาคารกระทำ�การแทนก็ได้
2. ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร
หรือบุคคลใดที่ท�ำกิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ท�ำการประจ�ำ
หรือไม่ประจ�ำก็ได้
3. ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารได้แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งชั ด เจน
โดยคณะกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เป็นผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปี ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอ
กับธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนดูแลและก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ในส่วนของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ประจ�ำวัน ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนธุรกิจ และนโยบายต่างๆ
ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหารมิใช่บุคคล
เดียวกัน โดยประธานกรรมการธนาคาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการธนาคาร
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลให้คณะกรรมการ
ธนาคารได้รบั หนังสือนัดประชุม รวมทัง้ เอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ
3. เป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และด�ำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ จัดสรรเวลาให้เพียงพอส�ำหรับการ
น�ำเสนอเรือ่ งในแต่วาระและการอภิปรายแสดงความเห็นของกรรมการ
ในประเด็นที่น�ำเสนอในที่ประชุม รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4. เป็นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระและข้อบังคับของธนาคาร โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
กับเนื้อหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ ดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ส่วนประธานกรรมการบริหารท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารและมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำวัน
ตามกรอบอ�ำนาจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคารหรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ ล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ทีก่ ระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
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5.

6.

7.
8.

9.

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
ธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษทั ย่อย และไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหา
คัดเลือกและกลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ โดยในส่วนของกรรมการ
จะพิจารณาทั้งจากความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความรู้
ความสามารถและความช�ำนาญทีจ่ ำ� เป็นต่อธุรกิจของธนาคาร ประสบการณ์
และคุณสมบัตติ ามข้อบังคับของธนาคาร รวมทัง้ ข้อก�ำหนดของทางการ
ที่ก�ำกับดูแลธนาคารทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน รวมทั้งข้อก�ำหนดของทางการอื่นๆ ประกอบกับการ
พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบ และขนาดของคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีโครงสร้าง องค์ประกอบที่หมาะสมกับ
ขนาดธุรกิจของธนาคาร และประกอบด้วยกรรมการที่มีความซื่อสัตย์

สุจริต ความรู้ ความช�ำนาญและความสามารถในหลากหลายด้านทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร ส�ำหรับการคัดเลือกผู้บริหาร
ระดั บ สู ง จะพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ท้ั ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความ
รับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน�ำเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้งตามขั้นตอน
นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ ธนาคารมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการพิจารณา คือ ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา
โดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการหรือทักษะ
อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร ซึ่งได้ประยุกต์ใช้
Board Skill Matrix เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
ข้อบังคับของธนาคารก�ำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดออกจากต�ำแหน่ง
ถ้าจ�ำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน
ที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจรับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) การเลือกตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจ�ำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก
ตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีค�ำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถ
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำหนด เข้ า เป็ น กรรมการแทน
ต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับ
การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคาร
ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารก�ำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่
ค่าตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นน�ำของประเทศ ของภูมิภาค
และของบริษทั จดทะเบียนชัน้ น�ำในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะผูบ้ ริหารระดับสูง ผลประกอบการของธนาคาร และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ธนาคารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะ
สถาบันการเงินของประเทศ ทิศทางและผลการด�ำเนินของธนาคาร
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารในปี 2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น อยู่ในระดับและสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับธนาคาร
พาณิชย์อนื่ ในประเทศ โดยค�ำนึงถึงขนาดของสินทรัพย์ของธนาคาร ทัง้ นี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึงความ
สมเหตุ ส มผลของค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล
การรวม หรือแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารก�ำหนดให้มกี ารแยกบทบาท หน้าที่ และบุคคลผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารกับบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร
เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ น ายอภิ ช าต รมยะรู ป เป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท
โดยธนาคารพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม คื อ
มีประสบการณ์การท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการ
อบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program :
DCP) ที่ จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และ
มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรือ่ งการประชุม เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้
การจั ด เตรี ย มหรื อ จั ด ท� ำ วาระการประชุ ม หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ�ำปี และรายงานการ
ประชุม รวมทั้งด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
เป็นต้น

2. เรือ่ งทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น
3. เรื่องการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เรือ่ งการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เป็นบุคคลติดต่อ
(Contact Person) กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็นผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรง
ต�ำแหน่ง
ธนาคารก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร
ซึ่ ง รวมถึ ง ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ กล่าวคือ (1) กรรมการธนาคารเป็น ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งในบริ ษั ท อื่ น ได้ ไ ม่ เ กิ น 3 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และ
(2) กรรมการธนาคารจะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�ำหน้าที่
กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อช่วย
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการธนาคารเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะรายงานการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ คณะกรรมการ
ชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก) คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเดชา ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ์
กรรมการบริหาร
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
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4. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
5. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการบริหาร
อนึง่ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ได้แก่ นายจรัมพร
โชติกเสถียร นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการด�ำเนินงานต่างๆ ของธนาคาร
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการประกอบธุรกิจ
ปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของธนาคาร เช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ
ในด้านต่างๆ และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นต้น
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชี ของธนาคาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลายด้าน ได้แก่
ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งครั้งละ 2 ปี และมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ
จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายอรุณ จิรชวาลา เป็นผู้ที่จบการศึกษา
มีความเชีย่ วชาญ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชี/การเงินและ
การธนาคารอันเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพี ย งพอ โดยการประสานงานกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี และผู ้ บ ริ ห ารที่
รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสอบทานร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละสาย
ตรวจสอบและควบคุ ม และพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของสาย
ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน
ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ ดูแลให้มนั่ ใจว่า สายตรวจสอบและควบคุมได้รบั การ
จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ ในการ
เข้าถึงข้อมูล และเอกสารทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของธนาคารมาให้ค�ำชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบ
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของ
ธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
10. พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�ำปรึกษาได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
11. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
(ค) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนมี 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ครั้งละ 2 ปี และมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและ
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
		
ค่าตอบแทน
3. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
		
ค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คั ด เลื อ กและเสนอชื่อบุค คลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

3. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
กับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไปของธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีต่ นมีตอ่ ธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้มหี น้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
5. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. เปิ ด เผยรายงานการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ ทัง้ นี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการ
ด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ำ� กับดูแลในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สงู สุด
และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�ำนวน
5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 4 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร 1 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอายุสม์ กฤษณามระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
		
เลขานุการ
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของ
ธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งหลัก เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ ง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบและการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายที่ก�ำหนด
4. ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทคี่ ณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
ทั้งหมด 12 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร
(จ) คณะกรรมการจัดการ
ในการด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการจัด การ ซึ่ง ประกอบด้ว ย กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบ
สายงานธุรกิจหลัก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิ จ ารณาและ/หรื อ ด� ำ เนิ น การตามแนวนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จาก
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. พิ จ ารณาและตรวจสอบเป้ า หมายและแผนงานในด้ า นต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้ คือ
(1) สินเชื่อ เงินฝาก และธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคาร
(2) การขยายงานสาขาทั้งในและต่างประเทศ
(3) การตลาด และการพัฒนาบริการใหม่
(4) การบริหารการเงินและการค้าเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง
การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม
(5) การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของธนาคาร
(6) การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(7) การบริหารงบประมาณลงทุน และงบประมาณด้านอื่นๆ ของ
ธนาคาร

3. พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานในข้อ 2
4. ก�ำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริหารพิจารณา
5. พิจารณาระบบงาน กระบวนการท�ำงาน และระบบการบริหารงาน
เพื่อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัย เช่น
- ระบบงานสาขา และระบบการส่งมอบบริการให้ลูกค้า
- ระบบงานด้านสินเชื่อ
- ระบบงานด้านธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร
- ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส�ำนักงานใหญ่
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- ระบบการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บริหารการสื่อความภายในธนาคารให้ถูกต้องเหมาะสมและทั่วถึง
เพื่อสร้างระบบการท�ำงานเป็นทีม
7. บริหารการสื่อความกับบุคคลภายนอก รวมถึงการบริหารงาน
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการประกอบ
การของธนาคาร
8. พิจารณาโครงการและการบริการ ตลอดจนแนวทางการบริหารและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจทีเ่ ป็นเรือ่ งใหม่ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายจัดให้มกี ารประเมินผลงานตนเองเป็น
ประจ�ำทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการธนาคารแต่ละท่านได้
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการท�ำหน้าที่กรรมการตามหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี และน� ำ ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
ส�ำหรับปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้ทำ� การประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนเองในรอบปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใช้
แบบประเมินที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเองที่
เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็น ผู้จัดส่ง
แบบประเมินตนเองทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคลให้กรรมการธนาคาร
แต่ละท่าน และเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินที่ท�ำเสร็จเรียบร้อยจาก
กรรมการธนาคารแต่ละท่าน เพื่อท�ำการประมวลผลและวิเคราะห์
ผลการประเมิน ในแต่ละหมวดและแต่ละหัวข้อ รวมทั้งรายงานผล
การวิเคราะห์การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ
รายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม
คณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร
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หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล
ประกอบด้ ว ย (1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการ
การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองประจ�ำปี ตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
ในรอบปี และน�ำผลการประเมินไปเป็นแนวทางน�ำไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยใช้แบบการ
ประเมิ น ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามกรอบหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแบบการประเมินดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2560 เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผู้น�ำ
เสนอแบบประเมิ น ตนเองและประมวลผล การประเมิ น ของ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ พิจารณา หลังจากนัน้ คณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารของธนาคาร
เป็นผู้ท�ำการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางของ
แบบประเมิน CEO ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ซึง่ มีหวั ข้อหลัก
ในการประเมิน เช่น ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการธนาคาร เป็นต้น ทัง้ นี้ เลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประมวลผล
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรายงาน
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รับทราบ
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่คัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ได้แก่

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ ธนาคารจัดให้มีการแนะน�ำและท�ำความรู้จัก
กับกรรมการร่วมคณะ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ข้อบังคับของธนาคาร หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการธนาคารตามข้อบังคับและข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อให้
กรรมการเข้าใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหน้าที่
ของการเป็นกรรมการธนาคาร
ธนาคารตระหนัก ให้ความส�ำคัญ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการทีส่ อดคล้อง
กับหลักการ และในทางที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ให้แก่ กรรมการ และผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม และกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน
ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับ
ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น
กรรมการธนาคารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่
นายปิติ สิทธิอ�ำนวย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑรู ชาติ
นายอรุณ จิรชวาลา นายจรัมพร โชติกเสถียร นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
นายชาติศิริ โสภณพนิช นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ ส�ำหรับกรรมการธนาคารทีไ่ ด้รบั การอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช นายโกวิทย์
โปษยานนท์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
ธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมทั้งหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนา
ที่ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการอบรมหรือสัมมนา
ที่ส�ำคัญที่กรรมการธนาคารเข้าร่วม ได้แก่

วันที่

หัวข้อ

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วม

25 มกราคม 2560
1 สิงหาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560

หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5)
Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
Fintech Festival 2017, ประเทศสิงคโปร์
Fintech Asia Pacific 2017, ประเทศสิงคโปร์

นายชาญศักดิ์
นายโชคชัย
นายจรัมพร
นายจรัมพร

เฟื่องฟู
นิลเจียรสกุล
โชติกเสถียร
โชติกเสถียร
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม และเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารมี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ ง มี บุ ค ลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงานที่ต้องมีระบบ
การควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลทีด่ ี เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจบริการ
ทางการเงินแก่ประชาชนและองค์กรนิตบิ คุ คลทัว่ ไปเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
นางชุ ติ ม า กิ จ จ� ำ นงค์ ผู ้ จั ด การสายตรวจสอบและควบคุ ม เป็ น ผู ้
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในธนาคารและ
มีความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้ นี้
การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมิน
ผลงาน และการถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของ
ธนาคารต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม มีดงั นี้
นางชุติมา กิจจ�ำนงค์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน ธนาคารกรุงเทพ
• 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายตรวจสอบ
และควบคุม
• 2558 - 2559 SVP ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
• 2557 - 2558 SVP บริหารสินเชื่อ
• 2551 - 2557 SVP ผู้จัดการสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง
• 2542 - 2551 AVP - SVP สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง
• 2539 - 2542 AVP หัวหน้าส่วนก�ำกับและตรวจสอบรายงาน
ส�ำนักงานใหญ่
ธนาคารมอบหมายให้นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้รับผิดชอบงานก�ำกับดูแล (Head of Compliance) เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแล
การประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร มีดังนี้

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบก�ำกับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นธุ ร กิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์
(Compliance Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แนวปฏิบตั กิ ารรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส�ำนักงาน ป.ป.ง.
• แนวทางการก�ำกับการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบธุรกรรมทีส่ ำ� คัญ
(Significant Activities) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case
2012 AML Experts Co. Ltd.
• Director Certification Program, IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), IOD
• Driving Company Success with IT Governance (ITG), IOD
ประสบการณ์การท�ำงาน ธนาคารกรุงเทพ
• 2554 - 31 ธันวาคม 2560 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบก�ำกับดูแล
• 2551 - 2554		
SVP รับผิดชอบก�ำกับดูแล
• 2543 - 2550		
ผู้จัดการสาขาลอนดอน
• 2536 - 2542 		
ผู้จัดการด้าน Control สาขาสิงคโปร์
ผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลาง
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ส�ำนักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการท้องถิ่นของสาขา
ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคาร ได้มกี ารอนุมตั นิ โยบาย
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็นหลักการ
พื้นฐานและเป็นแนวทาง ให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
ถือปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ในนโยบาย และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
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แผนภูมิองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจ
กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล
กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

ตรวจสอบและควบคุม

ผลิตภัณฑ์และบริการ
- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

ปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอำ�นวยการ
-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
อาคารสำ�นักงานและทรัพย์สิน
วิจัย
ประชาสัมพันธ์
กำ�กับดูแล
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คณะกรรมการธนาคาร
1. นายชาตรี โสภณพนิช

- ประธานกรรมการธนาคาร

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

8. นายอมร จันทรสมบูรณ์

6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน

2. นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

- รองประธานกรรมการธนาคาร

3. นายเดชา ตุลานันท์

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร

4. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

9

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

7. นายชาญ โสภณพนิช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

8

- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

6

7

3

5

2

1

4
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10. นายพรเทพ พรประภา

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช

11. นางเกศินี วิฑูรชาติ

15. นายสุวรรณ แทนสถิตย์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร
- กรรมการบริหาร

- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

18. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายอรุณ จิรชวาลา

19.  นายอภิชาต รมยะรูป
- เลขานุการบริษัท
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

16.  นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

13. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
- กรรมการอิสระ

19

13

16

10

15

14

17

11

12

18

81

82

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1. นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร

อายุ 84 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 27 กันยายน 2506
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเดอลาซาล
ประเทศฟิลิปปินส์
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
• ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers
ประเทศสหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น CP/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 17,278,478 หุ้น คิดเป็น 0.90518%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่
• เป็นพี่ชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 21 ธันวาคม 2541 ประธานกรรมการธนาคาร
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2506 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
• 2548
- 1 เมษายน 2558
ประธานกรรมการบริหาร
• 2535 - 2541
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523 - 2535
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. ดุสิตธานี
• 2 เมษายน 2558
- ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
• 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินค้า
• 2520 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

2. นายปิติ สิทธิอำ�นวย
รองประธานกรรมการธนาคาร

อายุ 84 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 33 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial
College ประเทศมาเลเซีย
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas)
ประเทศสหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School,
Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Asian Institute of
Management ประเทศฟิลิปปินส์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), 		
Malaysia 2013
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 154,941 หุ้น คิดเป็น 0.00812%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 23 มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการธนาคาร
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
• 2556 - ปัจจุบัน
			
ประเทศมาเลเซีย
• กุมภาพันธ์ 2528 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
• มีนาคม 2551- 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหาร
• 2549
- กุมภาพันธ์ 2551 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2546 - 2548
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation
• 2536 - 2543
			
Limited ประเทศสิงคโปร์
รองประธานกรรมการบริหาร
• 2535 - 2549
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
• 2534 - 2544
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
• 2532 - 2543
กรรมการ Bangkok Sakura Leasing 		
• 2530 - 2543
			
Company Limited
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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3. นายเดชา ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 27 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 23 มีนาคม 2560 ประธานกรรมการบริหาร
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - ปัจจุบัน
• 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• 2547
- พฤษภาคม 2555
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ
• 2535 - 2551
		
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2528 - 2534
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2516 - 2528
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
• 2542 - ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้
• 2543 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

4. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 82 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 19 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 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) รุน่ 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 ประจ�ำปี 2559
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2546 - ปัจจุบัน
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2542
- ปัจจุบัน
• 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - 2546
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2545 - 2546
ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2539 - 2540
สมาชิกวุฒิสภา
• 2538 - 2543
กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
• 2538 - 2539
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2537 - 2539
กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
• 2537 - 2539
ผู้บัญชาการทหารเรือ
• 2536 - 2539
ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• 2536 - 2539
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2536 - 2539
Member, Thai-Malaysian Joint Development
• 2536 - 2539
		
Area Committee
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน
• ปัจจุบัน
		
ในพระราชวังเดิม
รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ
• ปัจจุบัน
		
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
• ปัจจุบัน

83

84

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ 82 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 15 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ประธานกรรมการสรรหาและ
• 2547 - ปัจจุบัน
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2546
- ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ำกับและ
• 2550 - 2557
		
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• 2543 - 2559
		
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• 2544 - 2559
		
บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
• 2544 - 2559
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
• 2544 - 2559
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• ปัจจุบัน
		
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
• ปัจจุบัน
อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
• ปัจจุบัน
		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ
• ปัจจุบัน
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

อายุ 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 ธันวาคม 2547
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 13 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of
Finance and Commerce, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Executive Development Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Wharton School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2548 - ปัจจุบัน
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม 2547
- ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
• 2553
- พฤษภาคม 2558 บริษัทไทย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549
- กรกฎาคม 2553
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
• 2548
- พฤษภาคม 2556
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
• 2545 - 2552
		
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
• 2542 - 2544
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและผู้จัดการ
• 2539 - 2542
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
• 2547 - ปัจจุบัน
		
สรรหา และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
• 2547 - ปัจจุบัน
		
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
• ปัจจุบัน

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

7. นายชาญ โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 24 ธันวาคม 2523
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 5/2012
• ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) รุ่น 1/2008
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 512,152 หุ้น คิดเป็น 0.02683%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นน้องชายของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการธนาคาร
• เป็นอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2546 - ปัจจุบัน
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม 2523
- ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2523
- พฤษภาคม 2552
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. วัฒนชาญ
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พลังโสภณ
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ซี. อาร์. โฮลดิ้ง
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช
• ปัจจุบัน

8. นายอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 87 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตติเมธี สาขานิตศิ าสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

•

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
• ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง
• 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* จ�ำนวน 10,800 หุ้น คิดเป็น 0.00057%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• 2548 - ปัจจุบัน
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2546 - ปัจจุบัน
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2531
- ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
• 2555
- พฤศจิกายน 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
• 2553
- กรกฎาคม 2558
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
• 2553 - 2559
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
• 2559 - ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 		
• 2543 - ปัจจุบัน
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 		
• 2539 - ปัจจุบัน
		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 81 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 15 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* จ�ำนวน 24,860 หุ้น คิดเป็น 0.00130%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2546
- ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจ�ำฝ่ายการประชาสัมพันธ์
• 2543 - 2546
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2509 - 2542
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

10.  นายพรเทพ พรประภา
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 11 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 5
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กันยายน 2555
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2550
- ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
• ปัจจุบัน
		
บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ
• ปัจจุบัน
		
บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
• ปัจจุบัน
		
บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
• ปัจจุบัน
		
บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์
• ปัจจุบัน
		
เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
• ปัจจุบัน
		
บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
• ปัจจุบัน
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
		
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน
		
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน

ประธานบริษทั บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
ประธานบริษทั / ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์
รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรีคลับ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
(ประเวศ)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (พัทยา)
ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์

11.  นางเกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 11 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

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

•
•

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005
AEC Business Forum : “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2550
- ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปัจจุบัน
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร		
• 2557 - 2560
		
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง 		
• 2553 - 2556
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to 		
• 2553 - 2554
		
Advance Collegiate Schools of Business
		
(AACSB) ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
กรรมการ Global Foundation for Management
• 2551 - 2554
		
Education (GFME) องค์กรระดับโลก
		
ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมิน
• 2549 - 2554
		
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• 2548 - 2549
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• 2547 - 2552
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 		
• 2545 - 2554
		
ส�ำนักงานระงับข้อพิพาท ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ
• 2540 - 2550
		
ASEAN Valuation Association (AVA)
กรรมการอิสระ
• 2540 - 2547
		
บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
กรรมการอิสระ
• 2537 - 2547
		
บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รักษาการแทนอธิการบดี
• มกราคม 2561
- ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• 2550 - ปัจจุบัน
		
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท
• 2550 - ปัจจุบัน
		
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์
		
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2547 - ปัจจุบัน
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12.  นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 2 กุมภาพันธ์ 2558
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 3 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 1 เมษายน 2558
- ปัจจุบัน
• 2 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า
• เมษายน 2552
- พฤษภาคม 2558
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• สิงหาคม 2551
- มกราคม 2558
และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
• เมษายน 2551
- สิงหาคม 2557
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
• สิงหาคม 2550
- พฤษภาคม 2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
• 2547 - 2549
ผู้อ�ำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• กันยายน 2538
- ตุลาคม 2539
• พฤษภาคม 2530 Treasury and Investment Officer
- สิงหาคม 2536
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา
			
ประเทศฟิลิปปินส์
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
• มิถุนายน 2552
- ปัจจุบัน
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
• สิงหาคม 2550
- ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน 2549 กรรมการ บจ. พลังโสภณ
- ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

13.  นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 12 เมษายน 2560 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส
• 2542 - 2555
			
บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
หัวหน้าส�ำนักงานจักรพงษ์ทนายความ
• 2524 - 2537
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ส�ำนักงานจักรพงษ์ทนายความ
• 2537 - ปัจจุบัน

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

14.  นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 26 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* จ�ำนวน 5,500,200 หุ้น คิดเป็น 0.28814%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นบุตรของนายชาตรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการธนาคาร
• เป็นหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 28 ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
(ประเทศจีน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2535
- ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - ปัจจุบัน
• 14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 30 เมษายน 2557
• 10 สิงหาคม 2553 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 8 มิถุนายน 2554
• 19 กรกฎาคม 2553 กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
- 30 เมษายน 2557
• 19 กรกฎาคม 2553 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 30 เมษายน 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 2549 - 2551
กรรมการ Board of Trustees,
• 2547
- มกราคม 2559
Singapore Management University
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• 2546
- กันยายน 2552
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ บมจ. การบินไทย
• 2545 - 2551
ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2545 - 2549
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• 2545 - 2549
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
• 2544 - 2551
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
• 2536 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 29 สิงหาคม 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- ปัจจุบัน
• 15 สิงหาคม 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- ปัจจุบัน
ด้านเศรษฐกิจ
• 21 ตุลาคม 2557 กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
- ปัจจุบัน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• 25 มิถุนายน 2556 กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
- ปัจจุบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติ
• 18 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการ TRG Management LP
- ปัจจุบัน
• 18 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการ TRG Allocation LLC
- ปัจจุบัน
• 30 เมษายน 2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15.  นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 73 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 11 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* จ�ำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2550 - ปัจจุบัน
ตุ
ล
าคม
2549
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
•
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2547
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริหารความเสี่ยง
•
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2539
2549
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
2533
2539
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
2521
2533
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
• 2548 - ปัจจุบัน
			
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
• 2545 - ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี
• 2549 - ปัจจุบัน
2559
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
•

89

90

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

16.  นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการรองผ้จู ดั การใหญ่
กรรการบริหาร

อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 29 ธันวาคม 2554
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 6 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
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8)
สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5)
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 1 มกราคม 2561 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
• ธันวาคม 2554
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2549 - 2558
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2544 - 2554
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - 2544
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
• 2534
- พฤษภาคม 2559
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
• 2531
- กันยายน 2559
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2525 - 2537
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์
• 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2546 - ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์
• 2537 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

17.  นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการบริหาร

อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 1 มกราคม 2561 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
• 12 เมษายน 2560 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการ
• 2558
- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
• 2558
- 9 กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
• 2557
- 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนา
• 2554 - 2557
			
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
• 2554 - 2557
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
• 2553 - 2557
			
แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
• 2553 - 2557
			
(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
• 2553 - 2557
ประธานกรรมการ บจ. เซ็ทเทรด ดอท คอม
• 2553 - 2557
ประธานกรรมการ บจ. แฟมมิลี่ โนฮาว
• 2553 - 2557
CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
• 2551 - 2553
			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ GTS และธุรกิจตลาดทุน
• 2545 - 2551
			
และ กลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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•

2542 - 2544
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
			
และ สายงานบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
• 2538 - 2542
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ. ไทยพาณิชย์
• 2533 - 2537
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• 2560 - ปัจจุบัน
			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• 2560 - ปัจจุบัน
			
บมจ. สิงห์ เอสเตท
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย
• 2560 - ปัจจุบัน
			
(จิม ทอมป์สัน)
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• 2560 - ปัจจุบัน
			
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2547 - ปัจจุบัน

18.  นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 23 ธันวาคม 2553
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 7 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 1 มกราคม 2561 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
• ธันวาคม 2553
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
• 2557 - 2559
		
ในคณะกรรมการพิจารณาผู้ท�ำแผนและ
		
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี 		
		
กระทรวงยุติธรรม
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2544 - 2553
นิติกร ส�ำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย
• 2532 - 2535
* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• 2559 - ปัจจุบัน
		
ผู้แทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน
		
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์
• 2557 - ปัจจุบัน
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19.  นายอภิชาต รมยะรูป
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

อายุ 70 ปี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท 10 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 12
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 5,026 หุ้น คิดเป็น 0.00026%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• สิงหาคม 2551
- ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
• 2548 - 2551
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์
• 2540 - 2556
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2531 - 2539
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. นิธิกิจ
• 2518 - ปัจจุบัน
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คณะกรรมการธนาคารและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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

ประธาน
นายโกวิทย์ โปษยานนท์
กรรมการ
นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายพรเทพ พรประภา
เลขานุการ
นางรัชนี นพเมือง

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

หมายเหตุ :

/1
/2

เกษียณอายุเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2561
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
นายชาญ โสภณพนิช
นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการและเลขานุการ
นายอายุสม์ กฤษณามระ/1

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
นายเดชา ตุลานันท์
กรรมการ
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู/2
นายจรัมพร โชติกเสถียร/2
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์/2
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
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ผู้บริหารระดับสูง
นายบุญส่ง  บุณยะสาระนันท์
• รองผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด

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

Mr. Chong  Toh
• รองผู้จัดการใหญ่ 		
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด
• Asia Landmark Fund Limited
• Asia Landmark Master Fund Limited
• Asia Landmark (US) Fund Limited
• Asia Landmark Special Fund Limited

นางรัชนี  นพเมือง
• รองผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวสุธีรา  ศรี ไพบูลย์
• รองผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
• บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด
• บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ำกัด
นางสาวรัชดา  ธีรธราธร
• รองผู้จัดการใหญ่
		 ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
• รองผู้จัดการใหญ่
		 ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ำกัด
• บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จ�ำกัด
• บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จ�ำกัด
• บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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นายไชยฤทธิ์  อนุชิตวรวงศ์
• รองผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)
		 ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ และ
		 รับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
นายคณิต  สีห/3์
• รองผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3
		 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
		 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
• บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
• Golden River Investment International Corporation
นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์
• กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายอภิชาต  รมยะรูป
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวปิยะดา  สุจริตกุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
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นายปิยะพันธ์  ทยานิธิ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

Mr. Ian Guy Gillard
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• Danal, Inc.
• R3 HoldCo LLC.

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

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

นางเยาวดี  นาคะตะ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 ธุรกิจสถาบันการเงิน
		 ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ท่าเรือระยอง จ�ำกัด

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

นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
นางเสาวณี  ศิริพัฒน์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท อาภาพรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
นายสงคราม  สกุลพราหมณ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
Mr. Hitoshi  Ozawa
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายภากร  วนัปติกุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
• บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

นายธวัช  ตรีวรรณกุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จ�ำกัด
• บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
นายไกรสร  บารมีอวยชัย
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษทั อืน่
• บริษัท เฟอร์รั่ม จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้ากลุม่ ธุรกิจ 3
		 ธุรกิจลูกค้า และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
นางปรัศนี  อุยยามะพันธุ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขายและบริการ Non Branch
		 สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ก�ำกับดูแล และดูแลก�ำกับฝ่ายอาคารส�ำนักงานและ
		 ทรัพย์สิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบธุรกิจสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด

นายทัฬห์  สิริโภคี
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)

นายธงชัย  อานันโทไทย
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนต์และจักรกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
		 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจสิ่งทอและผ้าส�ำเร็จรูป ธุรกิจลูกค้า
		 กลุ่มธุรกิจ 1 ธุรกิจบริการ และธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 4 และ
		 ธุรกิจน�้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ำกัด (มหาชน)

นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
• บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
นายกีรติ  ไหลสาธิต
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการ บริหาร Portfolio บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
นางพรนิจ  ตุลย์วัฒนจิต
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และ
		 รับผิดชอบ ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ และพาณิชย์บริการ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ำกัด
นางสาวจิรนา  โอสถศิลป์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
		 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางอัมพร  ปุรินทวรกุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวสุทธิรัตน์  พาชีรัตน์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการ ธุรกิจน�้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายฐานิศร์  ศิริโชติ
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผลิตภัณฑ์ Cash Management ฝ่ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ำกัด
นายโชค  ณ ระนอง
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายบัตรเครดิต
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ำกัด
นางสาวพจณี  คงคาลัย
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วารินทร์ผลไม้ จ�ำกัด
นายกึกก้อง  รักเผ่าพันธุ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริการลูกค้า สายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทยดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
นายกนกศักดิ์  โมกขมรรคกุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายปรียะมิตต์  เหตระกูล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการบริหารสินเชื่อพิเศษ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นางสุชาดา  สุขพันธุ์ถาวร
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
• บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายสามารถ  ชัชวาลจ�ำรัส
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวกมลรัตน์  สีลพัทธ์กุล
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายบุญเกรียง  ธนาพันธ์สิน
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผูอ้ ำ� นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางยุพิน  แสงทองพิทักษ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวสุดสงวน  ชูสกุลธนะชัย
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี		
นางสาวธัญฑิกา  โพธิสมภรณ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 รับผิดชอบฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายการประชาสัมพันธ์
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พันธวณิช จ�ำกัด
นางชุติมา  กิจจ�ำนงค์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
Mr. Hiroshi  Shimamura
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การ ธุรกิจลูกค้าญีป่ นุ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

หมายเหตุ :

/4

มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561

นายสุวัชชัย  ทรงวานิช
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
นายเวทิศ  อัศวมังคละ
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
Mr. Kelvin Yoong Tao Foo
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายรชฏ เสกตระกูล/4
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายจงอนันต์ อนันตศักดิ/4์
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายเจษฎา สุขบท/4
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลั่นกรองสินเชื่อ ธุรกิจรายใหญ่ บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
นายชลิต เตชัสอนันต์/4
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 General Manager, Jakarta Branch สายสาขาต่างประเทศ
		 กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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การจัดสรรกำ�ไรประจำ�ปี 2560
ในปี 2560 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 31,580,418,494.94 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�ำไรบางส่วน
ในงวดแรก โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก�ำไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรก�ำไร
สรุปได้ดังนี้
การจัดสรร
ส�ำรองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2560
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ส�ำรองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2560
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น
1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 4.50 บาท ต่อหุ้น

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

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

12,407,478,811.00 บาท

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตรา
ทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเทียบกับปี 2559 ที่ได้จ่ายเงินปันผล
ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
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รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน โดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายโกวิทย์
2. นายอมร
3. นายพรเทพ

โปษยานนท์
จันทรสมบูรณ์
พรประภา

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป รวมทัง้ ทำ�หน้าทีก่ ำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปด้วย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้กำ�หนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีดำ�เนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและ
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และภาวะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องคำ�นึงถึง
ขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สำ�หรับ
การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
การกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีจำ�นวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจำ�นวน 18 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 5 ท่าน และกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 6 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี สำ�หรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทน
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของรายงานประจำ�ปีฉบับนีแ้ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

(โกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
25 มกราคม 2561
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบ
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

(ชาตรี โสภณพนิช)

ประธานกรรมการธนาคาร
22 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จำ�นวน 4 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการใด ๆ ของธนาคาร
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

พลเรือเอกประเจตน์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
รองศาสตราจารย์เกศินี
นายอรุณ

ศิริเดช
ยุคล
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน
ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจำ�ไตรมาส ประจำ�งวดครึ่งปี และประจำ�ปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชี
และการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำ�คัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี มีการพิจารณา
ผลประกอบการของธนาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถดำ�เนินการได้
ตามแผนและแนวทางที่กำ�หนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำ�กัด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรอง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมของธนาคารในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน หรือ IFRS 9 Financial Instruments ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำ�ปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้น
การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำ�คัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้ดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนดเป็นประจำ�ทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุมพิจารณา
สรุปผลการตรวจสอบประจำ�ปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผูบ้ ริหารของสายงานทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบเพือ่ ร่วมกันพิจารณากำ�หนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี
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และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในประจำ�ปีนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สอบบัญชี
ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ ถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา สำ�หรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีนนั้ ได้พจิ ารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำ�นักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจำ�ปี 2561 รวมทั้ ง พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมเสนอต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ นำ�เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
โดยได้จัดทำ�ความเห็นและข้อเสนอแนะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารก�ำหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณา
ผลการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการกำ�กับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ
เป็ น อิ ส ระ และแสดงความเห็น อย่า งตรงไปตรงมาเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ
ความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
รวมทั้งได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2560 แล้ว กฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสม ครอบคลุมข้อกำ�หนด
และกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง

พลเรือเอก
(ประเจตน์ ศิริเดช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ธนาคารและบริษทั ย่อย”) และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตาม
ข้อกำ�หนดของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีก่ ำ�หนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เนื่ อ งจากค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ นั้ น มี ก ารใช้ ส มมติ ฐ านและ
ดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการการรับรู้รายการ
ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ ง รวมถึ ง การพิ จ ารณาข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่ อ ความสามารถในการช� ำ ระคื น เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ของลู ก หนี้
ประมาณการกระแสเงิ น สดจากหลั ก ประกั น ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ ระยะเวลา
ของกระแสเงินสดในอนาคต ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการผิดนัดช�ำระหนี้
ข้าพเจ้าได้ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในประเด็นดังต่อไปนี้:

• การจัดชั้นสินเชื่อและการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ เพื่อการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้

• สมมติฐานที่ส�ำคัญและดุลยพินิจของผู้บริหารที่น�ำมาใช้

ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อมูล
ผลสู ญ เสี ย จากประสบการณ์ ใ นอดี ต และข้ อ มู ล ที่ ห าได้
ในปัจจุบัน รวมถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้

• การก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่มีลักษณะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน

• การค�ำนวณและการรับรู้รายการของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีสำ� หรับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและรายละเอียด
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.7 และ 6.7 ตามล�ำดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญรวมถึง

• ประเมินและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ การทดสอบการควบคุมภายในเหล่านี้ ประกอบด้วย การท�ำ
ความเข้าใจนโยบายการบัญชีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ การจั ด ชั้ น หนี้ มู ล ค่ า หลั ก ประกั น และการ
สอบทานสินเชื่อ ข้าพเจ้าได้ทดสอบระบบการควบคุมในกระบวนการ
ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตาม การทบทวนและการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร

• ปฏิบตั งิ านการทดสอบรายละเอียด โดยการสุม่ ตัวอย่างทัง้ ลูกหนีร้ ายใหม่

และลูกหนี้รายเดิมของธนาคารที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง
การทดสอบการค�ำนวณในทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ

• ท�ำการทดสอบตัวอย่างของรายการเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (จุดรับรู้การด้อยค่า) นั้น ถูกระบุอย่างทันท่วงที
และได้มีการก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้

• ทดสอบการประมาณการของกระแสเงิ น สดในอนาคตของลู ก หนี้
ของธนาคารที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหารของธนาคารที่ใช้ในการค�ำนวณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงการสอบทานสมมติฐาน และเปรียบเทียบ
ประมาณการกับข้อมูลภายนอกที่มี

• ประเมิ น ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ระบุ โ ดยผู ้ บ ริ ห ารว่ า เป็ น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักฐาน
ภายนอกประกอบดุลยพินิจของข้าพเจ้า
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และ
ของธนาคารในการดำ�เนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้าง และเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
ธนาคารและบริษัทย่อย เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
และประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

(ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
2560
2559
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์

เงินลงทุ
สด นสุทธิ
เงิ
นลงทุนในบริางธนาคารและตลาดเงิ
ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุ
รายการระหว่
นสุทธิ
สิเงิทนธิให้ในการเรี
หลัแก้ ละดอกเบี
ทรัพย์ ย้ ค้างรับสุทธิ
สินเชื่อยแก่กคืลนูกหนี
สินทรัเงิพนย์ให้
ตราสารอนุ
สินเชื่อแก่พลันูกธ์หนี้
เงินลงทุนสุทธิ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หัเงิกนให้
รายได้
ชี ้
สินเชืรอตั
่อแก่ดลบัูกญหนี
หัดอกเบี
ก ค่าเผื
ย้ ค้อ่ าหนี
งรัส้บงสัยจะสูญ
หัก ค่รวมเงิ
าเผือ่ การปรั
บโครงสร้
นให้สินบเชืมูล่อค่แก่าจากการปรั
ลูกหนีแ้ ละดอกเบี
ย้ ค้าางหนี
งรับ้
รวมเงิรนอตัให้ดสบัินญเชืชี่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หัก รายได้
หัก ค่ากเผืค้อา่ จากการรั
หนีส้ งสัยจะสู
ภาระของลู
บรองญ
าเผือ่ การปรัทบธิมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์หัสกินค่รอการขายสุ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
สิทีนด่ ทรั
พย์ภาษีเงินได้
รอการตั
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์
สุทธิดบัญชี
พย์ด่น้วสุยเงิ
สิลูนกหนี
ทรัพซ้ ย์ื้อหลั
ไม่มกีตทรััวตนอื
ทธินสด
หลั
ทีน่ เงิาไปวางกั
บคูส่ ดัญบัญ
ญาทางการเงิ
น
สินกทรัประกั
พย์ภนาษี
นได้รอการตั
ชี
ลูสิกนหนี
ทรัพซ้ ย์ื้อหลั
อื่นสุกทรั
ทธิพย์ด้วยเงินสด
หลั
ก
ประกั
น
ที
น
่
รวมสินทรัพย์ าไปวางกับคูส่ ัญญาทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

65,472,802

6.2

66,338,317

437,738,297
394,612,287
งบการเงินรวม
6,743
7,449
2560
2559
27,359,581
24,471,159

หมายเหตุ
6.3
6.4
6.2
6.5
6.6
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.9
6.12
6.10
6.11
6.12
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
65,382,699

66,261,272
หน่วย : พันบาท
385,771,851
342,757,301
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
27,047,821
24,040,842

591,719,967
65,472,802
437,738,297
1,460,090
6,743
27,359,581
2,004,496,384
591,719,967
5,061,073
1,460,090
2,009,557,457

546,613,858
66,338,317
394,612,287
1,327,421
7,449
24,471,159
1,941,586,291
546,613,858
4,652,521
1,327,421
1,946,238,812

563,445,386
65,382,699
385,771,851
37,090,632
27,047,821
1,954,426,697
563,445,386
4,953,268
37,090,632
1,959,379,965

518,115,767
66,261,272
342,757,301
33,680,877
24,040,842
1,893,632,507
518,115,767
4,536,487
33,680,877
1,898,168,994

(507,523)
2,004,496,384
(137,710,621)
5,061,073
(2,310,372)
2,009,557,457
(507,523)
1,869,028,941
(137,710,621)
1,432,858
(2,310,372)
11,415,102
1,869,028,941
43,834,022
1,432,858
1,032,300
11,415,102
3,676,165
43,834,022
5,301,324
1,032,300
3,203,364
3,676,165
5,301,324
13,628,832
3,203,364
3,076,310,388
13,628,832
3,076,310,388

(493,063)
1,941,586,291
(116,808,546)
4,652,521
(2,709,754)
1,946,238,812
(493,063)
1,826,227,449
(116,808,546)
686,373
(2,709,754)
12,262,492
1,826,227,449
45,230,550
686,373
828,594
12,262,492
3,347,566
45,230,550
3,541,325
828,594
4,366,690
3,347,566
3,541,325
14,368,259
4,366,690
2,944,229,789
14,368,259
2,944,229,789

(469,345)
1,954,426,697
(134,510,776)
4,953,268
(2,310,372)
1,959,379,965
(469,345)
1,822,089,472
(134,510,776)
128,232
(2,310,372)
8,529,592
1,822,089,472
42,368,555
128,232
951,853
8,529,592
2,686,368
42,368,555
951,853
3,077,643
2,686,368
11,466,882
3,077,643
2,970,036,986
11,466,882
2,970,036,986

(450,949)
1,893,632,507
(113,368,416)
4,536,487
(2,709,754)
1,898,168,994
(450,949)
1,781,639,875
(113,368,416)
116,245
(2,709,754)
8,776,512
1,781,639,875
43,767,374
116,245
774,276
8,776,512
2,355,259
43,767,374
774,276
4,328,555
2,355,259
12,184,928
4,328,555
2,838,799,083
12,184,928
2,838,799,083

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิ
นรวม
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
และบริ
ษัทย่อย
หมายเหตุ

2560

2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สินทรัพย์
(ต่อ
ณ )วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสด
65,472,802และบริษัท66,338,317
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ย่อย
รายการระหว่
า
งธนาคารและตลาดเงิ
น
สุ
ท
ธิ
6.2
437,738,297
394,612,287
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิงบการเงิ
น (ต่อ) นรวม
ณ
ที่ 31ยธักคืนนวาคม
สิทธิวัในนการเรี
หลักทรั2560
พย์
6,743
หมายเหตุ
2559 7,449
ณ วันที่ 31 ธัน2560
วาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ตราสารอนุ
ธ์ วนของเจ้าของ
หนีส้ พินันและส่

นสุทธิ
เงินลงทุ
รับฝาก
รายการระหว่
น ทธิ
เงิ
นลงทุนในบริางธนาคารและตลาดเงิ
ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุ
หนี
ส
้
น
ิ
จ่
า
ยคื
น
เมื
อ
่
ทวงถาม
ส้ ินแ้ และส่
วนของเจ้
เงินให้สินเชื่อแก่หนี
ลูกหนี
ละดอกเบี
ย้ ค้างรัาบของ
สุทธิ
ภาระในการส่
ง
คื
น
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
เงินรับเงิฝาก
นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี
ส้ ินตราสารอนุ
พันธ์
รายการระหว่
น
ดอกเบีย้ าค้งธนาคารและตลาดเงิ
างรับ
ตราสารหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
หนี
ส้ ินจ่ายคืท้ นอี่ เมื
่อทวงถาม
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
ภาระของธนาคารจากการรั
ภาระในการส่
งคืนหลักทรัพย์บรอง
หัก รายได้รส้อตัินดบัญชี
ประมาณการหนี
หนีส้ ินตราสารอนุพันธ์
ก ค่าเงิเผืนอ่ ได้หนีรอการตั
ส้ งสัยจะสูญ
หนี
ส้ ินหัภาษี
ตราสารหนี
ท้ อี่ อกและเงินกูด้ยบัืมญชี
าจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี
ส้ ินหัอืก่นค่าเผือ่ การปรับมูลบค่รอง
ภาระของธนาคารจากการรั

6.3

27,359,581

6.4
6.14
6.15
6.5
หมายเหตุ

591,719,967
546,613,858
2,310,743,284
2,178,140,784
งบการเงินรวม
133,583,866
130,927,972
1,460,090
1,327,421
2560
2559
13,643,338
12,326,299
421,410
272,400
2,310,743,284
2,178,140,784
2,004,496,384
1,941,586,291
21,001,637
26,713,721
133,583,866
130,927,972
5,061,073
4,652,521
107,189,917
137,815,211
13,643,338
12,326,299
2,009,557,457
1,946,238,812
1,432,858
686,373
421,410
272,400
(507,523)
(493,063)
13,504,271
12,941,250
21,001,637
26,713,721
(137,710,621)
(116,808,546)
5,742,629
5,702,331
107,189,917
137,815,211
(2,310,372)
(2,709,754)
67,040,142
59,458,565
1,432,858
686,373

6.6
6.14
6.3
6.15
6.16
6.20
6.3
6.7
6.12
6.16
6.8

รวมเงิ
รวมหนี
ส้ ิน นส้ ให้
ประมาณการหนี
ิน สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
6.20
ภาระของลู
หนีส้ ินภาษีเกงิค้นาได้จากการรั
รอการตับดรอง
บัญชี
6.12
ส่ทรั
ว
นของเจ้
า
ของ
หนีพส้ ย์ินสอืิน่ รอการขายสุทธิ
6.9
ทุทีดน่ ินเรือรวมหนี
นหุ
น
้
6.22
ส้ ิน ปกรณ์สุทธิ
อาคารและอุ
6.10
ทุนจดทะเบียน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.11
หุาน้ ของ
บุริมสิทธิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่สิวนนของเจ้
ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.12
ทุนเรือนหุน้ หุน้ สามัญ 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท 6.22
ลูกหนีทุซ้ นื้อทีหลั
กทรัพย์ดาระแล้
้วยเงินวสด
อ่ อกและช
ทุนจดทะเบี
ยน
บาท
หลักประกัหุหุนนนที้้ สามั
บคูส่ ัญญาทางการเงิ
บุน่ าไปวางกั
ริมสิญทธิ1,908,842,894
1,655,000
หุน้ หุมูน้ ลมูค่ลานค่หุาน้ หุละน้ ละ
1010
บาท
ส่สิวนนเกิ
ญ
ทรัพนย์มูอลหุื่นค่น้ สุาสามั
ทหุธิน้ สามั
ญ 3,998,345,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
องค์
ป
ระกอบอื
น
่
ของส่
ว
นของเจ้
ทีอ่ พอกและช
ว าของ
รวมสิทุนนทรั
ย์ าระแล้
กาไรสะสมหุน้ สามัญ 1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
6.24 , 6.25
ส่วนเกิจัดนสรรแล้
มูลค่าหุวน้ สามัญ
ทุนส่นารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื
ของส่วนของเจ้าของ
อื
น
่
ๆ
กาไรสะสม
ยัจัดงไม่
ได้จัดวสรร
สรรแล้
6.24 , 6.25
รวมส่ทุวนนของธนาคาร
สารองตามกฎหมาย
ส่วนได้เสียอืที่นไ่ ม่ๆมีอานาจควบคุม
รวมส่
ยังไม่ไวด้นของเจ้
จัดสรร าของ
รวมหนี
ส้ ินวและส่
วนของเจ้าของ
รวมส่
นของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
รวมหนีส้ ินปและส่
วนของเจ้นาเป็
ของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

24,471,159

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
65,382,699

66,261,272
หน่วย : พันบาท
385,771,851
342,757,301
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560 2559 27,047,821
หน่ว24,040,842
ย : พันบาท

563,445,386
518,115,767
2,252,421,001
2,116,658,689
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
127,212,537
122,899,921
37,090,632
33,680,877
2560
2559
13,596,284
12,305,367
2,252,421,001
2,116,658,689
1,954,426,697
1,893,632,507
20,213,259
26,153,232
127,212,537
122,899,921
4,953,268
4,536,487
106,963,811
137,624,479
13,596,284
12,305,367
1,959,379,965
1,898,168,994
128,232
116,245
(469,345)
(450,949)
13,323,068
12,777,872
20,213,259
26,153,232
(134,510,776)
(113,368,416)
5,527,563
5,468,140
106,963,811
137,624,479
(2,310,372)
(2,709,754)
44,549,927
40,453,713
128,232
116,245

1,869,028,941
2,674,303,352
13,504,271
1,432,858
5,742,629
67,040,142
11,415,102
2,674,303,352
43,834,022

1,826,227,449
2,564,984,906
12,941,250
686,373
5,702,331

1,822,089,472
2,583,935,682
13,323,068
128,232
5,527,563

1,781,639,875
2,474,457,658
12,777,872
116,245
5,468,140

59,458,565
12,262,492
2,564,984,906
45,230,550

44,549,927
8,529,592
2,583,935,682
42,368,555

40,453,713
8,776,512
2,474,457,658
43,767,374

1,032,300
16,550
3,676,165
39,983,450

828,594
16,550
3,347,566
39,983,450
3,541,325

951,853
16,550
2,686,368
39,983,450
-

774,276
16,550
2,355,259
39,983,450
-

19,088,429
3,203,364
16,550
56,346,232
13,628,832
39,983,450
56,282,626
3,076,310,388
19,088,429
56,346,232
22,000,000
56,282,626
96,500,000
151,506,327
401,723,614
22,000,000
283,422
96,500,000
402,007,036
151,506,327
3,076,310,388
401,723,614

19,088,429
4,366,690
16,550
56,346,232
14,368,259
39,983,450
55,239,381
2,944,229,789
19,088,429
56,346,232
21,000,000
55,239,381
91,500,000
135,841,529
379,015,571
21,000,000
229,312
91,500,000
379,244,883
135,841,529
2,944,229,789
379,015,571

19,088,429
3,077,643
16,550
56,346,232
11,466,882
39,983,450
57,886,128
2,970,036,986
19,088,429
56,346,232
22,000,000
57,886,128
96,500,000
134,280,515
386,101,304
22,000,000
96,500,000
386,101,304
134,280,515
2,970,036,986
386,101,304

19,088,429
4,328,555
16,550
56,346,232
12,184,928
39,983,450
56,354,551
2,838,799,083
19,088,429
56,346,232
21,000,000
56,354,551
91,500,000
120,052,213
364,341,425
21,000,000
91,500,000
364,341,425
120,052,213
2,838,799,083
364,341,425

5,301,324

283,422
402,007,036
3,076,310,388

229,312
379,244,883
2,944,229,789

386,101,304
2,970,036,986
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(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)

364,341,425
2,838,799,083

107

108

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริธนาคารกรุ
ษัทย่อยงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ
และบริงเทพ
ษัทย่จอากั
ธนาคารกรุ
ย ด (มหาชน)
ธนาคารกรุ
งเทพ
และบริ
จากัดงษเทพ
ัท(มหาชน)
ย่อจยากัด และบริ
(มหาชน)
ษัทและบริ
ย่อย ษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนและก
ธนาคารกรุ
เทพ
และบริ
ย่นอาไรขาดทุ
อและก
ธนาคารกรุ
งงเทพ
จจากั
ดด (มหาชน)
และบริ
ษษงบก
ัทนัทย่เบ็
าไรขาดทุ
งบก
นเบ็
าไรขาดทุ
ดากัเสร็
จ(มหาชน)
อืนน่ และก
งบก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
ดยยเสร็จาไรขาดทุ
อืน่ และกนาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จนอืเบ็
น่ ดเสร็จอืน่
าไรขาดทุ
และก
าไรขาดทุ
เสร็
จสอือืิ้นส่ น่ าหรั
และก
ดดเสร็
สาหรับปีสิ้นสุดงบก
วังบก
นทีาไรขาดทุ
่ 31 ธันวาคม
สนนาหรั
2560
บปีาไรขาดทุ
สิ้นสุดวันนนทีเบ็
สเบ็
่ าหรั
31
ธับนปีจวาคม
สุด2560
วับนปีทีส่ 31
ิ้นสุธัดนวัวาคม
นที่ 312560
ธันวาคม 2560
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2560
2560
สสาหรั
หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่นวรวม
วยนยเฉพาะธนาคาร
บาท งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่
:: พัพันนบาท
งบการเงิ
รวม 2560หมายเหตุ
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
นนรวม
งบการเงิ
หมายเหตุ
2560
หมายเหตุ
2559 งบการเงิ
2560
หมายเหตุ
2559
2560 2559
2560นนเฉพาะธนาคาร
2560
2559
2559 2559
2560
2560 2559
2559
หมายเหตุ 6.34102,443,089
2560 105,476,438
2559 6.34
2560
2559
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีรายได้
ย้
ดอกเบีย้
6.34
105,476,438
6.34101,041,157
102,443,089
105,476,438
98,491,679
105,476,438
101,041,157
102,443,089
102,443,089
98,491,679
101,041,157101,041,157
98,491,679 98,491,679
รายได้ดดอกเบี
อกเบีค่ย้ ย้ าใช้จ่ายดอกเบีย้
6.34
105,476,438
102,443,089
101,041,157
98,491,679
รายได้
6.34
102,443,089
101,041,157
98,491,679
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี
ค่าใช้
ย้ จ่ายดอกเบีย้ 6.35
38,851,433
6.35105,476,438
38,445,326 38,851,433
6.35
37,028,645
6.3538,445,326
38,851,433
36,805,028
38,851,433
37,028,645
38,445,326
38,445,326
36,805,028
37,028,645 37,028,645
36,805,028 36,805,028
ยดอกเบีย้ ย้
6.35
38,851,433 66,625,005
38,445,326
37,028,645
36,805,028
6.35
38,851,433
38,445,326
37,028,645
36,805,028
รายได้ดอกเบีค่ค่ย้ าาสุใช้ใช้
ทจธิจ่า่ายดอกเบี
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ รายได้ดอกเบีรายได้
ย้ สุทธิ ดอกเบีย้ สุทธิ
66,625,005
63,997,763
64,012,51263,997,763
66,625,005
61,686,651
66,625,005
64,012,512
63,997,763
63,997,763
61,686,651
64,012,512 64,012,512
61,686,651 61,686,651
36,459,914
31,783,903
36,459,914
28,868,623
36,459,914
31,783,903
32,936,178
32,936,178
28,868,623
31,783,903 31,783,903
28,868,623 28,868,623
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้
รายได้
ค่าธรรมเนี
รายได้
การค่าธรรมเนี
รายได้
ยมและบริ
ค่าธรรมเนี
การยมและบริ
6.36 การ
6.3632,936,178
6.3663,997,763
6.3632,936,178
รายได้
อกเบี
66,625,005 36,459,914
63,997,763
64,012,512
61,686,651
ดดอกเบี
ย้ ย้ สุสุททธิธิยมและบริ
66,625,005
64,012,512
61,686,651
8,933,985
8,444,078 8,933,985
8,840,706
8,933,985
8,343,208
8,933,985
8,840,706
8,444,078
8,444,078
8,343,208
8,840,706 8,840,7068,343,208 8,343,208
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ
ค่าใช้ยยจมและบริ
่ายค่าธรรมเนี
ค่าใช้จก่าาร
ยค่าธรรมเนี
ค่าใช้จ่ายยค่
มและบริ
าธรรมเนี
การยมและบริ
6.36 การ
6.3636,459,914
6.3632,936,178
6.368,444,078
36,459,914
32,936,178
31,783,903
28,868,623
31,783,903
28,868,623
รายได้คคก่า่าาร
ธรรมเนี
มและบริ
6.36
รายได้
ธรรมเนี
กการาร ยมและบริ
6.36
รายได้ค่าธรรมเนี
การสุยทยมและบริ
ธิมและบริ
รายได้คกก่าาราร
ธรรมเนียมและบริ
รายได้
การสุ
ค่าทธรรมเนี
ธิ รายได้
ยมและบริ
ค่าธรรมเนี
การสุ
ยมและบริ
ทธิ การสุ
27,525,929
ทธิ6.36
24,492,100
27,525,929
20,525,415
27,525,929
22,943,197
24,492,1008,343,208
24,492,100
20,525,415
22,943,197 22,943,197
20,525,415 20,525,415
8,933,985 27,525,92922,943,197
8,444,078 24,492,100
8,840,706
8,343,208
8,933,985
8,444,078
8,840,706
ยค่าาธรรมเนี
ธรรมเนี
6.36
ค่ค่าาใช้ใช้ยจจมและบริ
่า่ายค่
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริ
วกรรตเงิ
าไรสุ
นธรรมเนี
ธิตราต่
จากธุยายรงประเทศ
กรรมเพื
ค้ารสุ
าและปริ
วรรตเงิ
กาไรสุ
รกรรมเพื
นทตราต่
ธิจากธุ
อ่ ค้าางประเทศ
รและปริ
กรรมเพื
6.37
วรรตเงิ
อ่ ค้าและปริ
นตราต่วารรตเงิ
งประเทศ
6,257,302
นตราต่างประเทศ
6.3727,525,929
7,459,181 6,257,302
6.3724,492,100
6,462,977
6.377,459,181
6,257,302
6,288,147
6,257,302
6,462,977
7,459,181
7,459,181
6,288,147
6,462,977 6,462,9776,288,147 6,288,147
รายได้
มและบริกอ่ กกาไรสุ
ารสุ
27,525,929
24,492,100
22,943,197
20,525,415
รายได้
คค่า่าทธรรมเนี
มและบริ
ททธิธิจากธุ
22,943,197
20,525,415
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนกกาไรสุ
กาไรสุ
ทธิจากเงิ
นและปริ
ลงทุนววรรตเงิ
กรรตเงิ
าไรสุนทนตราต่
ธิตราต่
จากเงิ
าไรสุ
นลงทุ
ทธินจากเงินลงทุน6.38
6,428,410
6.38 4,271,560
6.387,459,181
6,463,329
6.384,271,560
6,428,410
2,397,447
6,428,410
6,463,329
4,271,5606,288,147
4,271,560
2,397,447
6,463,329 6,463,3292,397,447 2,397,447
าไรสุททธิธิจจากธุ
ากธุ
กรรมเพื
งประเทศ
6.37
6,257,302 6,428,410
7,459,181
6,462,977
6,288,147
รรกรรมเพื
อ่ อ่ ค้ค้าาและปริ
ากางประเทศ
6.37
6,257,302
6,462,977
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุ
นตามวิ
ีสส่ว่ วนได้
เสีงยนกนาไรจากเงินลงทุ
ส่วนนแบ่
ตามวิ
งกธาไรจากเงิ
ีสว่ ส่นได้
วนแบ่
เสีนยงลงทุ
กาไรจากเงิ
นตามวินธีสลงทุ
ว่ นได้
นตามวิ
เสีย ธีสว่ นได้เสี204,290
ย6.38
96,620 204,2904,271,560
96,620
204,2906,463,329
204,290
96,620
- 2,397,447
96,620 - าไรสุ
ากเงิ
นลงทุ
ลงทุ
6.38
6,428,410
4,271,560
6,463,329
2,397,447
กกาไรสุ
ททธิธิจจธากเงิ
นนแบ่
6,428,410
กาไรจากการจาหน่ายสิส่ส่นววทรั
พย์งงกกาไรจากเงิ
กาไรจากการจ
าหน่
ทรั
าไรจากการจ
พเเสีย์สียย กาหน่
าไรจากการจ
ายสินทรัาหน่
พย์ ายสินทรัพย์
1,196,054
998,894
998,894 759,561
1,196,054
614,971
998,894 998,894
759,561
614,971 614,971 759,561 759,561
นแบ่
าไรจากเงิ
ลงทุนนตามวิ
ตามวิาธยสิ
ธีสีสว่ นวก่ นได้
นได้
204,290 1,196,054 614,971
96,620 1,196,054
นแบ่
นนลงทุ
204,290
96,620
--รายได้จากเงินปันผล กกาไรจากการจ
รายได้
ากเงิ
นทรัปัพพนย์ย์ผล รายได้จากเงินรายได้
ปันผลจากเงินปันผล
3,787,746
3,966,068
3,787,746
4,433,468
3,787,746
5,174,720
3,966,068 759,561
3,966,068
4,433,468
5,174,720 5,174,7204,433,468 4,433,468
าไรจากการจ
าหน่าจายสิ
ยสินนทรั
1,196,054 3,787,7465,174,720
998,894 3,966,068
614,971
759,561
าหน่
1,196,054
998,894
614,971
รายได้จากการดาเนินงานอื
่น จๆจากเงิ
รายได้
่น ๆจากการด
รายได้
าเนิจนากการด
งานอื่น าเนิ
ๆ นงานอื่น ๆ
302,391 575,335
443,553
302,391 302,391 443,553 443,553
442,976
575,335 442,9763,966,068
442,9765,174,720
442,976 302,391
575,3354,433,468
575,335 443,553
รายได้
ากเงินรายได้
นปัปันนผล
ผลจากการดาเนินงานอื
3,787,746
3,966,068
5,174,720
4,433,468
รายได้
3,787,746
รวมรายได้จากการด
าเนิ
นงานาเนิ
รวมรายได้
นงาน จากการด
รวมรายได้
าเนิจนากการด
งาน าเนินงาน112,467,712
105,857,521
105,974,097
112,467,712
96,534,242
112,467,712
105,857,521105,857,521
105,974,097105,974,097
96,534,242 96,534,242
รายได้จจากการด
ากการด
าเนินนงานอื
งานอื
302,391105,974,097
443,553 96,534,242
442,976112,467,712
575,335105,857,521
รายได้
่น่นๆๆ จากการดาเนิรวมรายได้
302,391
443,553
442,976
575,335
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆรวมรายได้
ค่าใช้จ่าจยจากการด
าเนินนงาน
นงาน
ค่งานอื
าใช้จ่นายจากการด
ๆ ค่าใช้จาเนิ
่ายจากการด
นงานอื่น าเนิ
ๆ นงานอื่น ๆ
รวมรายได้
จากการด
ากการดาเนิ
าเนิ
112,467,712
105,857,521
105,974,097
96,534,242
112,467,712
105,857,521
105,974,097
96,534,242
ค่าาใช้ใช้
ยจากการด
จจ่า่ายจากการด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่พนั
กงาน
ค่าเนิ
าาเนิ
ใช้นจนงานอื
่างานอื
ยเกี่ยน่นวกัๆๆบพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยค่วกัาใช้
บพนั
จ่ากยเกี
งาน่ยวกับพนักงาน
25,540,525
25,247,253 25,540,52523,067,69225,247,253
25,540,525
22,829,785
25,540,525
23,067,692
25,247,253 25,247,253
22,829,785
23,067,692 23,067,692
22,829,785 22,829,785
ยเกี่ย่ยค่วกั
วกั
พนักกงาน
งาน
25,540,525
25,247,253
23,067,692
22,829,785
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายเกี
าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
147,714
125,486 147,714
110,940 125,486
147,714
105,020
147,714 110,940
125,486
125,486 105,020
110,940 110,940 105,020 105,020
บบพนั
25,540,525
25,247,253
23,067,692
22,829,785
ตอบแทนกรรมการ
147,714 10,252,2129,519,196
125,486 9,908,827
110,940
105,020
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที
่และอุ
ค่าปใช้กรณ์
จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที
ค่าใช้จ่ายเกี
่และอุ
่ยค่วกั
ปากรณ์
ใช้
บอาคารสถานที
จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที
่และอุปกรณ์ ่และอุ
10,252,212
ปกรณ์
9,908,827
10,252,212
9,207,253
10,252,212
9,519,196
9,908,827 105,020
9,908,827
9,207,253
9,519,196 9,519,1969,207,253 9,207,253
ค่ค่าาตอบแทนกรรมการ
147,714
125,486
110,940
ยเกี่ย่ยค่วกั
วกั
อาคารสถานที
ละอุค่ปาปกรณ์
กรณ์อากร ค่าภาษีอากร
10,252,212
9,908,827
9,519,196
9,207,253
ค่าภาษีอากร
าภาษี
อากร
ภาษี
3,357,316
3,387,529 3,357,3169,908,827
3,258,450 3,387,529
3,357,316
3,292,570
3,357,316
3,258,450
3,387,5299,207,253
3,387,529
3,292,570
3,258,450 3,258,4503,292,570 3,292,570
ค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายเกี
บบอาคารสถานที
่แ่และอุ
10,252,212
9,519,196
อื่น ๆ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
9,650,205
11,836,074
9,041,67011,836,074
9,650,205
11,053,285
9,650,205
11,836,074
9,041,6703,292,570
11,836,074
11,053,285
9,041,670 9,041,670
11,053,285 11,053,285
ภาษีออากร
ากรอื่น ๆ
3,357,316 9,650,2053,387,529
3,387,529
3,258,450
3,292,570
ค่ค่าาภาษี
3,357,316
3,258,450
รวมค่าใช้จ่ายจากการด
ๆ าใช้จ่ายจากการดาเนิ
รวมค่
นงานอื
าใช้จ่นายจากการด
ๆรวมค่าใช้จาเนิ
่ายจากการด
นงานอื่น าเนิ
ๆ นงานอื
48,947,972
่น ๆ
50,505,169
44,997,94850,505,169
48,947,972
46,487,913
48,947,972
44,997,948
50,505,169
50,505,169
46,487,913
44,997,948 44,997,948
46,487,913 46,487,913
9,650,205 48,947,972
11,836,074
9,041,670
11,053,285
อือื่น่นๆๆ าเนินงานอื่นรวมค่
9,650,205
11,836,074
9,041,670
11,053,285
รวมค่
งานอื
48,947,972 22,369,887
50,505,169
44,997,948
46,487,913
า้สาใช้
่า่ายจากการด
นนงานอื
่น่นๆนๆ้สจากการด้
48,947,972
44,997,948
46,487,913
หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุรวมค่
นหนี
จากการด้
ญ
ูใช้จจหนี
อยจากการด
้สยค่
งสัายจะสูาเนิ
ญาเนิหนี
และขาดทุ
้สญ
ู หนี
งสั
หนีย้สจะสู
ญ
ู หนี
ญอยค่
และขาดทุ
้สงสั
า ยจะสูนญ6.39
จากการด้
และขาดทุอยค่
นจากการด้
า 22,369,887
อยค่า
6.3915,727,950
6.3950,505,169
22,297,483
6.3915,727,950
22,369,887
15,139,314
22,369,887
22,297,483
15,727,950
15,727,950
15,139,314
22,297,483 22,297,483
15,139,314 15,139,314
หนีอ้ส้สนภาษี
ู หนี
หนี้สเ้สงิงสั
จะสูญญและขาดทุ
และขาดทุ
จากการด้
าาไรจากการด
6.39
22,369,887 41,149,853
15,727,950
22,297,483
15,139,314
หนี
ญ
ูญ
ยยจะสู
นนจากการด้
6.39
22,369,887
15,727,950
22,297,483
15,139,314
กาไรจากการดาเนินงานก่
นกงสัาไรจากการด
ได้
าเนินงานก่
กาไรจากการด
อนภาษีออเยค่
งิยค่
นากได้
าเนินงานก่อนภาษี
าเนินงานก่
เงินได้อนภาษีเงินได้41,149,853
39,624,402
38,678,66639,624,402
41,149,853
34,907,015
41,149,853
38,678,666
39,624,402
39,624,402
34,907,015
38,678,666 38,678,666
34,907,015 34,907,015
ภาษีเงินได้
ภาษี
ได้ ออนภาษี
6.40
7,832,312
6.4041,149,853
7,555,687 7,832,312
6.4039,624,402
7,098,248
6.407,555,687
7,832,312
6,427,739
7,832,312
7,098,248
7,555,687
7,555,687
6,427,739
7,098,248 7,098,2486,427,739 6,427,739
าไรจากการด
าเนิเนงินนงานก่
งานก่
นภาษีเเงิงินนภาษี
41,149,853
39,624,402
38,678,666
34,907,015
กกาไรจากการด
าเนิ
ได้ได้ เงินได้ ภาษีเงินได้
38,678,666
34,907,015
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ กาไรสุทธิ
ภาษีเเงิงินนได้ได้ กาไรสุทธิ
ภาษี
33,317,541
32,068,715
33,317,541
28,479,276
33,317,541
31,580,418
32,068,7156,427,739
32,068,715
28,479,276
31,580,418 31,580,418
28,479,276 28,479,276
6.40
7,832,312 33,317,54131,580,418
7,555,687 32,068,715
7,098,248
6,427,739
6.40
7,832,312
7,555,687
7,098,248
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็กจกาไรสุ
อืาไรสุ
่น ททธิธิ กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จกอืาไร
่น (ขาดทุนก)าไร
เบ็ด(ขาดทุ
เสร็จอืน่ ) เบ็ดเสร็จอื่น
33,317,541
32,068,715
31,580,418
28,479,276
33,317,541
32,068,715
31,580,418
28,479,276
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่
เเบ็
ข้าดรายการที
ัดประเภทรายการใหม่
อขาดทุนรายการที
ในภายหลั
เ่จข้ัดางประเภทรายการใหม่
ไปไว้
รายการที
ในกาไรหรื
่จัดประเภทรายการใหม่
อขาดทุ
เข้านไปไว้
ในภายหลั
ในกาไรหรื
เข้งาไปไว้
อขาดทุ
ในกาไรหรื
นในภายหลั
อขาดทุง นในภายหลัง
าไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน))เบ็
ดไปไว้
เสร็จจใอืนก
อื่น่น่จาไรหรื
กกาไร
เสร็
กาไร (ขาดทุน) จากการวั
ดมู่จ่จลัดัดค่ประเภทรายการใหม่
าเงินกลงทุ
าไรน(ขาดทุ
เผื่อขาย
น)เจากการวั
ดาไร
มูาไรหรื
ล(ขาดทุ
ค่าเงิออนขาดทุ
ลงทุ
นก)าไร
จากการวั
นนนเผืในภายหลั
(ขาดทุ
่อขายดนมู) ลจากการวั
ดมูนลเผืค่่อาเงิขาย
นลงทุนเผื่อขาย
รายการที
ประเภทรายการใหม่
เข้ข้าาไปไว้
ไปไว้ใกในก
นก
าไรหรื
ขาดทุ
ในภายหลั
รายการที
งค่ง าเงินลงทุ
3,580,453 11,120,94210,987,521 3,580,453
11,120,942
1,618,415
11,120,942
10,987,521
3,580,453 3,580,453
1,618,415
10,987,521 10,987,5211,618,415 1,618,415
การเปลี่ยนแปลงสุทธิกกใาไร
นมูล(ขาดทุ
ค่ายุตนิธน)รรม
การเปลี
่ยนแปลงสุ
ใลงทุ
นมูการเปลี
ต่ยิธนแปลงสุ
รรมการเปลี
ทธิ่ยในมู
นแปลงสุ
ลค่ายุตทิธธิรรม
ในมูล11,120,942
ค่ายุติธรรม
าไร
(ขาดทุ
)จากการวั
จากการวั
ขาย
ดดมูมูลลค่ค่าาเงิเงิทนนธิลงทุ
นลนเผืค่เผืา่อ่อยุขาย
(4,333,047)
(2,259,684)
(2,266,394)
(2,459,055)
(2,266,394)
(2,259,684)
(4,333,047)
(4,333,047)
(2,459,055)
(2,259,684) (2,259,684)
(2,459,055) (2,459,055)
11,120,942 (2,266,394)
3,580,453 (4,333,047)
10,987,521
1,618,415
จานวนสุทธิที่โอนไปยังการเปลี
กการเปลี
าไรหรือ่ย่ยขาดทุ
จานวนสุ
น ททธิธิใทในมู
ธิทลลี่โค่อนไปยั
งรรม
กจาไรหรื
านวนสุ
อขาดทุ
ทธิทจี่โนอนไปยั
านวนสุงทกธิาไรหรื
ที่โอนไปยั
อขาดทุ
งกาไรหรื
น (2,266,394)
อขาดทุน
นแปลงสุ
นมู
ค่าายุยุตติธิธรรม
11,120,942
3,580,453
10,987,521
1,618,415
นแปลงสุ
(5,018,159)
(4,433,626)(2,117,306)
(5,018,159)
27,140
(5,018,159)
(4,433,626)
(2,117,306)
(2,117,306)
(4,433,626)
27,140 (4,433,626) 27,140
27,140
(4,333,047)
(2,259,684)
(2,459,055)
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่
างบการเงิ
น(ขาดทุ
จากการด
)าไรหรื
จากการแปลงค่
าเนิออนขาดทุ
งานในต่
กาไรนน(ขาดทุ
างประเทศ
งบการเงิ
นก)าไร
จากการแปลงค่
น(ขาดทุ
จากการด
น) จากการแปลงค่
าเนิางบการเงิ
นงานในต่นาจากการด
งประเทศ
างบการเงิาเนิ
นจากการด
นงานในต่(2,117,306)
าเนิ
า(2,266,394)
งประเทศ
นงานในต่(5,018,159)
างประเทศ
านวนสุ
ที่โี่โอนไปยั
อนไปยั
ขาดทุ
(2,266,394)
(4,333,047)
(2,259,684)
(2,459,055)
จจานวนสุ
ททธิกธิทาไร
งงกนกาไรหรื
(5,018,159)
(2,117,306)
(4,433,626)
27,140
าไร
(ขาดทุนภาษี
น))าไร
จากการแปลงค่
งบการเงิ
จากการด
าเนิ
งานในต่
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์กกปาไร
ระกอบของก
เงิ(ขาดทุ
นได้เกีน่ย)วกัเบ็บาดาองค์
เสร็ปจภาษี
อืระกอบของก
่นนเนงิจากการด
นได้เกี่ภาษี
ยาไร
วกัาเนิ
บเ(ขาดทุ
งิองค์
ได้
ปเนกีระกอบของก
)่ยเบ็
วกัาาดงประเทศ
บงประเทศ
เสร็
องค์จปอืาไร
่นระกอบของก
(ขาดทุ
น)าไร
เบ็ด(ขาดทุ
เสร็จอืน่ ) เบ็(5,018,159)
ด133,437
เสร็จอื่น (1,849,539)
(2,117,306)
(1,849,539)
(1,822,458) (1,849,539)
133,437(4,433,626)
147,765
(1,849,539)
(1,822,458)
133,437 27,140
133,437(1,822,458)
147,765 (1,822,458)147,765 147,765
(ขาดทุ
จากการแปลงค่
งบการเงิ
นนงานในต่
ภาษีเเงิงินนเรายการที
เกีกี่ย่ยวกั
วกั
องค์
ระกอบของก
าไร่ไ(ขาดทุ
เสร็
(1,849,539)
133,437
(1,822,458)
147,765
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่
ข้ได้าเไปไว้
ในก
่ไบบม่องค์
จาไรหรื
ัดประเภทรายการใหม่
อขาดทุ
รายการที
นในภายหลั
ม่(ขาดทุ
เจข้รายการที
ัดางประเภทรายการใหม่
ไปไว้
ใเบ็
นก
าไรหรื
จัดจจประเภทรายการใหม่
เข้านไปไว้
ในภายหลั
ในกาไรหรื
เข้งาไปไว้
อขาดทุ
ในกาไรหรื
นในภายหลั
อขาดทุ
ง นในภายหลัง
ภาษี
ได้
ปประกอบของก
าไร
นน))เบ็
ด่ไดม่เสร็
อือื่นอ่นขาดทุ
(1,849,539)
133,437
(1,822,458)
147,765
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลั
กาไร (ขาดทุ
กคณิ
น)ตจากการประมาณการตามหลั
ศาสตร์
ปกระกั
าไร
น(ขาดทุ
ภัาไรหรื
ยสาหรั
นออกขาดทุ
)ขาดทุ
าไร
บจากการประมาณการตามหลั
(ขาดทุ
คณินต)ศาสตร์
จากการประมาณการตามหลั
าหรัตบศาสตร์กปคณิ
ระกัตนศาสตร์
ภัยสาหรั
ประกั
บ นภัยสาหรับ
รายการที่ไ่ไม่ม่จจัดัดประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่
ไปไว้
นก
ในภายหลั
รายการที
เเข้ข้าาไปไว้
ใในก
าไรหรื
นนกในภายหลั
งง ประกันภัยกสคณิ
150,762 (282,820)(288,545) 150,762
(282,820)158,149
(282,820)(288,545)
150,762 150,762 158,149
(288,545) (288,545)158,149 158,149
โครงการผลประโยชน์กกาไร
ขาไร
องพนั
กงาน
โครงการผลประโยชน์
ของพนั
โครงการผลประโยชน์
กกงาน
โครงการผลประโยชน์
ขระกั
องพนั
งาน
(ขาดทุ
จากการประมาณการตามหลั
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์
าหรัขบบองพนัก(282,820)
(ขาดทุ
นน))จากการประมาณการตามหลั
คณิ
ปประกั
นนภัภัยยกสสงาน
าหรั
(282,820)
150,762
(288,545)
158,149
โครงการผลประโยชน์
กงาน
งานปจภาษี
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก
ภาษี
าไรเงิ(ขาดทุ
นได้เขกีของพนั
น่ยองพนั
)วกัเบ็บกดองค์
เสร็
อืระกอบของก
่น เงินได้เกี่ภาษี
ยาไร
วกับเ(ขาดทุ
งิองค์
นได้ปเนกีระกอบของก
)่ยเบ็
วกัดบเสร็
องค์จปอืาไร
่นระกอบของก
(ขาดทุ50,548
น)าไร
เบ็ด(ขาดทุ
เสร็จอืน่ ) เบ็ด(282,820)
เสร็
จอื่น
(29,828)
50,548 150,762
51,693 (29,828)
50,548(288,545)
(31,306)
50,548 (29,828)
51,693 158,149
(29,828)(31,306)
51,693
51,693 (31,306) (31,306)
โครงการผลประโยชน์
ภาษีนเเงิ)งินนเบ็ได้ได้ดเเเสร็
ประกอบของก
ระกอบของก
าไรน)(ขาดทุ
(ขาดทุ
เสร็
อื่น่นน)าไร
(2,615,529)
1,754,578(538,892)
1,754,578
(2,615,529)
2,234,901 (31,306)
(2,615,529)(538,892)
2,234,901 2,234,901(538,892) (538,892)
50,548 1,754,5782,234,901
(29,828)(2,615,529)
51,693
(31,306)
รวมกาไร (ขาดทุ
จวกัอืบ่นบองค์
สุองค์
ทธิปรวมก
าไร (ขาดทุ
เบ็ดเสร็
รวมก
อืเบ็าไร
่นดดสุเสร็
ท(ขาดทุ
ธิจจอืรวมก
เบ็ด(ขาดทุ
เสร็จอืน่ )สุเบ็
ท1,754,578
ธิดเสร็จอื่นสุทธิ
ภาษี
กีกี่ย่ยวกั
าไร
นน)จ)เบ็
50,548
(29,828)
51,693
1,754,578 35,072,119
(2,615,529)29,453,186
2,234,901
(538,892)
(ขาดทุกนนาไรเบ็
เสร็
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรเบ็รวมก
ดรวมก
เสร็าไร
จาไร
รวม
ดเสร็
รวม
35,072,119
29,453,186
33,815,319
35,072,119
27,940,384
35,072,119
33,815,319
29,453,186(538,892)
29,453,186
27,940,384
33,815,319 33,815,319
27,940,384 27,940,384
1,754,578
(2,615,529)
2,234,901
(ขาดทุ
))เบ็เบ็ดดเสร็
จจอือืก่จน่นาไรเบ็
สุสุททธิธิ ดเสร็จรวม
าไรเบ็ดดเสร็
เสร็การแบ่
รวมงปันกาไรสุทธิ การแบ่งปันกการแบ่
35,072,119
29,453,186
33,815,319
27,940,384
จจรวม
35,072,119
29,453,186
33,815,319
27,940,384
การแบ่งปันกาไรสุทธิกกาไรเบ็
าไรสุทงธิปันกาไรสุทธิ
การแบ่งงปัปันนกกาไรสุ
าไรสุ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วททนที
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
33,008,714
31,814,845 33,008,71431,580,41831,814,845
33,008,714
28,479,276
33,008,714
31,580,418
31,814,845 31,814,845
28,479,276
31,580,418 31,580,418
28,479,276 28,479,276
การแบ่
ธิธิ ่เป็นของธนาคาร ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีส่ส่ยววทีนที
่ไม่่เม่เป็ป็ีอนนานาจควบคุ
ส่วนที่เป็มนของส่วนได้เสียส่ทีว่ไนที
ม่ม่เป็ีอานาจควบคุ
นของส่
ส่ววนที
นได้
่เป็มเนสีของส่
ยที่ไม่วมนได้
ีอานาจควบคุ
เสียที่ไม่มีอมานาจควบคุ
308,827
ม
253,870 308,827
253,870
308,827
308,827
253,870
-28,479,276
253,870 - นที
ของธนาคาร
33,008,714
31,814,845
31,580,418
28,479,276
ของธนาคาร
33,008,714
31,814,845
31,580,418
นที่เ่เป็ป็นนของส่
ของส่ววนได้
นได้เเสีสียยทีที่ไ่ไม่ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุมม
308,827 33,317,54131,580,418
253,870 32,068,715
33,317,541
32,068,715
33,317,541
28,479,276
33,317,541
32,068,715 32,068,715
31,580,418 31,580,418
28,479,276 28,479,276
ส่ส่ววนที
308,827
253,870
-- 31,580,418
-- 28,479,276
33,317,541
32,068,715
31,580,418
28,479,276
33,317,541
32,068,715
31,580,418
28,479,276
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็
การแบ่
จรวมงปันกการแบ่
าไรเบ็ดงปัเสร็
นกจาไรเบ็
รวม ดเสร็จรวม
การแบ่งงปัปันนกกาไรเบ็
าไรเบ็
เสร็
รวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที
่เป็นจจรวม
ของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
34,763,290
29,205,025 34,763,29033,815,31929,205,025
34,763,290
27,940,384
34,763,290
33,815,319
29,205,025 29,205,025
27,940,384
33,815,319 33,815,319
27,940,384 27,940,384
การแบ่
ดดเสร็
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีส่ส่ยววทีนที
่ไม่่เม่เป็ป็ีอนนานาจควบคุ
ส่วนที่เป็มนของส่วนได้เสียส่ทีว่ไนที
ม่ม่เป็ีอานาจควบคุ
นของส่
ส่ววนที
นได้
่เป็มเนสีของส่
ยที่ไม่วมนได้
ีอานาจควบคุ
เสียที่ไม่มีอมานาจควบคุ
308,829
ม
248,161 308,829
248,161
308,829
308,829
248,161
-27,940,384
248,161 - นที
ของธนาคาร
34,763,290
29,205,025
33,815,319
27,940,384
ของธนาคาร
34,763,290
29,205,025
33,815,319
นที่เ่เป็ป็นนของส่
ของส่ววนได้
นได้เเสีสียยทีที่ไ่ไม่ม่มมีอีอานาจควบคุ
านาจควบคุมม
308,829 35,072,11933,815,319
248,161 29,453,186
35,072,119
29,453,186
35,072,119
27,940,384
35,072,119
29,453,186 29,453,186
33,815,319 33,815,319
27,940,384 27,940,384
ส่ส่ววนที
308,829
248,161
-- 33,815,319
-- 27,940,384
35,072,119
29,453,186
33,815,319
27,940,384
35,072,119
29,453,186
33,815,319
27,940,384
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก(บาท)
าไรต่อหุ้นขัก้นาไรต่
พื้นฐาน
อหุ้น(บาท)
ขั้นพื้นฐาน (บาท)
17.29
16.67
17.29
16.54
16.67
17.29
14.9217.29 16.54
16.67
16.67 14.92
16.54
16.54 14.92
14.92
าไรต่
นขัจขั้นานวนหุ
้นพืกพื้น้น(พัฐาน
ฐาน
(บาท)
กกาไรต่
หุหุ้น้าหนั
17.29
16.67
16.54
14.92 1,908,843
17.29
16.67
16.54
14.92
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี
่ยถ่วอองน้
น้นหุสามั
้น(บาท)
) ญถัวเฉลี
จานวนหุ
่ยถ่วงน้้นาหนั
สามั
จานวนหุ
กญ(พัถันวเฉลี
หุ้น้นสามั
)่ยถ่วญงน้
ถัวาหนั
เฉลีก่ยถ่(พัวนงน้หุาหนั
้น) ก 1,908,843
(พันหุ้น)
1,908,843 1,908,8431,908,843 1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843
1,908,843 1,908,843
1,908,843 1,908,8431,908,843 1,908,843
านวนหุ
เฉลี
งน้
(พั
) ่งของงบการเงิ
จจานวนหุ
ญญ่งถัถัของงบการเงิ
ววเฉลี
่ย่ยถ่ถ่ววงน้
กกน(พั
)หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็น้น้นส่สามั
วสามั
หมายเหตุ
นหนึ
ประกอบงบการเงิ
นาหนั
นีาหนั
้ หมายเหตุ
เป็นนนหุส่หุป้นว้นระกอบงบการเงิ
นหนึ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นนนีส่้ วนหนึน่งของงบการเงิ
เป็นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นี้
นนี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ง่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุ

1,908,843
1,908,843

1,908,843
1,908,843

1,908,843
1,908,843

1,908,843
1,908,843

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
(นายชาติศิริ โสภณพนิช(นายชาติ
)
ศิริ (นายชาติ
โสภณพนิศชิร)ิ โสภณพนิช)(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์(นายสุ
) วรรณ (นายสุ
แทนสถิวรรณ
ตย์) แทนสถิตย์)
(นายชาติศศิริริ ิ โสภณพนิ
โสภณพนิชช)้จ) ัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดกรรมการผู
(นายสุววรรณ
รรณกรรมการรองผู
แทนสถิตตย์ย์)) ้จัดการใหญ่
(นายสุ
แทนสถิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่(นายชาติ
กรรมการผู
การใหญ่ ้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผูกรรมการรองผู
้จัดการใหญ่ ้จัดการใหญ่
กรรมการผู
การใหญ่
กรรมการผู
- ้จ้จ8ัดัดการใหญ่
-

-- 88 --

-8-

-8-

-8-

กรรมการรองผู้จ้จัดัดการใหญ่
การใหญ่
กรรมการรองผู

ยอดคงเหลื
1่ มกราคม
2559
2559
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ อณอณวันณวัทีนวั่ ที1น่ ทีมกราคม
1 มกราคม
2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การจั
การจั
การจั
ดสรรก
ดสรรก
ดสรรก
าไรของปี
าไรของปี
าไรของปี
ก่อกน่อกน่อน
เงินเงิปันเงินปันผลจ่
นปัผลจ่
นาผลจ่
ยายาย
ทุนทุสนทุารองตามกฎหมาย
สนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
การจั
การจั
การจั
ดสรรก
ดสรรก
ดสรรก
าไรของปี
าไรของปี
าไรของปี
ปจั ปจุจั บปจุนัจบจุนั บนั
เงินเงิปันเงินปันผลจ่
นปัผลจ่
นาผลจ่
ยายาย
ทุนทุสนทุารองตามกฎหมาย
สนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
สารองอื
สารองอื
สารองอื
น่ ๆน่ น่ๆ ๆ
กาไรเบ็
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดเสร็
ดเสร็
ดจเสร็
รวม
จรวม
จรวม
ยอดคงเหลื
อาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนไปก
โอนไปก
โอนไปก
าไรสะสม
าไรสะสม
การจัดสรรกาไรของปีก่อน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ อณอณวันณวัทีนวั่ ที31
น่ ที31ธั่ 31
นธัวาคม
นธัวาคม
นวาคม
2559
2559
2559
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
1่ มกราคม
2560
2560
ยอดคงเหลื
1 มกราคม
2560
ยอดคงเหลื
อ อณอณวันณวัทีนวั่ ที1น่ ทีมกราคม
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
การจั
การจั
การจั
ดสรรก
ดสรรก
ดสรรก
าไรของปี
าไรของปี
าไรของปี
ก่อกน่อกน่อน
เงินปันผลจ่าย
เงินเงิปันเงินปันผลจ่
นปัผลจ่
นาผลจ่
ยายาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนทุสนทุารองตามกฎหมาย
สนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
สารองอืน่ ๆ
การจั
การจั
การจั
ดสรรก
ดสรรก
ดสรรก
าไรของปี
าไรของปี
าไรของปี
ปจั ปจุจั บปจุนัจบจุนั บนั
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินเงิปันเงินปันผลจ่
นปัผลจ่
นาผลจ่
ยายาย
โอนไปกาไรสะสม
ทุนทุสนทุารองตามกฎหมาย
สนารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สารองอื
สารองอื
สารองอื
น่ ๆน่ น่ๆ ๆ
กาไรเบ็
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดเสร็
ดเสร็
ดจเสร็
รวม
จรวม
จรวม
ยอดคงเหลื
อาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
โอนไปก
โอนไปก
โอนไปก
าไรสะสม
าไรสะสม
การจั
ดสรรก
าไรของปี
่อวเนนได้
การเปลี
การเปลี
การเปลี
ย่ นแปลงส่
ย่ นแปลงส่
ย่ นแปลงส่
วนได้
วกนได้
สียเสีของธนาคารในบริ
เยสีของธนาคารในบริ
ยของธนาคารในบริ
ษัทษย่ัทษอย่ยัทอย่ยอย
เงิ
น
ปั
น
ผลจ่
า
ย
ที่ไทีม่่ไทีม่ด้่ไทม่ด้าให้
ไทด้าให้
ทสาให้
ญ
ู สเสี
ญ
ู สยญ
ูเสีอเสี
ยานาจการควบคุ
อยานาจการควบคุ
อานาจการควบคุ
มมม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ อณอณวันณวัทีนวั่ ที31
น่ ที31ธั่ 31
นธัวาคม
นธัวาคม
นวาคม
2560
2560
2560
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ปน่ ระกอบงบการเงิ
ปๆระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นเป็
นนส่เป็
นวส่นหนึ
นวส่นหนึ
วนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นีน้ นี้
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

6.25
6.25
6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25

6.25
6.25
6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25

-

-

6.25

-

6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

-

-

-

-

-

- -- --

19,088,429

-

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

56,346,232

-

- 9- --9- 9- -

- - -- 39,173,146
39,173,146
39,173,146

16,765,473

- - -- 7,484,078
7,484,078
7,484,078

-

32,168,135
32,168,135
32,168,135
32,168,135
32,168,135
32,168,135

(2,186,251)
(2,186,251)
(2,186,251)
(2,186,251)
(2,186,251)
(2,186,251)
-

20,000,000
20,000,000
20,000,000

7,451,476

(940,176)

- - -- (7,204,410)
(7,204,410)
(7,204,410)

39,055,057

6,905,379
-

ส่วส่นได้
วส่นได้
วเนได้
สีเยสีเยสีย

361,832,369
361,832,369
198,655
198,655
361,832,369
198,655
หน่วย : พันบาท

ควบคุ
ควบคุ
ควบคุ
ม มม

ทีไ่ ทีม่ไ่ ทีมม่ไี่อมม่านาจ
ีอมานาจ
ีอานาจ

91,500,000
91,500,000
91,500,000
500,000
91,500,000
91,500,000
91,500,000

135,841,529 379,015,571
379,015,571
229,312
135,841,529
135,841,529
379,015,571
229,312
229,312
(8,309,986)
(8,309,986)
(500,000)
135,841,529
135,841,529
379,015,571
229,312
229,312
135,841,529 379,015,571
379,015,571
229,312

(5,385,878)

(4,433,626)
-

- - -22,000,000
22,000,000
22,000,000

22,000,000

500,000
-

- - -500,000
96,500,000
96,500,000
96,500,000

(3,849,077)
(3,849,077)
(3,849,077)
- -- -35,072,119
35,072,119
35,072,119
- --

(8,458,841)
(8,458,841)
(8,458,841)
- --

379,244,883
379,244,883
379,244,883

379,244,883
379,244,883
379,244,883

(3,824,339)
(3,824,339)
(3,824,339)
- -- -29,453,186
29,453,186
29,453,186
- --

(8,414,988)
(8,414,988)
(8,414,988)
- --

362,031,024
362,031,024
362,031,024

รวม
รวม
รวม

96,500,000

5,000,000
-

134,280,515

(3,709,574)
(500,000)
(5,000,000)
31,343,566
940,176

386,101,304

(3,709,574)
33,815,319
-

- - -(8,345,866)
193193193 (8,345,866)
(2,241)
(2,241)
(2,241)
(2,048)
(2,048)
(2,048)
(500,000)
- 283,422 402,007,036
151,506,327
401,723,614
402,007,036
151,506,327
151,506,327
401,723,614
401,723,614
283,422
283,422
402,007,036

(3,711,837)
(3,711,837)
- -- -(8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866) (8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866)
(112,975)
(112,975)
(112,975)
500,000
(500,000)
500,000
500,000
500,000
- -(500,000)
(500,000)
(500,000)
- -- -5,000,000
(5,000,000)
27,140
28,606,119
27,940,384
- -- -(3,709,574)
(3,709,574)
(3,709,574) (3,709,574)
(3,709,574)
(3,709,574)
(139,503)
(139,503)
(139,503)
944,015
500,000
500,000
500,000
- -(500,000)
(500,000)
(500,000)
- -- -(952,252)
21,000,000
91,500,000
120,052,213
364,341,425
- -5,000,000
5,000,000
5,000,000
(5,000,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
- -- -- -- -32,776,438
32,776,438
32,776,438 34,763,290
34,763,290
34,763,290
308,829
308,829
308,829
(952,252)- - - 21,000,000- - - 91,500,000
943,800
943,800
943,800 120,052,213- - - 364,341,425- - -

21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)

- 193193193
- 193193193

-

---

- --

-

120,973,954
120,973,954
120,973,954

ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

รวมส่
รวมส่
รวมส่
วนของ
วนของ
วนของ

- -(8,309,986)
(8,309,986)
(8,309,986) (8,309,986)
(8,309,986)
(8,309,986)
(105,002)
(105,002)
(105,002)
รวม - - - - - กาไรสะสม
(500,000)
(500,000)
(500,000)
- -จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร

86,500,000
86,500,000
86,500,000

อื่นอื่นๆอื่นๆ ๆ

ยังยัไม่งยัไม่
ไงด้ไม่
ไจด้ัดไจด้สรร
ัดจสรร
ัดสรร

หน่หน่
วหน่
ยวย: วพัย: นพั:บาท
นพับาท
นบาท

- จากการ - - - ทุนสารอง - - (3,711,837) (3,711,837)
(3,711,837)
(3,711,837)
(112,502)
(112,502)
(112,502)
อื่น(3,711,837)
ๆ(3,711,837)
- แปลงค่า500,000
500,000
500,000ตามกฎหมาย - - (500,000)
(500,000)
(500,000)
- -- -- -5,000,000
5,000,000
5,000,000
(5,000,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
- -- -งบการเงิน
- -- -31,941,927
31,941,927
31,941,927 29,205,025
29,205,025
29,205,025
248,161
248,161
248,161
(979,392)- - - 20,000,000- - - 86,500,000
947,471
947,471
947,471 108,523,902- - - 348,422,864- - -

- --

- -- -- -- -- -- -(692,875)
- -- -- -(944,015)
- -- -- -56,346,232
16,765,473
8,391,652
32,149,678
- -- -- -- -7,005,011
7,005,011
7,005,011
(5,018,159)
(5,018,159)
(5,018,159)
56,346,232
(943,800)
(943,800)
(943,800)16,765,473 - - - 8,391,652 - - - 32,149,678 -

-

8,427,878
8,427,878
8,427,878
8,427,878
8,427,878
8,427,878

-

กาไรสะสม
กาไรสะสม
กาไรสะสม
จัดจัสรรแล้
ดสรรแล้
ววว
ดจัสรรแล้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
- -- -- -- -องค์
ป
ระกอบอื
น
่
ของส่
ว
นของเจ้
าของ - - - -- -500,000
500,000
500,000
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ผลต่าง

32,787,731
32,787,731
32,787,731

- -- -ส่วนเกินทุน

9,375,349
9,375,349
9,375,349

- --

ส่วส่นเกิ
วส่นเกิ
วนนเกิ
นน

-หุน้ สามัญ
- - - จากการ
- - - จากการ
- - - จากการ - - ตี- ราคาทีด่ ิน - - ตี- ราคาอาคาร - - -เปลี่ยนแปลง - -- -- -มูลค่าเงินลงทุน
- -(619,596)
(619,596)
(619,596) (2,117,306)
(2,117,306)
(2,117,306)
- 56,346,232
(947,471)
(947,471)
(947,471)16,765,473 - - - 9,335,667 - - - 32,842,553 -

- -- 16,829,619
16,829,619
16,829,619

19,088,429
- 19,088,429

- --

-

, 6.25
19,088,4296.24 56,346,232
56,346,232
19,088,429
19,088,429
56,346,232

- --

-

6.25
- -- -6.24 , 6.25
- -- -6.24 , 6.25

-

- -- - -ส่วนเกิน
มูลค่า

16,829,619
16,829,619
16,829,619
16,829,619
16,829,619
16,829,619

- หุ- น้ สามัญ
---- - 19,088,429

56,346,232
56,346,232
56,346,232
6.25
6.24 , 6.25
19,088,429
19,088,429
56,346,232
19,088,429 56,346,232
56,346,232

19,088,429
19,088,429
19,088,429

-

-

6.25
6.25
6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25

-

- -- -- - - หมายเหตุ - - ทุ- นทีอ่ อก
และชาระแล้ว

16,829,619
16,829,619
16,829,619

(68,945)
(68,945)
(68,945)

ผลต่
ผลต่
ผลต่
างางาง

จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
มูลมูค่ลมูาค่ลสุาทค่สุาธิทสุธิทธิ
ทุนทุสนทุารอง
สนารอง
สารอง
ธนาคารกรุจากการ
งเทพ
จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่จากการ
อจากการ
ยจากการ
แปลงค่
แปลงค่
แปลงค่
า า า ของบริ
ของบริ
ของบริ
ษัทษย่ัทษอย่ัทยอย่ยอย ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ลมูค่ลมูาค่ลเงิาค่นเงิาลงทุ
นเงิลงทุ
นลงทุ
น น น งบการเงิ
งบการเงิ
น นน
สาหรับปีสิ้นสุดวันทีมู่ 31
ธันวาคม
2560 งบการเงิ

ส่วส่นเกิ
วส่นเกิ
วนนเกิ
ทุนนทุนนทุน

องค์
องค์
ปองค์
ระกอบอื
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของส่
่นของส่
่นของส่
วนของเจ้
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
าของ
ส่วส่นเกิ
วส่นเกิ
วนนเกิ
ทุนนทุนนทุน

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
นรวม

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ
งเทพ
งเทพ
จากั
จากั
จดากั
ด(มหาชน)
ด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
และบริ
และบริ
ษัทษย่ัทษอย่ัทยอย่ยอย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
วนของเจ้
วนของเจ้
าของ
าของ
าของ
สาหรั
สาหรั
สาหรั
บปีบสปีบิ้นสปีสุิ้นสดสุิ้นวัดสุนวัดทีนวั่ ทีน31่ ที31่ ธั31นธัวาคม
นธัวาคม
นวาคม
2560
2560
2560

ตีรตีาคาที
รตีาคาที
ราคาที
ด่ ินด่ ินด่ ิน ตีรตีาคาอาคาร
รตีาคาอาคาร
ราคาอาคาร เปลี
เปลี
่ยเปลี
นแปลง
่ยนแปลง
่ยนแปลง

จากการ
จากการ
จากการ

ส่วส่นเกิ
วส่นเกิ
วนนเกิ
ทุนนทุนนทุน

6.25
6.25
6.25
6.24
6.24
6.24
, 6.25
, 6.25
, 6.25

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

หุน้ หุสามั
น้ หุสามั
น้ สามั
ญญญ

หุน้ หุสามั
น้ หุสามั
น้ สามั
ญญญ

19,088,429
19,088,429
19,088,429

มูลมูค่ลมูาค่ลาค่า

ส่วส่นเกิ
วส่นเกิ
วนนเกิ
นน

และช
และช
และช
าระแล้
าระแล้
าระแล้
ววว

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ ทุนทุทีนทุอ่ ทีนอก
อ่ ทีอก
อ่ อก

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การจัดสรรก
การจัาไรของปี
ดสรรกาไรของปี
ก่อน การจั
ก่อดนสรรก
การจั
าไรของปี
ดสรรกกาไรของปี
่อน ก่อน
เงินปันผลจ่
เงินาปัยนผลจ่าย เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัปาไรของปี
ดจั สรรก
การจัดสรรก
การจัาไรของปี
ดสรรกาไรของปี
ปจั จุบการจั
นั ปจั ดจุสรรก
บนั การจั
าไรของปี
ดสรรก
จุบนั าไรของปี
ปจั จุบนั ก่อน
เงินปัานยผลจ่าย
เงินปันผลจ่
เงินาปัยนผลจ่าย เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจั
สารองอืน่ สารองอื
ๆ น่ ๆ
สารองอืน่ สๆารองอื
น่ ดๆสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินจปัรวม
นผลจ่าย
กาไรเบ็ดกเสร็
าไรเบ็
จรวม
ดเสร็จรวม กาไรเบ็ดเสร็
กาไรเบ็
จรวมดเสร็
ทุนสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
สารองอืน่ ๆ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่ ณ31วัยอดคงเหลื
ธันนทีวาคม
่ 31 ธัยอดคงเหลื
น2559
อวาคม
ณ วัน2559
ทีอ่ 31
ณ ธัวันวาคม
ที่ 31 ธั2559
นวาคม 2559
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลื
วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
วันที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่ ณ1 มกราคม
2560
อ ณ วั2560
นทีอ่ 1ณมกราคม
2560 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การจัดสรรก
การจัาไรของปี
ดสรรกาไรของปี
ก่อน การจั
ก่อดนสรรก
การจั
าไรของปี
ดสรรกกาไรของปี
่อน ก่อน
เงินปันผลจ่
เงินาปัยนผลจ่าย เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจั
ดจั สรรก
การจัดสรรก
การจัาไรของปี
ดสรรกาไรของปี
ปจั จุบการจั
นั ปจั ดจุสรรก
บนั การจั
าไรของปี
ดสรรกปาไรของปี
จุบนั าไรของปี
ปจั จุบนั ก่อน
เงินปัานยผลจ่าย
เงินปันผลจ่
เงินาปัยนผลจ่าย เงินปันผลจ่เงิานยปันผลจ่
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจั
สารองอืน่ สารองอื
ๆ น่ ๆ
สารองอืน่ สๆารองอื
น่ ดๆสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินจปัรวม
นผลจ่าย
กาไรเบ็ดกเสร็
าไรเบ็
จรวม
ดเสร็จรวม กาไรเบ็ดเสร็
กาไรเบ็
จรวมดเสร็
ทุนสารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
สารองอืน่ ๆ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่ ณ31วัยอดคงเหลื
ธันนทีวาคม
่ 31 ธัยอดคงเหลื
น2560
อวาคม
ณ วัน2560
ทีอ่ 31
ณ ธัวันวาคม
ที่ 31 ธั2560
นวาคม 2560
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็นส่วนหนึ
นหมายเหตุ
ปเป็ระกอบงบการเงิ
น่งส่ของงบการเงิ
วนหนึ
ประกอบงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นเป็
นี้ นส่วนหนึ
นนนีเป็้ ่งนของงบการเงิ
ส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2559
อ ณ วั2559
นทีอ่ 1ณมกราคม
2559 2559
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่ ณ1 มกราคม
วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกราคม
ยอดคงเหลื
วันที่ 1 มกราคม

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ต่อ)

กาไรสะสม
กาไรสะสมรวม

6.25 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

6.25 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

6.25 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

รวม

รวม
หน่วย : พันบาท

มูลค่าเงินลงทุน
งบการเงิน
- - - - - - - - - (8,309,986)
(8,309,986)
(8,309,986)
- (8,309,986)
(8,309,986)
(8,309,986)(8,309,986)
(8,309,986)
9,335,667
32,842,553
(979,392)
20,000,000
86,500,000
108,523,902
348,422,864
- - - - 500,000500,000
500,000
-500,000
(500,000)(500,000)
- (500,000)
-(500,000)
-

- - - - - - - - - (8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866)
- (8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866)(8,345,866)
(8,345,866)
8,391,652
32,149,678
(952,252)
21,000,000
91,500,000
120,052,213
364,341,425
- - - - 500,000500,000
500,000
-500,000
(500,000)(500,000)
- (500,000)
-(500,000)
-

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

- 10 -- 10 -

56,346,232

(นายชาติ(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ศิริ โสภณพนิ
ช) (นายชาติ
ช) ศ(นายชาติ
ิริ โสภณพนิ
ศิริ ชโสภณพนิ
)
ช)
กรรมการผู
กรรมการผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูกรรมการผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่

19,088,429

7,451,476

39,055,057

(5,385,878)

- 10 -

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ
(นายสุแทนสถิ
วรรณ ตแทนสถิ
ย์) (นายสุ
ตย์)วรรณ
(นายสุ
แทนสถิ
วรรณตย์แทนสถิ
)
ตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่

- 10 - - 10 -

16,765,473

22,000,000

96,500,000

134,280,515

386,101,304

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - (3,709,574)
-(3,709,574)
-(3,709,574)
(8,345,866)
(8,345,866)
- 6.25 - 6.25 6.25- - - (3,709,574)
- (3,709,574)
(3,709,574)
(3,709,574)
(3,709,574)
6.24
,
6.25
500,000
(500,000)
6.24
- , 6.256.24
- , 6.25 - - - - - - - - - - - - - - - - 500,000500,000
500,000
-500,000
(500,000)(500,000)
- (500,000)
-(500,000)
6.24
- , 6.256.24
- , 6.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5,000,000
5,000,000
(5,000,000)
- 5,000,000
(5,000,000)
5,000,000 (5,000,000)
(5,000,000)
6.25- - - -- - - - - - - - 6,905,379
- 6,905,379
- (4,433,626)
- - (4,433,626)
-- - - 31,343,566
-31,343,566
-33,815,319
(3,709,574)
(3,709,574)
-(4,433,626)
6,905,379
6,905,379 (4,433,626)
33,815,319
- 31,343,566
31,343,566
33,815,319
33,815,319
6.24 , 6.25
- - - - - (940,176)
- (940,176)
--- - - -- - - -- - - - 500,000
-(500,000) - - - (940,176)
(940,176)
940,176940,176
940,176
-940,176
6.24 , 6.25
5,000,000
(5,000,000)
19,088,429 56,346,232
19,088,429
56,346,232
19,088,429
16,765,473
56,346,2327,451,476
7,451,476
16,765,473
39,055,057
7,451,476
(5,385,878)
39,055,057
22,000,000
(5,385,878)
96,500,000
22,000,000
134,280,515
96,500,000
386,101,304
134,280,515386,101,304
386,101,304
19,088,429
16,765,473
56,346,232
16,765,473
39,055,057
7,451,476
(5,385,878)
39,055,057
22,000,000
(5,385,878)
96,500,000
22,000,000
134,280,515
96,500,000
386,101,304
134,280,515
6,905,379
(4,433,626)
31,343,566
33,815,319
(940,176)
940,176
-

- 6.25 - 6.25
- - - - - - - - - - - 19,088,429
56,346,232
16,765,473
6.24
- , 6.256.24
- , 6.25 - - - - - - - - - - - -

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - (3,711,837)
-(3,711,837)
-(3,711,837)
(8,309,986)
(8,309,986)
- 6.25 - 6.25 6.25- - - (3,711,837)
- (3,711,837)
(3,711,837)
(3,711,837)
(3,711,837)
6.24 , 6.25
-- - - -- - - -- - - - - - - - 500,000
- 500,000
-500,000
500,000(500,000)
-(500,000) 6.24
- , 6.256.24
- , 6.25
- - - -500,000
(500,000)
- (500,000)
-(500,000)
6.24
- , 6.256.24
- , 6.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5,000,000
5,000,000
(5,000,000)
- 5,000,000
(5,000,000)
5,000,000 (5,000,000)
(5,000,000)
6.25- - - -- - - - - - - - (692,875)
- (692,875)
- 27,140
-28,606,119
-27,940,384
(3,711,837)
(3,711,837)
- 27,140
(692,875)
(692,875) - -27,140 - 27,140 -- - - 28,606,119
27,940,384
- 28,606,119
28,606,119
27,940,384
27,940,384
6.24 , 6.25
- - - - - (944,015)
- (944,015)
--- - - -- - - -- - - - 500,000
-(500,000) - - - (944,015)
(944,015)
944,015944,015
944,015
-944,015
6.24 , 6.25
5,000,000
(5,000,000)
19,088,429 56,346,232
19,088,429
56,346,232
19,088,429
16,765,473
56,346,2328,391,652
8,391,652
16,765,473
32,149,678
8,391,652(952,252)
(952,252)
32,149,678
21,000,000
(952,252)
91,500,000
21,000,000
120,052,213
91,500,000
364,341,425
120,052,213364,341,425
364,341,425
19,088,429
16,765,473
56,346,232
16,765,473
32,149,678
8,391,652
32,149,678
21,000,000
(952,252)
91,500,000
21,000,000
120,052,213
91,500,000
364,341,425
120,052,213
(692,875)
27,140
28,606,119
27,940,384
(944,015)
944,015
19,088,429 56,346,232
56,346,232
19,088,429
16,765,473
56,346,2328,391,652
8,391,652
16,765,473
32,149,678
8,391,652(952,252)
(952,252)
32,149,678
21,000,000
(952,252)
91,500,000
21,000,000
120,052,213
91,500,000
364,341,425
120,052,213364,341,425
364,341,425
19,088,429
19,088,429
16,765,473
56,346,232
16,765,473
32,149,678
8,391,652
32,149,678
21,000,000
(952,252)
91,500,000
21,000,000
120,052,213
91,500,000
364,341,425
120,052,213
19,088,429
56,346,232
16,765,473
8,391,652
32,149,678
(952,252)
21,000,000
91,500,000
120,052,213
364,341,425

- 6.25 - 6.25
- - - - - - - - - - - 19,088,429
56,346,232
16,765,473
6.24
- , 6.256.24
- , 6.25 - - - - - - - - - - - -

19,088,429
19,088,429
16,765,473
56,346,232
16,765,473
32,842,553
(979,392)
32,842,553
86,500,000
20,000,000
108,523,902
86,500,000
348,422,864
108,523,902
19,088,429 56,346,232
56,346,232
19,088,429
16,765,473
56,346,2329,335,667
9,335,667
16,765,473
9,335,667
(979,392)
32,842,553
20,000,000
(979,392)
20,000,000
108,523,902
86,500,000
348,422,864
108,523,902348,422,864
348,422,864
ตีราคาที
ด่ 9,335,667
ิน 32,842,553
ตีราคาอาคาร
เปลี่ย20,000,000
นแปลง(979,392)
แปลงค่
า 86,500,000
ตามกฎหมาย

หุน้ สามั
ญหุน้ ญ
น้ สามั
ญหุน้ สามัส่ญวจากการ
จากการ
จากการ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ หุน้ สามั
ญ
หุน้ สามั
สามัทุญนจากการ
จากการ
จากการจากการ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
ทุนสจากการ
ารอง
ทุนสารอง
จากการ อื่นทุนๆสารอง
อื่นทุๆนสารอง อื่น ๆ อื่น กๆาไรสะสม
องค์ปจากการ
ระกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
าของ
หมายเหตุ
ทีอ่หุอก
นเกิจากการ
น จากการ
ด่ ตีินราคาที
เปลี
ตามกฎหมาย
ตีราคาที
ตีด่ รวินาคาทีด่ ิน ตีรมูาคาอาคาร
ตีราคาอาคาร
ินตี่ยรนแปลง
ราคาอาคาร
แปลงค่
าแปลงค่
เปลี่ยานแปลง
และช
าระแล้
ลตีค่ราาคาที
ส่เปลี
วด่ นเกิ
นาคาอาคาร
ทุเปลี
น ่ยตีนแปลง
ส่วนเกิ
นทุ่ยนนแปลง
ส่ตามกฎหมาย
วนเกิแปลงค่
นตามกฎหมาย
ทุน า แปลงค่าผลต่
าง ตามกฎหมาย จัดสรรแล้ว
มูลค่าเงิงบการเงิ
มูลจากการ
ค่าเงิมูนลลงทุ
ค่าเงิ
น นลงทุนจากการ
งบการเงิ
นมูลงทุ
ลค่านเงินนลงทุ
นงบการเงินงบการเงิจากการ
น
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
จากการ
ทุนสารอง
อื่น ๆ

6.25 6.25
6.24 , 6.25
6.24 , 6.25

รวม

หน่วย : หน่
พันวบาท
ย : พันบาท หน่วย : พัหน่
นบาท
วย : พันบาท

จัดสรรแล้
ยังไม่จัไวดด้สรรแล้
ยัจงัดไม่
สรร
ได้วจัดสรร ยังไม่ได้จยััดงสรร
ไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม
กาไรสะสม

ดง สรรแล้
า นมูทุลนค่าส่วนเกิ
ส่วนเกิ
ทุส่นวนนเกิ
ส่วนเกิ
ทุส่นวนนเกิ
ส่วนเกิ
นทุส่นวานเกิ
และชาระแล้
และชวาระแล้ว และช
มูลค่าาระแล้
มูและช
ลค่วา าระแล้
ส่วนเกิ
ว มูนส่ลทุวค่นนเกิ
นส่ทุวนนนเกิ
ทุนนส่ทุวนนเกิ
นส่ทุวนนนเกิ
ทุนนทุนผลต่
าง ผลต่
ง นทุงบการเงิ
น ผลต่นจัาเฉพาะธนาคาร
ผลต่จัดาวงสรรแล้ว

องค์
องค์ประกอบอื
่นของส่ว่นนของเจ้
ของส่
องค์ปวระกอบอื
นของเจ้
าของ
องค์ปา่นระกอบอื
ของ
ของส่วนของเจ้
่นของส่วานของเจ้
ของ าของ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ทุนทีอ่ อกทุหมายเหตุ
นทีอ่ อกหมายเหตุ
ส่วนเกิ
ทุนทีนส่อ่ วอก
นเกิ
ทุนนทีอ่ อก ส่วนเกิน ส่วนเกิ
น ประกอบอื

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันทีงบการเงิ
่ 31 ธันงบการเงิ
วาคม
2560

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จงากั
เทพ
ธนาคารกรุ
ด (มหาชน)
จากัดธนาคารกรุ
(มหาชน)
งเทพ
และบริ
จากั
งและบริ
ษเทพ
ดัทย่(มหาชน)
อจยากั
ษัทดย่อ(มหาชน)
ยและบริษและบริ
ัทย่อยษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้
า่ยของ
นแปลงส่
(ต่าของ
อ่ย)นแปลงส่
ว(ต่
นของเจ้
อ) วนของเจ้
าของ (ต่าอของ
) (ต่อ)
สาหรับสปีาหรั
สิ้นสุบดปีวัสนิ้นทีสุ่ ด31
สวัาหรั
นธัทีน่ บวาคม
31ปีสธนาคารกรุ
สาหรั
ธัิ้นนสุ2560
วาคม
บดปีวันสิ้นที2560
31
ดวัธันนจทีากั
วาคม
่ 31ด ธั(มหาชน)
น2560
วาคม 2560
งสุ่ เทพ
และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

110
รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ
ธนาคารกรุ
จากังเทพ
ด (มหาชน)
งเทพ
จากั
ดจากั
(มหาชน)
และบริ
ด (มหาชน)
ษัทและบริ
ย่อและบริ
ย ษัทย่ษอัทย ย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
สาหรับปีสิ้นงบกระแสเงิ
สุดวันทีงบกระแสเงิ
่ 31นธัสด
นวาคมนสด
2560
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สาหรับปีสาหรั
ิ้นสุสดบาหรั
วัปีนสทีบิ้น่ 31
ปีสุสดธัิ้นวันสุวาคม
ทีด่วั31
นทีธั2560
่ 31
นวาคม
ธันวาคม
25602560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
นกระแสเงิ
สดจากกิ
นจกรรมด
สดจากกิ
นสดจากกิ
าเนิ
จเงิกรรมด
นนงาน
าเนินงาน
าเนินงาน
กกระแสเงิ
าไรจากการด
าเนิกระแสเงิ
นงานก่
อนภาษี
ได้จกรรมด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : พันหน่
บาท
วยหน่
: พัวยนบาท
: พันบาท
หมายเหตุ
2560 งบการเงินงบการเงิ
2560
รวม 2559
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
น2559
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ หมายเหตุ
หมายเหตุ
2560
2560 25602559
2559 2559 2560
2560 25602559
2559 2559
41,149,853
39,624,402
38,678,666
34,907,015
41,149,85341,149,853
41,149,853
39,624,40239,624,402
39,624,402
38,678,66638,678,666
38,678,666
34,907,01534,907,015
34,907,015

กรายการปรั
าไรจากการด
าไรจากการด
าเนิกนาไรจากการด
งานก่
อาเนิ
นภาษี
นงานก่
าเนิ
เงิาเนิ
นอได้
งานก่
อนภาษี
เองินนภาษี
ได้เงินเงิได้นได้เป็น
บกกระทบก
าไรจากการด
นนภาษี
งานก่
รายการปรั
กระทบก
าไรจากการด
บกระทบก
บกระทบก
าไรจากการด
าเนินนาไรจากการด
งานก่อาเนิ
นภาษี
นงานก่
าเนิ
เงินอได้
งานก่
นภาษี
เป็นอนภาษี
เงินได้เงิป็นนได้เป็น
เงินสดรับบรายการปรั
(จ่าย)รายการปรั
จากกิ
จกรรมด
าเนิ
งาน
เงินค่สดรั
(จ่เงิานย)สดรั
จากกิ
เงิบนสดรั
(จ่จากรรมด
บย)ายตั
(จ่จากกิ
าดย)
าเนิ
จจากกิ
นกรรมด
าเนินงาน
าเนินงาน
าเสืบอ่ มราคาและรายจ่
บัญ
ชีงานจกรรมด

3,402,192
3,343,210
3,251,407
3,191,623
3,402,192 3,402,192
3,402,192
3,343,210 3,343,210
3,343,210
3,251,407 3,251,407
3,251,407
3,191,623 3,191,623
3,191,623
22,617,969
15,351,307
22,545,565
14,762,671

ค่าเสื
ค่าเสื
อ่ ค่มราคาและรายจ่
อ่ ามราคาและรายจ่
ยตัดบัญชีายตัดาบัยตั
ญชีดบัญชี
หนี
ส้ ูญอ่ มราคาและรายจ่
และหนี
ส้ งสั
ยาเสื
จะสู
ญ
หนี
ส
้
ญ
ู
และหนี
หนี
ส
้
งสั
ญ
ู
หนี
และหนี
ย
จะสู
ส
้
ญ
ู
และหนี
ญ
ส
้
งสั
ย
จะสู
ส
้
งสั
ญ
ย
จะสู
ญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)

22,617,969
22,617,969
22,617,969
15,351,307
15,351,307
22,545,565
22,545,565
22,545,565
14,762,671
14,762,671
(341,656)
376,64315,351,307
(341,656)
376,64314,762,671
(341,656) (341,656)
(341,656)
376,643 376,643
376,643
(341,656) (341,656)
(341,656)
376,643 376,643
376,643
2,729,633
(4,841,481)
2,379,986
(4,629,103)

ขาดทุ
จากการปรั
ขาดทุ
ขาดทุ
นบจากการปรั
โครงสร้
นจากการปรั
างหนี
บาโครงสร้
บโครงสร้
างหนี
) ้ า(โอนกลั
งหนี้ (โอนกลั
บ) บ)
(ก
าไร)นขาดทุ
นจากการแปลงค่
เงิ้ น(โอนกลั
ตราต่
าบงประเทศ
ขาดทุ
าไร)นในตราสารหนี
ขาดทุ
นจากการแปลงค่
นาเงิจากการแปลงค่
นตราต่
เงินตราต่
งประเทศ
างประเทศ
ส่(กวาไร)
นเกินขาดทุ
มูล(ก
ค่านาไร)
เงิจากการแปลงค่
น(กลงทุ
ต้ ัดจาางประเทศ
าหน่
าายเงินาตราต่
ส่วาไร)
นเกินขาดทุ
มูลส่ค่วานนเกิ
เงิทียน่ ส่ังลงทุ
นวไม่
มูนเกิ
ลเนกิค่ในตราสารหนี
นดามูขึเงิ้นลนจากการตี
ค่ลงทุ
าเงินลงทุ
ในตราสารหนี
ต้ รัดนาคาหลั
จในตราสารหนี
าหน่ากยทรั
ต้ ัดพจย์าหน่
(ก
เต้ พืัด่อจาค้ยาหน่
า าย
(ก
าไร)
ขาดทุ
(ก
น
าไร)
ที
ย
่
(ก
ั
ง
ขาดทุ
ไม่
าไร)
เ
กิ
ด
ขาดทุ
น
ขึ
ที
น
้
ย
่
จากการตี
ั
ง
น
ไม่
ที
เ
ย
่
กิ
ั
ง
ด
ไม่
ขึ
น
้
ร
เ
าคาหลั
กิ
จากการตี
ด
ขึ
น
้
จากการตี
ก
ทรั
ร
าคาหลั
พ
ย์
เ
พื
ร
าคาหลั
อ
่
ก
ค้
ทรั
เพื่อพค้ย์าเพื่อค้า
ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน า พกย์ทรั

2,729,633
2,729,633
(4,841,481)
(4,841,481)
2,379,986
2,379,986
(4,629,103)
(4,629,103)
1,226,701 2,729,633
2,203,977(4,841,481)
1,355,044 2,379,986
2,299,806(4,629,103)
1,226,701
1,226,701
2,203,977
2,203,977
1,355,044
1,355,044
2,299,806
2,299,806
(39,823)1,226,701
(26,268)2,203,977
(5,104)1,355,044
6,472 2,299,806

นทีย่ ังขาดทุ
ไม่เาหน่
กิดขาดทุ
นขึทีา้นยยเงิ
่ จากการโอนเปลี
ังนไม่นทีลงทุ
เย่ กิังดไม่
ขึน้นเพื
เกิจากการโอนเปลี
ขึ้นย่ จากการโอนเปลี
นประเภทเงิ
นลงทุ
ย่ นประเภทเงิ
น นลงทุนลงทุน
กขาดทุ
าไรจากการจ
่อดการลงทุ
น ย่ นประเภทเงิ
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่
กอาไรจากการจ
ายเงิ
นลงทุ
าหน่นนาลงทุ
เพื
ยเงิ
าหน่
่อนการลงทุ
าลงทุ
ยเงินลงทุ
เพืน่อการลงทุ
นเพื่อการลงทุ
น น
ขาดทุ
นจากการด้
ยค่
าของเงิ

(39,823)
(39,823)
(26,268) (26,268)
(26,268)(5,104)
(5,104)
6,472 6,4726,472
926 (39,823)
337,869
926 (5,104)
337,869
926
926(4,317,320)
926
337,869 337,869
337,869
926
926(2,443,207)
926
337,869 337,869
337,869
(8,506,146)
(8,541,065)
(8,506,146)
(8,506,146)
(4,317,320)
(4,317,320)
(8,541,065)
(8,541,065)
(2,443,207)
(2,443,207)
2,171,310(8,506,146)
45,760(4,317,320)
2,171,310(8,541,065)
45,760(2,443,207)

ขาดทุขาดทุ
นอยค่
จากการด้
านของเงิ
จากการด้
อนยค่
ลงทุ
าธอของเงิ
าของเงิ
นเลงทุ
ส่ขาดทุ
วนแบ่นจากการด้
งกาไรจากเงิ
นลงทุ
นตามวิ
สี นยค่
่วนได้
สีย นลงทุน
ส่ขาดทุ
วนแบ่นจากการด้
งกาไรจากเงิ
ส่วนแบ่ส่อวยค่
งนนแบ่
กลงทุ
าไรจากเงิ
ง
น
ก
ตามวิ
าไรจากเงิ
น
ลงทุ
ธ
ส
ี
ว
่
น
นได้
ลงทุ
ตามวิ
เ
สีนยธตามวิ
สี ่ว(โอนกลั
นได้
ธสี เ่วสีนได้
ยบ) เสีย
าของทรัพย์สินรอการขาย

2,171,310
2,171,310
45,760 45,76045,760
2,171,310
2,171,310
45,760
45,76045,760
(204,290)2,171,310
(96,620)
- 2,171,310
(204,290)
(204,290)
(204,290)
(96,620)
(96,620)
(96,620)
- (159,249)
(21,098)
5,199
(75,311)

นจากการด้
ขาดทุ
ขาดทุ
นอยค่
จากการด้
อพยค่ย์าสอของทรั
ินยค่
รอการขาย
าของทรั
ย์สินพรอการขาย
(โอนกลั
ย์สินรอการขาย
บ) (โอนกลั
(โอนกลั
บ) บ)
กขาดทุ
าไรจากการจ
าหน่
ายทีานของทรั
ด่ จากการด้
ิน อาคาร
และอุ
ปพกรณ์
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่
กอาไรจากการจ
ายทีาของสิ
ด่ ินาหน่
อาคาร
ายที
าหน่
ด่ย์าินอยที
ปด่ ินกรณ์
อาคาร
และอุ
กรณ์ปกรณ์
ขาดทุ
นจากการด้
ยค่
นทรั
พและอุ
ื่นอาคาร
(โอนกลั
บ) ปและอุ
ขาดทุขาดทุ
นอยค่
จากการด้
านของสิ
จากการด้
อนยค่
ทรั
ย์ยค่
อื่นา(โอนกลั
นของสิ
ทรัพนย์ทรั
อบื่น)พ(โอนกลั
ย์อื่น (โอนกลั
บ) บ)
ค่ขาดทุ
าใช้จน่าจากการด้
ยจากประมาณการหนี
ส้ ินพาอของสิ
ค่รายได้
าใช้จด่าอกเบี
ยจากประมาณการหนี
ค่าย้ ใช้สุทจค่ธิ่าายจากประมาณการหนี
ใช้จ่ายจากประมาณการหนี
ส้ ิน
ส้ ิน ส้ ิน

(159,249)
(159,249)
(21,098)
(21,098)
5,199 5,1995,199
(75,311)
(75,311)
(30,593) (159,249)
(5,954) (21,098)
(29,776)
(3,588) (75,311)
(30,593)
(30,593)
(5,954) (5,954)
(5,954)
(29,776)
(29,776)
(3,588) (3,588)
(3,588)
33,801 (30,593)
(107,251)
34,122 (29,776)
(107,251)
33,801 33,80133,801
(107,251) (107,251)
(107,251)
34,122 34,12234,122
(107,251) (107,251)
(107,251)
649,097
3,909,536
620,555
3,880,201
649,097
649,097
649,097
3,909,536
3,909,536
3,909,536
620,555
620,555
620,555
3,880,201
3,880,201
3,880,201
(66,625,005)
(63,997,763)
(64,012,512)
(61,686,651)

ย้ สุทรายได้
ดธิอกเบีดย้ อกเบี
สุทธิย้ สุทธิ
รายได้เดงิอกเบี
นปัรายได้
นผล
รายได้
ปัรายได้
นผลย้ รายได้
เงินปันเงิผล
นปันผล
เงิ
นสดรัเงิบนดอกเบี

(66,625,005)
(66,625,005)
(66,625,005)
(63,997,763)
(63,997,763)
(63,997,763)
(64,012,512)
(64,012,512)
(64,012,512)
(61,686,651)
(61,686,651)
(61,686,651)
(3,787,746)
(3,966,068)
(5,174,720)
(4,433,468)
(3,787,746)(3,787,746)
(3,787,746)
(3,966,068)(3,966,068)
(3,966,068)
(5,174,720)(5,174,720)
(5,174,720)
(4,433,468)(4,433,468)
(4,433,468)
104,630,832
102,189,873
100,232,431
98,186,933

สดรับายดอกเบี
ดอกเบี
เงินสดรั
ย้ เงิย้ บนสดรั
ดอกเบี
บดอกเบี
ย้
ย้
เงินสดจ่
เงินสดจ่
า
ยดอกเบี
เงิ
น
สดจ่
เงิ
ย
้
น
า
ยดอกเบี
สดจ่
า
ยดอกเบี
ย
้
ย้
สดรับเงินปันผล

104,630,832
104,630,832
104,630,832
102,189,873
102,189,873
102,189,873
100,232,431
100,232,431
100,232,431
98,186,93398,186,933
98,186,933
(37,192,424)
(39,975,027)
(35,720,689)
(37,769,480)
(37,192,424)
(37,192,424)
(37,192,424)
(39,975,027)
(39,975,027)
(39,975,027)
(35,720,689)
(35,720,689)
(35,720,689)
(37,769,480)
(37,769,480)
(37,769,480)
3,669,658
3,966,068
3,502,573
3,731,574

สดรับายภาษี
เงิเงิ
นปันนสดรั
นสดรั
เงินปับนเงิผล
นปันผล
เงินสดจ่
เผล
งิเงินบได้
เงินสดจ่คา้ ยภาษี
นาขึยภาษี
สดจ่
เงินได้เงินได้
รายได้
งรัเงิบนอืสดจ่
่นเงิเพิเงิน่มได้
้น ายภาษี

3,669,658 3,669,658
3,669,658
3,966,068 3,966,068
3,966,068
3,502,573 3,502,573
3,502,573
3,731,574 3,731,574
3,731,574
(8,624,609)
(9,210,653)
(7,520,376)
(7,703,865)
(8,624,609)
(8,624,609)
(9,210,653)
(9,210,653)
(7,520,376)
(7,520,376)
(7,703,865)
(7,703,865)
(174,060)(8,624,609)
(43,218)(9,210,653)
(94,010)(7,520,376)
(61,654)(7,703,865)

บงจ่อื่นายอื
เพิรายได้
ค่ม้า่นขึงรั
บ่มอืขึ่น้นเพิ่มขึ้น
ค่รายได้
าใช้จค่า้ายค้งรัารายได้
เพิ้นบ่มคอืขึ้า่นงรั
้นเพิ(ลดลง)
ค่าใช้กจาไรจากการด
่ายค้าค่งจ่
าใช้ายอื
จค่่าายค้
่นาเนิ
ใช้เพิาจ่มนงจ่
่างานก่
ขึยค้
า้นยอื
า(ลดลง)
งจ่่นอนการเปลี
าเพิยอื่มขึ่น้นเพิ(ลดลง)
่มย่ ขึนแปลง
้น (ลดลง)

(174,060)
(174,060)
(43,218) (43,218)
(43,218)
(94,010) (94,010)
(94,010)
(61,654) (61,654)
(61,654)
(303,922) (174,060)
470,421
(242,614)
358,209
(303,922) (303,922)
(303,922)
470,421 470,421
470,421
(242,614) (242,614)
(242,614)
358,209 358,209
358,209

กาไรจากการด
กนาไรจากการด
งานก่
นการเปลี
นนงานก่
าเนิ
นแปลง
นการเปลี
อนการเปลี
ย่ นแปลง
ย่ นแปลง
ในสินทรัพกาไรจากการด
ย์แาเนิ
ละหนี
ส้ ินดอาเนิ
าเนิ
งานนย่ องานก่

56,292,449
45,210,345
53,095,262
43,171,198
56,292,44956,292,449
56,292,449
45,210,34545,210,345
45,210,345
53,095,26253,095,262
53,095,262
43,171,19843,171,198
43,171,198

ในสิ
แาเนิ
ละหนี
พย์นแงาน
ละหนี
ส้ ินดาเนิ
ส้ ินนดงาน
าเนินงาน
นทรั(เพิ
พย์่มในสิ
แขึละหนี
ส้ พินนย์ดทรั
สินทรัพย์ดาเนิในสิ
นงาน
้นน) ทรั
ลดลง
สินทรัรายการระหว่
พย์ดาเนิ
สินนทรังาน
พสิานย์งธนาคารและตลาดเงิ
ทรั
ด(เพิ
าเนิ
พ่มย์ขึนด้นงาน
าเนิ
) ลดลง
น(เพิ
งาน
่มขึ(เพิ
้น) ่มนลดลง
ขึ้น) ลดลง

(46,691,452)
(22,761,540)
(42,991,034)
(15,339,299)
(46,691,452)
(46,691,452)
(46,691,452)
(22,761,540)
(22,761,540)
(22,761,540)
(42,991,034)
(42,991,034)
(42,991,034)
(15,339,299)
(15,339,299)
(15,339,299)
5,989,130
(44,882,632)
8,877,130
(43,870,549)

รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น
น น
เงิ
นลงทุนในหลั
กทรั
พย์ระยะสั
น้ างธนาคารและตลาดเงิ
ลงทุสินเชื
ในหลั
เงิ่อแก่
นลงทุ
กลทรั
เงิูกหนี
นพลงทุ
ในหลั
ย์้ ระยะสั
นกในหลั
ทรัน้ พกย์ทรั
ระยะสั
พย์รน้ะยะสัน้
เงินให้

5,989,130 5,989,130
5,989,130
(44,882,632)
(44,882,632)
(44,882,632)
8,877,130 8,877,130
8,877,130
(43,870,549)
(43,870,549)
(43,870,549)
(63,868,627)
(72,801,318)
(61,627,139)
(74,114,138)
(63,868,627)
(63,868,627)
(63,868,627)
(72,801,318)
(72,801,318)
(72,801,318)
(61,627,139)
(61,627,139)
(61,627,139)
(74,114,138)
(74,114,138)
(74,114,138)
2,038,291
1,834,421
1,273,371
1,297,459

เงินพให้ย์สินรอการขาย
เชืเงิ่อแก่
นให้ลเงิสูกหนี
ินเชื
ให้้ ่อสแก่
ินเชืล่อูกแก่
หนีล้ ูกหนี้
ทรั
สินพรอการขาย
ย์สินรอการขาย
สิทรันพทรัย์พสินย์อรอการขาย
ื่นทรัพย์ทรั

2,038,291 2,038,291
2,038,291
1,834,421
1,834,421
1,273,371 1,273,371
1,273,371
1,297,459
1,297,459
(2,977,053)
(46,954)1,834,421
(1,310,958)
2,795,369 1,297,459
(2,977,053)(2,977,053)
(2,977,053)
(46,954) (46,954)
(46,954)
(1,310,958)(1,310,958)
(1,310,958)
2,795,369 2,795,369
2,795,369

สินทรัพย์อื่นสินทรัพสินย์ทรั
อื่นพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
- 11 หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ปนระกอบงบการเงิ
เป็นส่วนหนึ
นเป็
ง่ ของงบการเงิ
นส่นวเป็นหนึ
นส่วง่ นหนึ
ของงบการเงิ
นนีง่้ ของงบการเงิ
นนี้ นนี้

- 11 -

- 11 - 11 -

111

112

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ต่อ)

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งงเทพ
เทพจจากั
ากั
งธนาคารกรุ
เทพ
ดด(มหาชน)
(มหาชน)
จากัดงเทพ
(มหาชน)
และบริ
และบริ
จากัษดษัทและบริ
ัท(มหาชน)
ย่ย่ออยย ษัทย่และบริ
อย ษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นนสด
สด(ต่(ต่องบกระแสเงิ
อน))สด (ต่อ) นสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สสาหรั
าหรับบปีปีสสาหรั
ิ้นิ้นสุสุดดบวัวัปีนนสทีทีิ้น่ ส31
่ สุ31
าหรั
ดธัวัธันบนวาคม
ทีปีวาคม
่ ส31ิ้นสุธั2560
ด2560
นวัวาคม
นที่ 312560
ธันวาคม 2560
หน่
หน่ววยย: :พัพันหน่
นบาท
บาท
วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
งบการเงิ
งบการเงินนงบการเงิ
รวม
รวม นรวม
งบการเงินรวมงบการเงิ
งบการเงินนงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ
หมายเหตุหมายเหตุ2560
2560
หมายเหตุ
2560 2559
2559
2560 2559
2560
2560
2559 2560 2559
2559
2560 2559
2559
กระแสเงิ
กระแสเงินนกระแสเงิ
สดจากกิ
สดจากกินจจกรรมด
สดจากกิ
กรรมด
กระแสเงิ
าเนิ
าเนิ
จกรรมด
นนงาน
สดจากกิ
งาน(ต่
าเนิ
(ต่ออ)น)จงาน
กรรมด
(ต่อาเนิ
) นงาน (ต่อ)
หนี
หนีส้ ส้ ินินดดาเนิ
าเนิหนี
นนงานเพิ
งานเพิ
ส้ ินดาเนิ
่ม่มขึขึ้น้นงานเพิ
(ลดลง)
หนี
(ลดลง)
ส้ ิน่มดขึาเนิ
้น (ลดลง)
นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิเงินนรัรับบฝาก
ฝากเงินรับฝาก เงินรับฝาก

132,602,500
132,602,500
132,602,50087,176,124
87,176,124
132,602,500
87,176,124135,762,312
135,762,312
87,176,124
135,762,31277,550,902
77,550,902
135,762,312
77,550,902 77,550,902

รายการระหว่
รายการระหว่
รายการระหว่
าางธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงิ
ารายการระหว่
งธนาคารและตลาดเงิ
นนางธนาคารและตลาดเงิ
น
น

2,655,894
2,655,8942,655,8942,246,548
2,246,548
2,655,894
2,246,548 4,312,617
4,312,617
2,246,5484,312,6175,758,907
5,758,907
4,312,617
5,758,907 5,758,907

หนี
หนีส้ ส้ ินินจ่จ่าายคื
ยคืหนี
นนเมืส้ เมืิน่อ่อทวงถาม
จ่ทวงถาม
ายคืนเมื
หนี่อส้ ทวงถาม
ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

1,317,039
1,317,0391,317,0391,737,329
1,737,329
1,317,039
1,737,329 1,290,917
1,290,917
1,737,3291,290,9171,766,090
1,766,090
1,290,917
1,766,090 1,766,090

เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะสั
ระยะสั
เงินกูน้ น้ ยืมระยะสัเงิน้ นกู้ยืมระยะสัน้
หนี
หนีส้ ส้ ินินอือื่น่น หนีส้ ินอื่น

(13,239)
(13,239) (13,239) 132,086
132,086
(13,239)132,086

หนีส้ ินอื่น

(48,613)
(48,613)
132,086 (48,613)

(48,613)
--

-

-

(14,529,940)
(14,529,940)
(14,529,940)3,917,929
(14,529,940)
3,917,9293,917,929(17,456,007)
(17,456,007)
3,917,929
(17,456,007)(2,915,261)
(2,915,261)
(17,456,007)
(2,915,261) (2,915,261)

เงิเงินนสดสุ
สดสุททธิธิจเงิจากกิ
นากกิ
สดสุ
จจกรรมด
กรรมด
ทธิจากกิ
าเนิ
เงิาเนิ
นจนสดสุ
กรรมด
นงาน
งาน
ทธิจาเนิ
ากกิ
นงาน
จกรรมดาเนินงาน

72,814,992
72,814,992
72,814,9921,762,338
1,762,338
72,814,992
1,762,33881,177,858
81,177,858
1,762,338
81,177,858(3,899,322)
(3,899,322)
81,177,858
(3,899,322) (3,899,322)

กระแสเงิ
กระแสเงินนกระแสเงิ
สดจากกิ
สดจากกินจจกรรมลงทุ
สดจากกิ
กรรมลงทุ
กระแสเงิ
จนกรรมลงทุ
นนสดจากกินจกรรมลงทุน
เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื
เงินสดจ่้อา้อหลั
ยในการซื
หลักกทรั
เงิทรันพพสดจ่
ย์้อย์เหลั
ผืเผือ่าอ่ ยในการซื
ขาย
กขาย
ทรัพย์เผื้อ่ หลั
ขายกทรัพย์เผือ่ ขาย

(440,696,108)
(440,696,108)
(440,696,108)
(378,947,953)
(378,947,953)
(440,696,108)
(378,947,953)
(435,117,985)
(435,117,985)
(378,947,953)
(435,117,985)
(372,451,454)
(372,451,454)
(435,117,985)
(372,451,454)(372,451,454)

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการจ
จากการจ
เงินสดรับาหน่
าหน่
จากการจ
าายหลั
เงิยหลั
นสดรั
กาหน่
กทรัทรับพพจากการจ
าย์ยหลั
ย์เผืเผือ่ อ่ ขาย
กขาย
ทรัาหน่
พย์เาผืยหลั
อ่ ขายกทรัพย์เผือ่ ขาย

387,155,324
387,155,324
387,155,324
400,802,314
400,802,314
387,155,324
400,802,314383,077,621
383,077,621
400,802,314
383,077,621
393,377,248
393,377,248
383,077,621
393,377,248 393,377,248

เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื
เงินสดจ่้อา้อตราสารหนี
ยในการซื
ตราสารหนี
เงินสดจ่
้อท้ ตราสารหนี
ท้ จี่ าจี่ ะถื
ยในการซื
ะถืออจนครบก
จนครบก
ท้ ้อจี่ ตราสารหนี
ะถืาหนด
าหนด
อจนครบก
ท้ จี่ าหนด
ะถือจนครบกาหนด

(43,069,324)
(43,069,324)
(43,069,324)
(60,217,202)
(60,217,202)
(43,069,324)
(60,217,202)(3,633,249)
(60,217,202)
(3,633,249)
(3,633,249)(4,963,972)
(4,963,972)
(3,633,249)
(4,963,972) (4,963,972)

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการไถ่
จากการไถ่
เงินสดรับถจากการไถ่
ถอนตราสารหนี
อนตราสารหนี
เงินสดรัถอนตราสารหนี
บจากการไถ่
ท้ ท้ จี่ จี่ ะถื
ะถืออจนครบก
จนครบก
ถอนตราสารหนี
ท้ จี่ ะถืาหนด
าหนด
อจนครบก
ท้ จี่ าหนด
ะถือจนครบกาหนด

49,810,587
49,810,587
49,810,58758,499,101
58,499,101
49,810,587
58,499,101 5,510,456
58,499,101
5,510,4565,510,4569,427,905
9,427,905
5,510,456
9,427,905 9,427,905

เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื
เงินสดจ่้อา้อเงิยในการซื
เงินนลงทุ
ลงทุ
เงินนสดจ่
นทั้อทัว่ เงิว่ ไป
านไปยในการซื
ลงทุนทัว่ ไป
้อเงินลงทุนทัว่ ไป

(4,173,656)
(4,173,656)
(4,173,656)(5,733,886)
(5,733,886)
(4,173,656)
(5,733,886)(4,173,656)
(4,173,656)
(5,733,886)
(4,173,656)(5,733,886)
(5,733,886)
(4,173,656)
(5,733,886) (5,733,886)

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการจ
จากการจ
เงินสดรับาหน่
าหน่
จากการจ
าายเงิ
เงิยเงิ
นนสดรั
นลงทุ
าหน่
ลงทุ
บนจากการจ
านทัยเงิ
ทัว่ ว่ ไปนไปลงทุาหน่
นทัว่ าไป
ยเงินลงทุนทัว่ ไป

7,416,233
7,416,2337,416,2333,034,895
3,034,895
7,416,233
3,034,895 7,416,233
7,416,233
3,034,8957,416,2333,034,895
3,034,895
7,416,233
3,034,895 3,034,895

เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื
เงินสดจ่้อา้อเงิยในการซื
เงินนลงทุ
ลงทุ
เงินนสดจ่
นในบริ
้อในบริ
เงิานยในการซื
ลงทุ
ษษัทัทย่นย่อในบริ
อยและบริ
ยและบริ
้อเงิษนัทลงทุ
ย่ษษอัทยและบริ
ัทนร่ร่วในบริ
วมม ษษัทัทย่ร่อวยและบริ
ม
ษัทร่วม

(231,884)
(231,884)(231,884) (231,884)
--

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการจ
จากการจ
เงินสดรับาหน่
าหน่
จากการจ
าายเงิ
เงิยเงิ
นนสดรั
นลงทุ
าหน่
ลงทุ
บนจากการจ
านในบริ
ยเงิ
ในบริ
นลงทุ
ษษัทัทาหน่
ร่นร่ววมในบริ
มายเงิษนัทลงทุ
ร่วมนในบริษัทร่วม

42,916
42,916 42,916

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากเงิ
จากเงิ
เงินสดรั
นนปัปันบนผลที
จากเงิ
ผลทีไ่ เงิได้่ นด้นรปัรับสดรั
ับนจากบริ
จากบริ
ผลที
บจากเงิ
ไ่ ด้ษษรัทับทย่นจากบริ
ย่อปัอยและบริ
นยและบริ
ผลทีษไ่ ัทด้ย่ษรษอับทยและบริ
ัทจากบริ
ร่ร่ววมม ษษัทัทย่ร่อวยและบริ
ม
ษัทร่วม
เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการซื
ยในการซื
เงินสดจ่้อา้อทียในการซื
ทีด่ ด่ ินินเงิอาคาร
อาคาร
นสดจ่
้อทีอุด่ าอุปยในการซื
ินปกรณ์
อาคาร
กรณ์แและสิ
ละสิ
้ออุทีปทด่ กรณ์
ทธิินธิกกอาคาร
ารเช่
ารเช่
และสิ
าาทอุธิปกกรณ์
ารเช่แาละสิทธิการเช่า

-

42,916
42,916
- 42,916

42,916
--

-

258,540
258,540 258,540 49,398
49,398
258,540 49,398 1,554,058
1,554,058
49,3981,554,058 701,893
1,554,058
701,893 701,893

701,893

(1,476,906)
(1,476,906)
(1,476,906)(2,180,111)
(2,180,111)
(1,476,906)
(2,180,111)(1,345,347)
(1,345,347)
(2,180,111)
(1,345,347)(1,937,206)
(1,937,206)
(1,345,347)
(1,937,206) (1,937,206)

เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการจ
จากการจ
เงินสดรับาหน่
าหน่
จากการจ
าายที
เงิยทีนด่ ดสดรั
่ ินาหน่
ินอาคาร
อาคาร
บจากการจ
ายทีและอุ
ด่ และอุ
ิน อาคาร
าหน่
ปปกรณ์
กรณ์
ายที
และอุ
ด่ ินปอาคาร
กรณ์ และอุปกรณ์
เงิเงินนสดสุ
สดสุททธิธิจเงิจากกิ
นากกิ
สดสุ
จจกรรมลงทุ
กรรมลงทุ
ทธิจากกิ
เงินนจนสดสุ
กรรมลงทุ
ทธิจากกิ
น จกรรมลงทุน

42,916
--

- (3,410,964)
(3,410,964)
- (3,410,964) (500,000)
(3,410,964)
(500,000)(500,000) (500,000)

38,147
38,147 38,147

7,531
7,531
38,147 7,531

30,296
30,296
7,531 30,296

4,654
4,654
30,296 4,654

4,654

(44,926,131)
(44,926,131)
(44,926,131)
15,314,087
15,314,087
(44,926,131)
15,314,087(50,049,621)
(50,049,621)
15,314,087
(50,049,621)
20,960,077
20,960,077
(50,049,621)
20,960,077 20,960,077

กระแสเงิ
กระแสเงินนกระแสเงิ
สดจากกิ
สดจากกินจจกรรมจั
สดจากกิ
กรรมจั
กระแสเงิ
ดดหาเงิ
จหาเงิ
กรรมจั
นสดจากกิ
นน ดหาเงิ
จกรรมจั
น ดหาเงิน
เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายในการไถ่
ยในการไถ่
เงินสดจ่าถยในการไถ่
ถอนหุ
อนหุเงิน้ น้ กูกูสดจ่
้ด้ด้อถ้อยสิ
อนหุ
ยสิ
ายในการไถ่
ททธิน้ ธิแกูและไม่
้ดละไม่
้อยสิมถมทีหอนหุ
ีหธิลัลัแกกละไม่
ประกั
น้ ประกั
กู้ด้อมนยสิ
ีนหลัทกธิประกั
และไม่
น มีหลักประกัน

(20,000,000)
(20,000,000)
(20,000,000)(20,000,000)
--

เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมเพิเพิ่มเงิ่มขึนขึ้น้นกู(ลดลง)
้ย(ลดลง)
ืมเพิ่มขึ้นเงิน(ลดลง)
กู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)

- (20,000,000)
(20,000,000)
(20,000,000)
(20,000,000)
--

-

135,573
135,573 135,573 (34,101)
(34,101)
135,573(34,101) 135,573
135,573
(34,101)135,573 (34,101)
(34,101)
135,573(34,101)

เงิเงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่าเงิายนยปันผลจ่ายเงินปันผลจ่าย

(34,101)

(12,055,440)
(12,055,440)
(12,055,440)
(12,021,823)
(12,021,823)
(12,055,440)
(12,021,823)(12,055,440)
(12,055,440)
(12,021,823)
(12,055,440)
(12,021,823)
(12,021,823)
(12,055,440)
(12,021,823)(12,021,823)

เงิเงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่าเงิายให้
นยให้
ปันแแผลจ่
ก่ก่สส่ว่วานได้
นได้
ยให้
เงิเนสีเแสีปัยก่ยทีนสทีไ่ผลจ่
่วไม่่ นได้
ม่มมีอาีอานาจควบคุ
ยให้
เสีานาจควบคุ
ยทีแไ่ก่ม่สม่วีอนได้
านาจควบคุ
มมเสียทีไ่ ม่มมีอานาจควบคุม
เงิเงินนสดสุ
สดสุททธิธิจเงิจากกิ
นากกิ
สดสุ
จจกรรมจั
กรรมจั
ทธิจากกิ
ดเงิดหาเงิ
นหาเงิ
จสดสุ
กรรมจั
นนทธิดจากกิ
หาเงิจนกรรมจัดหาเงิน

(252,478)
(252,478)(252,478) (217,504)
(217,504)
(252,478)
(217,504) (217,504)
--

-

-- -

-

-

(32,172,345)
(32,172,345)
(32,172,345)
(12,273,428)
(12,273,428)
(32,172,345)
(12,273,428)(31,919,867)
(31,919,867)
(12,273,428)
(31,919,867)
(12,055,924)
(12,055,924)
(31,919,867)
(12,055,924)(12,055,924)

ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ ย่ นแปลงของอั
นแปลงของอั
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นแปลงของอั
ตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี
ย่ ตนแปลงของอั
ย่ ราแลกเปลี
ย่ นที
นทีม่ ม่ ีตีต่อ่อเงิเงิยน่ นนที
สด
ตสด
ราแลกเปลี
ม่ ีต่อเงินสด
ย่ นทีม่ ีต่อเงินสด

(86,608)
(86,608) (86,608) (50,041)
(50,041)
(86,608)(50,041) (86,943)
(86,943)
(50,041) (86,943) (43,025)
(43,025)
(86,943)(43,025)

(43,025)

เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยยบเท่
บเท่
เงิานาเงิสดและรายการเที
เงินนสดเพิ
ยสดเพิ
บเท่่มา่มขึเงิขึ้น้น(ลดลง)
สดเพิ
(ลดลง)
ยบเท่
่มขึสุ้นสุาททเงิธิ(ลดลง)
ธินสดเพิสุ่มทขึธิ้น (ลดลง) สุทธิ

(4,370,092)
(4,370,092)
(4,370,092)4,752,956
4,752,956
(4,370,092)
4,752,956 (878,573)
4,752,956
(878,573)(878,573)4,961,806
4,961,806
(878,573)
4,961,806 4,961,806

เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยยบเท่
บเท่
เงิานาเงิสดและรายการเที
เงินนสด
ยสดบเท่
ณณาวัวัเงินนทีนที่ สด
1่ 1มกราคม
ยมกราคม
ณบเท่
วันาทีเงิ่ 1นมกราคม
สด ณ วันที่ 1 มกราคม

70,137,678
70,137,678
70,137,67865,384,722
65,384,722
70,137,678
65,384,72266,261,272
66,261,272
65,384,722
66,261,27261,299,466
61,299,466
66,261,272
61,299,466 61,299,466

6.1.1
65,767,586
6.1.165,767,58670,137,678
70,137,678
65,767,586
65,382,699
70,137,678
66,261,272
65,382,699
70,137,67865,382,699
65,382,69966,261,272
66,261,272 66,261,272
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยยบเท่
เงิบเท่
นสดและรายการเที
าาเงิเงินนยสด
สด
บเท่ณณาเงิ
วัวันนทีสด
ที่ 31
่ ย31บเท่
ณธัธันวันานวาคม
วาคม
เงิทีน่ 31
สดธัณ
นวาคม
วันที่ 316.1.1
ธันวาคม 6.1.1 65,767,586
หมายเหตุ
หมายเหตุปปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นนเป็เป็นนส่ส่วปวนหนึ
ระกอบงบการเงิ
นหนึ
นเป็
ง่ ง่ ของงบการเงิ
นของงบการเงิ
ส่วนหนึง่ นของงบการเงิ
เป็
นนนีนนี้ ส่้ วนหนึง่นของงบการเงิ
นี้
นนี้

(นายชาติ
(นายชาติศศิร(นายชาติ
ิริ โสภณพนิ
โสภณพนิ
ศิรชิ ช)โสภณพนิ
(นายชาติ
)
ชศ)ิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู
กรรมการผูจ้ กรรมการผู
จ้ ัดัดการใหญ่
การใหญ่จ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

--12
12-- - 12 -
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(นายสุ
(นายสุววรรณ
รรณ
(นายสุ
แทนสถิ
แทนสถิ
วรรณ
ตตย์ย์)แทนสถิ
(นายสุ
) วตรรณ
ย์) แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ จ้ ัดัดการใหญ่
การใหญ่
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่ จ้ ัดการใหญ่

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ปดระกอบงบการเงิ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
(มหาชน) และบริษัทย่อน
ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สส�ำหรั
าหรับบปีสปีิ้นสสุดิ้นวัสุนทีด่ 31
วันธัทีนวาคม
่ 31 ธั2560
นวาคม 2560
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4. การบริหารความเสี่ยง
5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
6.3 ตราสารอนุพันธ์
6.4 เงินลงทุนสุทธิ
6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
6.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.8 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
6.9 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
6.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.13 สินทรัพย์จัดชั้นตามเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
6.14 เงินรับฝาก
6.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
6.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
6.18 หุ้นกู้
6.19 การออกหุ้นกู้ภายใต้ Medium Term Note Program
6.20 ประมาณการหนี้สิน
6.21 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
6.22 ทุนเรือนหุ้น
6.23 การจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
6.24 ทุนสารองตามกฎหมายและสารองอื่น
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หน้า
115
115
118
126
140
141
141
142
143
145
147
149
156
158
158
161
163
164
167
169
170
171
172
172
175
175
175
177
179
180

113

114

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุ
งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ส�ำหรับปีสิ้นสุปดวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคม 2560น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
6.25 การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
6.26 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัด
6.27 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
6.28 คดีฟ้องร้อง
6.29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.30 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
6.31 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
6.32 สัญญาเช่าระยะยาว
6.33 ส่วนงานดาเนินงาน
6.34 รายได้ดอกเบี้ย
6.35 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
6.36 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
6.37 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
6.38 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
6.39 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
6.40 ภาษีเงินได้
6.41 การอนุมัติงบการเงิน

หน้า
180
181
182
182
182
188
188
189
189
191
192
192
193
193
194
194
195

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ส�ำหรั
บปีสิ้นสุดป
วันระกอบงบการเงิ
ที่ 31 ธันวาคม 2560 น

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก
ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อ กำหนดต่ำ ง ๆ ของธนำคำรแห่ง ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรดำรงเงิน กองทุน ซึ่ง
ตำมแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำรในกำร
วัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำรกำหนด
นอกจำกนั้น จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ น้ำหนักของ
ควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของทำงรำชกำร
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็ น ฉบั บ ภำษำไทย และได้ จั ด ทำขึ้ น ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย รวมถึ ง กฎระเบี ย บและประกำศของคณะกรรมกำรกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จัดทำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อ ง
กำรนำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรจัดทำ
และกำรประกำศงบกำรเงิ น ของธนำคำรพำณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท โฮลดิ้ ง ที่ เ ป็ น บริ ษั ท แม่ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทำงกำรเงิ น
ลงวั น ที่ 4 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี
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ในการจั ด ทางบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ธนาคารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้ สินและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย
ในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่สาคัญได้เปิด เผยไว้ใ นหมายเหตุข้อ 5 โดยข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ วิธีก ารและข้อ สมมติฐ านสาคัญ ที่ใ ช้ไ ด้ร ะบุไว้
ในหมายเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
และลงราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสาคัญ
2.2.2

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2560 โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
กาไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนดำเนินงำน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงำน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่นำส่งรัฐ
ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำร
อย่ำงเป็นสำระสำคัญ
2.3

งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด บริษัท บริหำร
สินทรัพย์ทวี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน)
เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอก แคปปิตอล
จำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100
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บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด
2.4

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรทั้งหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1

กำรรับรู้รำยได้
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมรับโดยใช้เกณฑ์ คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อ
ที่ค้ำงชำระเกิน 3 เดือน โดยถือเป็นรำยได้เมื่อได้รับชำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็น
รำยได้ไว้แล้วทั้งหมด

3.2

กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง

3.3

เงินสด
เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ

3.4

ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันทำสัญญำ (Trade Date) และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมรับรู้และแสดงรวมอยู่ในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำ
และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
ธนำคำรใช้ต รำสำรอนุพัน ธ์ใ นกำรบริห ำรควำมเสี่ย งสำหรับ สิน ทรัพ ย์ หนี้สิน รำยกำรนอกงบ แสดงฐำนะกำรเงิน
สถำนะสุทธิต่ำง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนำคำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ย งสำหรับตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำ ว
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งจะใช้วิธีกำรบัญชี (ตำมเกณฑ์คงค้ำง) ในลักษณะเดียวกับ
รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรมีกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตรำสำรอนุพันธ์และรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง ลั ก ษณะของควำมเสี่ ย ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นกำรป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
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ธนำคำรหยุดใช้กำรบัญชีป้อ งกัน ควำมเสี่ยง เมื่อตรำสำรอนุ พัน ธ์ที่ใช้ป้องกัน ควำมเสี่ย งครบกำหนด หรือ เมื่อขำย
หรื อ เมื่ อ ไม่ เ ป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขของกำรบั ญ ชี ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย ง โดยต้ อ งวั ด มู ล ค่ ำ ของตรำสำรอนุ พั น ธ์ ที่ ห ยุ ด ใช้
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีเกณฑ์คงค้ำงกับมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำวจะตัดจำหน่ำยและรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนอย่ำงสอดคล้องกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงทำให้ บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัว แปรที่ร ะบุไ ว้ใ นอนุพัน ธ์ ธนำคำรรับ รู้ร ำยกำร จัด ประเภท และบัน ทึก บัญ ชีข องอนุพัน ธ์แ ฝงตำมประกำศ
ของ ธปท. โดยในกรณีของอนุพัน ธ์แ ฝงในตรำสำรกำรเงิน แบบผสมที่มีลัก ษณะเชิง เศรษฐกิจ และควำมเสี่ยงที่ไม่มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลักษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนุพัน ธ์
โดยที่ตรำสำรกำรเงินแบบผสมดังกล่ำวไม่ได้ถูกวัดค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำ ยุติธ รรม และรับ รู้ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมในกำไรหรือขำดทุน ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพัน ธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวแยกออกจำกสัญญำหลัก
เสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์หนึ่ง และจัดเป็นรำยกำรประเภทเพื่อค้ำ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ สำหรับสัญญำหลัก ธนำคำร
รับรู้รำยกำร จัดประเภท และวัดมูลค่ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง และในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงิน
แบบผสมที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรบันทึกและจัดประเภทอนุพันธ์แฝงดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก
3.5

เงินลงทุน
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีกำรจ่ำยชำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้
ในระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และกำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้ง ใจแน่วแน่และมีค วำมสำมำรถที่จะถือไว้จ นครบกำหนดไถ่ ถ อน จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะจั ด ประเภทเป็ น เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขำยและแสดงด้ ว ยมู ลค่ ำ ยุ ติ ธ รรม โดยที่ ก ำไรหรื อ ขำดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จนกว่ำจะจำหน่ำย
หลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทย่อย เป็นกิจกำรที่ธนำคำรมีอำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย
บริษัทร่วม เป็นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ำไปมีอำนำจในกำรออกเสี ยงทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ใ นหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จำหน่ำย คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ทำให้ ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่น
เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนสำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับตรำสำรหนี้
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3.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนำคำรรับ รู้เ งิน ให้สิน เชื่อ แก่ลูก หนี้เ มื่อ มีก ำรจ่ำ ยเงิน ให้ผู้กู้ โ ดยรับ รู้ ด้ว ยรำคำทุน และตัด รำยกำรเมื่อ ได้รับ ชำระ
หรือเมื่อตัดจำหน่ำย
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.6)

3.7

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. กำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยบัญชีหรือ
รำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้ กล่ำวคือ ธนำคำร
พิจ ำรณำจัด ชั้น สิน เชื่อ ทุก ประเภทของลูก หนี้รำยหนึ่ง ในระดับคุณภำพที่ต่ำสุด ของลูกหนี้ ร ำยนั้น และตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดังกล่ำว นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ดำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ธปท. กำหนด
ธนำคำรพิจำรณำกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น
และกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2559
ธนำคำรพิจ ำรณำกัน เงิน สำรองค่ำ เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญ สำหรับ สิน เชื่อ ด้อ ยคุณ ภำพด้ว ยผลต่ำ งของยอดหนี้ค งค้ำ ง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจำหน่ำยหลักประกัน ในส่วนของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันสำรองตำมอัตรำขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด โดยสินเชื่อที่มีลักษณะ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) (หมำยเหตุข้อ 6.6.1)
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดย ธปท. โดยได้คำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม
กำรตัดจำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระทำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บ หนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชี
โดยนำมำเพิ่มค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ
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3.8

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

3.9

ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำ ยทรัพ ย์สิน รอกำรขำยรับ รู้เ ป็น รำยได้ห รือ ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกกำรดำเนิน งำนอื่น เมื่อ มี
กำรจำหน่ำย
ธนำคำรได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมประกำศ ธปท. เรื่ อ ง อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ร อกำรขำย และเรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ำรซื้ อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีสำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558

3.10 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดิน แสดงในรำคำที่ ตีใ หม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตี ใหม่หั กด้ วยค่ำเสื่อ มรำคำสะสมและค่ ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ ำ (ถ้ ำมี )
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
สำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมสำหรับอำคำร ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมัติร ำคำ และบัน ทึก มูลค่ำ ส่ว นเพิ่ม ขึ้น ไว้ใ นบัญ ชีสำรองส่ว นเกิน ทุน จำกกำรตีร ำคำที่ดิน และ
อำคำร ซึ่ ง แสดงเป็ น รำยกำรในส่ ว นของเจ้ ำ ของ ค่ ำ เสื่ อ มรำคำอำคำรส่ ว นที่ ตี ร ำคำเพิ่ ม รั บ รู้ เ ป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรดำเนินงำนอื่น และโอนสำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำกำไรสะสมโดยตรงในจำนวนเดียวกันกับ
ค่ำเสื่อมรำคำดังกล่ำว มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำนำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้สำหรับสินทรัพย์ ชิ้นเดียวกัน
สำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจำหน่ำย ส่ว นเกิน ทุน
จำกกำรตี ร ำคำที่ ดิ น และอำคำรคงเหลื อ จะถู ก โอนเข้ ำ กำไรสะสม โดยตรง และไม่ ร วมในกำไรหรื อ ขำดทุ น จำก
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้
อำคำรที่ตีรำคำใหม่
อำคำรที่สร้ำงใหม่
อุปกรณ์

20 - 30 ปี
20 ปี
3 - 5 ปี

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

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

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

4.1.2

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยอันจะมีผล
ในทำงลบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและ/หรือในอนำคต ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำก
กำรจัดโครงสร้ำงและลักษณะของรำยกำรในสินทรัพย์และหนี้สิน นอกจำกนี้ยังเกิดจำกระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรำยกำรทำงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สินอีกด้วย
ธนำคำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำหนด ธนำคำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยมีกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบกำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังนี้
ครบกำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
และตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
ตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน
และตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
ตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม



หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
น
รวม
2560
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2560
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
เปลี
่ยนอัต้ยรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สิทีน่หเชื
รวม
ดอกเบี
ยุด่อ
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
296,303
296,303
6,922
6,922
1,281,759
1,281,759

50,301 25,217
50,301 25,217
22,962 40,083
22,962 40,083
350,853 186,445
350,853 186,445

3,644
3,644
373,077
373,077
79,217
79,217

24,545
24,545
18,244
18,244

62,528
62,528
9,178
9,178

- 437,993
- 437,993
- 467,589
- 467,589
78,293 2,003,989
78,293 2,003,989

1,245,875
1,245,875

376,336 561,043
376,336 561,043

22,507
22,507

-

104,982
104,982

- 2,310,743
- 2,310,743

7,477
7,477
52,327
52,327

9,413
9,413
25,221
25,221

17,493
17,493
-

64,677
64,677
13,643
13,643
12
12

23,006
23,006
226
226

11,518
11,518
29,404
29,404

-

133,584
133,584
13,643
13,643
107,190
107,190

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิ
น
รวม
2559
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2559
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
เปลี
ย
่
นอั
ต
รา
1
3
เดื
อ
น
3
12
เดื
อ
น
1
5
ปี
เกิ
น
กว่
า
5
ปี
ไม่
ม
ด
ี
อกเบี
ย
้
สิ
น
เชื
อ
่
รวม
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
253,218
253,218
7,148
7,148
1,290,436
1,290,436

59,451 22,925
59,451 22,925
20,540 60,377
20,540 60,377
304,468 190,115
304,468 190,115

9,013
9,013
317,039
317,039
53,804
53,804

36,779
36,779
20,464
20,464

50,199
50,199
17,633
17,633

- 394,806
- 394,806
- 441,883
- 441,883
64,173 1,941,093
64,173 1,941,093

1,168,622
1,168,622

406,047 484,408
406,047 484,408

24,753
24,753

-

94,311
94,311

- 2,178,141
- 2,178,141

1,210
1,210
60,904
60,904

15,484
15,484
76,631
76,631

21,928
21,928
-

-

56,123
56,123
12,326
12,326
15
15

23,023
23,023
204
204

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

13,160
13,160
61
61
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สินทรัพย์ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
น ้
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
เงิ
ในตรำสำรหนี
้
เงินนลงทุ
ให้สินนเชื
่อ
สินเชื่อ น
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
หนีเงิ้สนินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
ตลำดเงิน ำงธนำคำรและ
หนีตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนนเมื่อทวงถำม
หนี
้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น
ำงธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
น ้
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
เงิ
ในตรำสำรหนี
้
เงินนลงทุ
ให้สินนเชื
่อ
สินเชื่อ น
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
หนีเงิ้สนินรัทางการเงิ
บฝำก น
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำรและ
รำยกำรระหว่
รำยกำรระหว่
ตลำดเงิน ำงธนำคำรและ
หนีตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนนเมื่อทวงถำม
หนี
้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม




หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน2560
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2560
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
เปลี
่ยนอัต้ยรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สิทีน่หเชื
รวม
ดอกเบี
ยุด่อ
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ได้ทันที
รับรู้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
273,518
273,518
6,672
6,672
1,256,080
1,256,080

35,942 17,525
35,942
14,650 17,525
37,427
14,650
37,427
340,654 173,983
340,654 173,983

3,644
3,644
367,777
367,777
78,975
78,975

24,54524,545
18,178
18,178

55,094
55,0949,1789,178

- 385,723
-- 385,723
451,071
451,071
76,909 1,953,957
76,909 1,953,957

1,224,025
1,224,025

369,410 535,972
369,410 535,972

18,026
18,026

-

104,988
104,988

- 2,252,421
- 2,252,421

7,477
7,47752,32752,327

9,413
9,41325,22125,221

17,779
17,779--

61,664
61,664
13,596
13,596
12
12

20,365
20,365--

10,515
10,51529,40429,404

---

127,213
127,213
13,596
13,596
106,964
106,964

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน2559
เฉพาะธนาคาร
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 2559
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
เปลี
่ยนอัต้ยรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สิทีนห่ เชื
รวม
ดอกเบี
ยุด่อ
ดอกเบี
ยุด
ได้ทันที้ย
รับทีรูห่ ้รายได้
ทันที
รับรู้รายได้
ถึได้
งภายใน
ถึ1งภายใน
เดือน
1 เดือน
241,035
241,035
7,148
7,148
1,264,029
1,264,029

45,751
6,352
45,751
6,352
8,790 58,357
8,790 177,643
58,357
296,814
296,814 177,643

9,012
9,012
309,664
309,664
53,804
53,804

36,77836,778
20,464
20,464

40,581
40,58117,63317,633

- 342,731
-- 342,731
420,737
420,737
62,795 1,893,182
62,795 1,893,182

1,143,202
1,143,202

401,167 461,050
401,167 461,050

16,924
16,924

-

94,316
94,316

- 2,116,659
- 2,116,659

1,210
1,21060,90360,903

15,484
15,48476,63176,631

22,183
22,183--

---

54,271
54,271
12,305
12,305
15
15

19,933
19,9331414

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

- 29 - 29 -

9,819
9,8196161

122,900
122,900
12,305
12,305
137,624
137,624

129

130

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ข้ข้ออมูมูลลเบื
้้อองต้
นนของอั
ตตรำดอกเบี
้้ยยคงที
่่แและอั
ตตรำดอกเบี
้้ยยลอยตั
ววของเงิ
นนให้
สสิินนเชื
่่ออเฉพำะในประเทศ
ณ
วัวันนทีที่่
ณ
ข้ข้ออมูมูลลเบื
เบื
้้อองต้
งต้
นนของอั
ของอั
ตตรำดอกเบี
รำดอกเบี
้้ยยคงที
คงที
่่แและอั
ละอั
ตตรำดอกเบี
รำดอกเบี
้้ยยลอยตั
ลอยตั
ววของเงิ
ของเงิ
นนให้
ให้
สสิินนเชื
เชื
่่ออเฉพำะในประเทศ
เฉพำะในประเทศ
ณ
วัวันนทีที่่
เบื
งต้
ของอั
รำดอกเบี
คงที
ละอั
รำดอกเบี
ลอยตั
ของเงิ
ให้
เชื
เฉพำะในประเทศ
ณ
31
ธัธันนวำคม
2560
และ
2559
มีมีดดังังนีนี้้
31
วำคม
2560
และ
2559
31 ธัธันนวำคม
วำคม 2560
2560 และ
และ 2559
2559 มีมีดดังังนีนี้้
31
หน่
หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
งบการเงิ
นนรวม
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
2560
งบการเงินนรวม
รวม2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
380,296
378,357
380,296
378,357
380,296
378,357
380,296
378,357
1,318,977
1,261,134
1,318,977
1,261,134
1,318,977
1,261,134
1,318,977
1,261,134
1,699,273
1,639,491
1,699,273
1,639,491
1,699,273
1,639,491
1,699,273
1,639,491

อัอัตตรำดอกเบี
้ยคงที่่
อัตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยคงที
คงที
่่
คงที
อัอัตตรำดอกเบี
้ย้ยลอยตั
วว
รำดอกเบี
ลอยตั
อัอัตตรำดอกเบี
ย
้
ลอยตั
รำดอกเบี
้ยลอยตัวว
รวม
รวม
รวม
รวม

หน่
งบการเงิ
นนเฉพาะธนาคาร
หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
2560
2559
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
2560
2559
2560
2559
2560
2559
380,296
378,357
380,296
378,357
380,296
378,357
380,296
378,357
1,316,100
1,258,916
1,316,100
1,258,916
1,316,100
1,258,916
1,316,100
1,258,916
1,696,396
1,637,273
1,696,396
1,637,273
1,696,396
1,637,273
1,696,396
1,637,273

รำยกำรสิ
นนทรั
พพย์ย์ททำงกำรเงิ
นนและหนี
้ส้สินินทำงกำรเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
เเกิกิดดรำยได้
แและค่
ำำใช้
จจ่ำ่ำยดอกเบี
้ย้ย
รำยกำรสิ
รำยกำรสิ
นนทรั
ทรั
พพย์ย์ททำงกำรเงิ
ำงกำรเงิ
นนและหนี
และหนี
้ส้สินินทำงกำรเงิ
ทำงกำรเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
ให้
เเกิกิดดรำยได้
รำยได้
แและค่
ละค่
ำำใช้
ใช้
จจ่ำ่ำยดอกเบี
ยดอกเบี
้ย้ย
รำยกำรสิ
ทรั
ำงกำรเงิ
และหนี
ทำงกำรเงิ
ให้
รำยได้
ละค่
ใช้
ยดอกเบี
31
ธั
น
วำคม
2560
และ
2559
มี
ด
ั
ง
นี
้
31 ธัธันนวำคม
วำคม 2560 และ
และ 2559 มีมีดดัังงนีนี้้
31
31 ธันวำคม 2560
2560 และ 2559
2559 มีดังนี้

สสำหรั
บบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่
สสำหรั
ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่

หน่
ววยย :: ล้ล้าานบาท
หน่
หน่
ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
งบการเงิ
น
รวม
หน่
นบาท
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
รวม
สสาหรั
บบปีปีสสงบการเงิ
ิ้นิ้นสุสุดดวัวันนนทีทีรวม
่่ 31
ธัธันนวาคม
31
วาคม
สสาหรั
าหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
2560
าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2559
2560
2559
2560
2559
ยอดคงเหลื
อ รายได้
อัอัตตราร้
ออยละ
ยอดคงเหลื
ออ รายได้
2560แและ
2559แและ
ยอดคงเหลื
อ
รายได้
ละ
ราร้
ยละ
ยอดคงเหลื
รายได้
ละ อัอัอัตตตราร้
ราร้อออยละ
ยละ
ยอดคงเหลื
ตตราร้
เฉลี
่ย่ย ออ รายได้
ค่ค่าาใช้
จจแแ่า่าละ
ยย อัอัเฉลี
ปีปี ยอดคงเหลื
เฉลี
่ย่ย ออ รายได้
ค่ค่าาใช้
จจแแ่า่าละ
ยย อัเฉลี
ปีปี
ยอดคงเหลื
รายได้
ละ
ราร้่ย่ยต่ต่ออออยละ
ยละ
ยอดคงเหลื
รายได้
ละ
ตราร้
ราร้่ย่ยต่ต่อออยละ
ยละ
เฉลี
ใช้
เฉลี
เฉลี
ใช้
เฉลี
เฉลี
ค่ค่ดอกเบี
าาใช้
เฉลี
ค่ค่ดอกเบี
าาใช้
เฉลี่ย่ย
ใช้จจ่า่า้ย้ยยย เฉลี
เฉลี่ย่ยต่ต่ออปีปี
เฉลี่ย่ย
ใช้จจ่า่า้ย้ยยย เฉลี
เฉลี่ย่ยต่ต่ออปีปี
ดอกเบี
ดอกเบี
ดอกเบี
ดอกเบี
สิสินนทรั
พ
ย์ย์ททางการเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
เเกิกิดดรายได้
ดอกเบี้ย้ย
ดอกเบี้ย้ย
พ
างการเงิ
ให้
รายได้
สิสินนทรั
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
ที
ก
่
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
รายได้
ทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
นที่ก่อให้เกิดรายได้น
ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
509,521
8,317
1.63
432,824
6,056
1.40
รำยกำรระหว่
งธนำคำรและตลำดเงิ
นน
509,521
8,317
1.63
432,824
6,056
1.40
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
509,521
8,317
1.63
432,824
6,056
1.40
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
509,521
8,317
1.63
432,824
6,056
1.40
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
424,748
8,242
1.94
418,671
8,242
1.97
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
424,748
8,242
1.94
418,671
8,242
1.97
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
424,748
8,242
1.94
418,671
8,242
1.97
เงินนให้
ลงทุสินนเชื
ในตรำสำรหนี
้
424,748
8,242
1.94
418,671
8,242
1.97
เงิ
อ
่
1,939,223
88,876
4.58
1,892,175
88,079
4.65
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
1,939,223
88,876
4.58
1,892,175
88,079
4.65
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
1,939,223
88,876
4.58
1,892,175
88,079
4.65
เงินให้สินรวม
เชื
อ
่
1,939,223
88,876
4.58
1,892,175
88,079
4.65
2,873,492
105,435
2,743,670
102,377
รวม
2,873,492
105,435
2,743,670
102,377
รวม
2,873,492
105,435
2,743,670
102,377
รวม นที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
2,873,492
105,435
2,743,670
102,377
หนี
้ส้สินินทางการเงิ
หนี
ทางการเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
เเกิกิดดค่ค่าาใช้
จจ่า่ายย
หนี
ส
้
น
ิ
ทางการเงิ
ให้
ใช้
หนี้สินเงิทางการเงิ
นที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
นนรัรับบฝำก
2,268,859
21,596
0.95
2,139,928
21,410
1.00
เงิ
ฝำก
2,268,859
21,596
0.95
2,139,928
21,410
1.00
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,268,859
21,596
0.95
2,139,928
21,410
1.00
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,268,859
21,596
0.95
2,139,928
21,410
1.00
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
121,349
1,081
0.89
141,746
1,091
0.77
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
121,349
1,081
0.89
141,746
1,091
0.77
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
121,349
1,081
0.89
141,746
1,091
0.77
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
121,349
1,081
0.89
141,746
1,091
0.77
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,984
6,523
5.02
135,900
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,984
6,523
5.02
135,900
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,984
6,523
5.02
135,900
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,984
6,523
5.02
135,900
6,804
5.01
รวม
2,520,192
29,200
2,417,574
29,305
รวม
2,520,192
29,200
2,417,574
29,305
รวม
2,520,192
29,200
2,417,574
29,305
รวม
2,520,192
29,200
2,417,574
29,305
หน่
ววยย :: ล้ล้าานบาท
หน่
หน่
ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
หน่
นบาท
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
สสาหรั
บบปีปีสสิ้นิ้นสุสุนดดเฉพาะธนาคาร
วันที่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
าหรั
บบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวัวันนนทีทีที่่่ 31
31
2560
าหรั
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2559
2560
2559
2560
2559
ยอดคงเหลื
อ
รายได้
แ
ละ
อั
ต
ราร้
อ
ยละ
ยอดคงเหลื
ออ รายได้
อัอัตตราร้
ออยละ
2560
2559แและ
ยอดคงเหลื
อ
รายได้
แ
ละ
อั
ต
ราร้
อ
ยละ
ยอดคงเหลื
รายได้
ละ
ราร้
ยละ
ยอดคงเหลื
อ
รายได้
แ
ละ
อั
ต
ราร้
อ
ยละ
ยอดคงเหลื
อ
รายได้
แ
ละ
อั
ต
ราร้
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
เฉลี
ย
่
ต่
อ
ปี
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
เฉลี
ย
่
ต่
ปีปี
ยอดคงเหลื
อ รายได้
แ่าละ
อัเฉลี
ตราร้่ยต่ออยละ
ยอดคงเหลื
อ รายได้
แ่าละ
อัเฉลี
ตราร้่ยต่ออออยละ
ยละ
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
ย
ปี
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
ย
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
เฉลี
ย
่
ต่
อ
ปี
เฉลี
ย
่
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
เฉลี
ย
่
ต่
อ
ดอกเบี
ย
้
ดอกเบี
ย
้
เฉลี่ย
ค่ดอกเบี
าใช้จ่า้ยย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่ดอกเบี
าใช้จ่า้ยย เฉลี่ยต่อปีปี
ดอกเบี
ย
้
ดอกเบี
สิสินนทรั
พ
ย์ย์ททางการเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
เเกิกิดดรายได้
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย้ย
พ
างการเงิ
ให้
รายได้
สิสินนทรั
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
ที
ก
่
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
รายได้
ทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
นที่ก่อให้เกิดรายได้น
ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
459,125
6,705
1.46
390,264
5,041
1.29
รำยกำรระหว่
งธนำคำรและตลำดเงิ
นน
459,125
6,705
1.46
390,264
5,041
1.29
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
459,125
6,705
1.46
390,264
5,041
1.29
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
459,125
6,705
1.46
390,264
5,041
1.29
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
404,712
7,755
1.92
399,193
7,734
1.94
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
404,712
7,755
1.92
399,193
7,734
1.94
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
404,712
7,755
1.92
399,193
7,734
1.94
เงิ
น
ลงทุ
น
ในตรำสำรหนี
้
404,712
7,755
1.92
399,193
7,734
1.94
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
1,890,899
86,540
4.58
1,844,120
85,651
4.64
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
1,890,899
86,540
4.58
1,844,120
85,651
4.64
เงิ
น
ให้
ส
น
ิ
เชื
อ
่
1,890,899
86,540
4.58
1,844,120
85,651
4.64
เงินให้สินรวม
เชื
อ
่
1,890,899
86,540
4.58
1,844,120
85,651
4.64
2,754,736
101,000
2,633,577
98,426
รวม
2,754,736
101,000
2,633,577
98,426
รวม
2,754,736
101,000
2,633,577
98,426
รวม นที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
2,754,736
101,000
2,633,577
98,426
หนี
้ส้สินินทางการเงิ
หนี
ทางการเงิ
นนทีที่ก่ก่อ่อให้
เเกิกิดดค่ค่าาใช้
จจ่า่ายย
หนี
ส
้
น
ิ
ทางการเงิ
ให้
ใช้
หนี้สินเงิทางการเงิ
ฝำก นที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
2,212,092
20,017
0.90
2,089,417
19,892
0.95
เงิ
นนนรัรัรับบบฝำก
2,212,092
20,017
0.90
2,089,417
19,892
0.95
เงิ
ฝำก
2,212,092
20,017
0.90
2,089,417
19,892
0.95
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,212,092
20,017
0.90
2,089,417
19,892
0.95
รำยกำรระหว่
ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
นน
114,525
843
0.74
132,825
974
0.73
รำยกำรระหว่
งธนำคำรและตลำดเงิ
114,525
843
0.74
132,825
974
0.73
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
114,525
843
0.74
132,825
974
0.73
รำยกำรระหว่
ำ
งธนำคำรและตลำดเงิ
น
114,525
843
0.74
132,825
974
0.73
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,746
6,523
5.03
135,785
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,746
6,523
5.03
135,785
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,746
6,523
5.03
135,785
6,804
5.01
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
129,746
6,523
5.03
135,785
6,804
5.01
รวม
2,456,363
27,383
2,358,027
27,670
รวม
2,456,363
27,383
2,358,027
27,670
รวม
2,456,363
27,383
2,358,027
27,670
รวม
2,456,363
27,383
2,358,027
27,670
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4.1.3

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการที่ธนาคารมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อ ให้เกิดฐานะเกิน ดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ธนาคารบริห ารฐานะเงิน ตราต่า งประเทศภายใต้ข้อกาหนดของทางการและเพดานความเสี่ย งภายใน ที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนด

4.1.4

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของตราสารทุน หรือหุ้นทุน และมีผลทาให้ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลง หรือทาให้เกิด
ความผันผวนต่อกาไร (ขาดทุน)
ธนาคารลงทุนในตราสารทุนโดยลงทุนภายใต้ข้อกาหนดของทางการ และนโยบายการลงทุนของธนาคาร

4.1.5

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ย งด้า นสภาพคล่อ ง หมายถึง ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่ธ นาคารไม่ส ามารถชาระหนี้สิน และ
ภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุน
ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะชาระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังสามารถนาเงินทุน
ไปบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออานวยอีกด้วย
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้
กาหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยมีสาย
บริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักทาหน้าที่บริหารสภาพคล่องตามนโยบายดังกล่าว และหน่วยงานความเสี่ยงด้าน
ตลาด สายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความ
เสี่ยงที่กาหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจา
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า
ซึ่งมีการกระจายตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝากและอายุครบกาหนด นอกจากนี้ ธนาคารบริหารสภาพคล่อง
ผ่านตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืน (Swap and
Repurchase Market) และมีการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ โดยอาจ
ดาเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุล เงินยูโร เป็นต้น
ธนาคารมุ่ ง ดาเนิ น การให้ มี ต้ น ทุ น และมี ค วามเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งที่ เ หมาะสมตามสภาพตลาดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอานวยสินเชื่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดม
เงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืน
หนี้สินและภาระผูกพันและดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ
2559สดัินงทรั
นี้ พย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ธนำคำรมี
และ 2559 ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
434,349
3,644
9,667
8,345
434,349
3,644
71,982
375,910
9,667
8,345
825,155
672,629
71,982
375,910

ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
น
ตรำสำรอนุพันำธ์งธนำคำรและตลำดเงิน
รำยกำรระหว่
เงิ
นลงทุน พันธ์
ตรำสำรอนุ
เงิ
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อ
หนี้สินเงิทางการเงิ
นให้สินเชื่อน
825,155
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,288,236
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่
116,694
เงินรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,288,236
หนี
้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
13,643
รำยกำรระหว่
น
116,694
ตรำสำรอนุ
6,552
หนี้สินจ่ำยคืพนันเมืธ์ ่อทวงถำม
13,643
ตรำสำรหนี
นกู้ยืม
29,642
ตรำสำรอนุพ้ทันี่ออกและเงิ
ธ์
6,552
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
29,642

สินทรัพย์ทางการเงิน

672,629
22,507
7,477
22,507
7,4775,21352,327
5,213
52,327

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
385,794
9,012
8,711
6,138
385,794
9,012
87,347
317,650
8,711
6,138
829,751
640,557
87,347
317,650

ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
น
ตรำสำรอนุ
พันำธ์งธนำคำรและตลำดเงิน
รำยกำรระหว่
เงิ
นลงทุน พันธ์
ตรำสำรอนุ
เงิ
เงินนให้
ลงทุสินนเชื่อ
หนี้สินเงิทางการเงิ
นให้สินเชื่อน
829,751
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,153,388
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่
114,234
เงินรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,153,388
หนี
้สินจ่ำยคืนำเมืงธนำคำรและตลำดเงิ
่อทวงถำม
12,326
รำยกำรระหว่
น
114,234
ตรำสำรอนุ
11,282
หนี้สินจ่ำยคืพนันเมืธ์ ่อทวงถำม
12,326
ตรำสำรหนี
ท
้
อ
่
ี
อกและเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
281
ตรำสำรอนุพันธ์
11,282
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
281
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640,557
24,753
1,210
24,753
1,2107,30860,903
7,308
60,903

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2560
งบการเงิ
น
รวม
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2560 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชือ่ ที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรู้รายได้
437,993
9,34827,360
--437,993
24,597
120,691-593,180
9,348
27,360
428,623
77,582
2,003,989
24,597
120,691
593,180
428,623
77,582
2,003,989
2,310,743
9,413--133,584
2,310,743
--13,643
9,413133,584
9,237--21,002
13,643
25,221
107,190
9,237
21,002
25,221

-

-

107,190
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2559
งบการเงิ
น
รวม
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2559 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชือ่ ที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรูร้ ายได้
394,806
9,622--24,471
394,806
37,631
105,313-547,941
9,622
24,471
407,519
63,266
1,941,093
37,631
105,313
547,941
407,519
63,266
1,941,093
2,178,141
15,484--130,928
2,178,141
--12,326
15,484130,928
8,124--26,714
12,326
76,631
137,815
8,124
26,714
76,631

-

-

137,815
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สินทรัพย์ทางการเงิน
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
น
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
นรับฝำก น
หนี้สินเงิทางการเงิ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น
สินทรัรำยกำรระหว่
พย์ทางการเงิ
น
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
นรับฝำก น
หนี้สินเงิทางการเงิ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
382,079
3,644
9,356
8,344
382,079
3,644
55,770
370,610
9,356
8,344
787,097
664,651
55,770
370,610
787,097
664,651
2,234,395
18,026
110,323
7,477
2,234,395
18,026
13,596
110,323
7,477
5,763
5,213
13,596
29,416
52,327
5,763
5,213
29,416
52,327

ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
333,719
9,012
8,281
6,138
333,719
9,012
71,688
310,274
8,281
6,138
794,781
631,303
71,688
310,274
794,781
631,303
2,099,735
16,924
106,206
1,210
2,099,735
16,924
12,305
106,206
1,210
10,722
7,308
12,305
90
60,903
10,722
7,308
90
60,903



ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ



ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2560
เกิงบการเงิ
นกว่า 5นปีเฉพาะธนาคาร
ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2560 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชือ่ ที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรูร้ ายได้
385,723
9,348--27,048
385,723
24,597
149,559
600,536
9,348
27,048
425,300
76,909
1,953,957
24,597
149,559
600,536
425,300
76,909
1,953,957
2,252,421
9,413
127,213
2,252,421
13,596
9,413
127,213
9,237
20,213
13,596
25,221
106,964
9,237
20,213
25,221
106,964
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2559
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2559 ระยะเวลา รับรู้รายได้
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
ระยะเวลา รับรู้รายได้
342,731
9,62224,041
--342,731
37,631
132,204
551,797
9,622
24,041
404,303
62,795
1,893,182
37,631
132,204
551,797
404,303
62,795
1,893,182
2,116,659
15,484
122,900
2,116,659
12,305
15,484
122,900
8,123
26,153
12,305
76,631
137,624
8,123
26,153
76,631
137,624

133
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4.2

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม
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2560
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2559
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

65,473
437,738
27,360
593,180

65,473
437,738
27,815
621,204

66,338
394,612
24,471
547,941

66,338
394,612
24,606
576,341

1,869,029
2,992,780

1,869,029
3,021,259

1,826,228
2,859,590

1,826,228
2,888,125

2,310,743
133,584
13,643
21,002
107,032
158
2,586,162

2,310,743
133,584
13,643
21,559
123,217
158
2,602,904

2,178,141
130,928
12,326
26,714
137,793
22
2,485,924

2,178,141
130,928
12,326
26,886
155,999
22
2,504,302

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2559
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

65,383
385,772
27,048
600,536

65,383
385,772
27,506
643,644

66,261
342,757
24,041
551,797

66,261
342,757
24,175
594,978

1,822,089
2,900,828

1,822,089
2,944,394

1,781,640
2,766,496

1,781,640
2,809,811

2,252,421
127,213
13,596
20,213
106,806
158
2,520,407

2,252,421
127,213
13,596
20,771
122,991
158
2,537,150

2,116,659
122,900
12,305
26,153
137,602
22
2,415,641

2,116,659
122,900
12,305
26,348
155,808
22
2,434,042

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย
มีดังนี้
มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม คำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
สำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบกำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้

135

136
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กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- ตรำสำรหนี้ทอี่ อกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่ งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร
จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
ตรำสำรหนี้ที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำทำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

ระดับ 1

2560
ระดับ 2 ระดับ 3

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2559
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

- 27,815
- 548,764

78,520

24,606
417,370

รวม

103,117

27,815
445,647

366

21,193

-

21,559

342

26,544

-

26,886

2,580

9,555

60,305

72,440

3,074

15,308

62,069

80,451

-

123,217

- 123,217

-

155,999

ระดับ 1

2560
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

- 24,606
- 495,890

- 155,999
หน่วย : ล้านบาท

2559
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

- 27,506
- 526,871

76,630

24,175
401,870

20,771

-

26,348

รวม

98,123

27,506
428,748

-

20,771

2,580

2,568

111,625 116,773

3,074

4,212

109,192 116,478

-

122,991

- 122,991

-

155,808

- 155,808
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-

- 24,175
- 478,500
-

26,348
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กำรกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1 - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)
เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่นำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น
4.3

กำรดำรงเงินกองทุน
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรดำรงฐำนะของเงิ นกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้ก รอบควำมเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ และเป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข องทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวัง ของตลำด
โดยธนำคำรมี ก ำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ส มมติ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งสม่ำเสมอ
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ได้กำหนดให้ธนำคำรดำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนขั้นต่ำ โดยให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 โดยอัตรำส่วนกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ
และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นดังนี้
2560

อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

มำกกว่ำ 5.75
มำกกว่ำ 7.25
มำกกว่ำ 9.75

อัตราร้อยละ
2559
มำกกว่ำ 5.125
มำกกว่ำ 6.625
มำกกว่ำ 9.125

ในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออกประกำศเรื่อง แนวทำงกำรระบุและกำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อ
ควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยกำหนดให้ธนำคำรในฐำนะ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss
Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วน
เงิ น กองทุ น ขั้ น ต่ำอี ก ร้ อ ยละ 1 โดยให้ ท ยอยดำรงอั ต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ดั ง กล่ ำ วที่ ร้ อ ยละ 0.5 ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป
นอกจำกนี้ ธปท. อำจกำหนดให้มีกำรดำรงเงินกองทุนเพิ่ มเติมเพื่อรองรับ ควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่ว ง
เศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

16.62
16.63
18.17

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

16.40
16.40
18.32

งบการเงินรวม
2560
2559
383,942
360,818
383,841
360,702
19,088
19,088
56,346
56,346
22,000
21,000
96,500
91,500
134,606
118,911
56,126
54,354
(825)
(497)
101
116

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
16.47
16.47
18.03

16.23
16.23
18.17
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
369,261
347,373
369,261
347,373
19,088
19,088
56,346
56,346
22,000
21,000
96,500
91,500
118,714
104,926
57,374
54,977
(761)
(464)
-

35,638

42,250

34,965

41,415

419,580

403,068

404,226

388,788

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รำยใหญ่
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ และเรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล www.bangkokbank.com
วันที่เปิดเผยข้อมูล
31 ตุลำคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2560
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5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
5.1

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

5.2

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนำคำรกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำ จะได้รับจำกลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญ เสีย
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรำกำรผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ

5.3

ประมำณกำรหนี้สิน
ธนำคำรต้อ งใช้ดุลยพินิจและข้อ สมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับ รู้ป ระมำณกำรหนี้สิน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ำยในอนำคต
ทั้ ง นี้ กำรพิ จ ำรณำได้ ทำขึ้ น จำกประสบกำรณ์ แ ละข้ อ มู ลที่ มี อ ยู่ ข ณะที่ จั ด ทำงบกำรเงิ น โดยมี ก ำรทบทวนจำนวน
ที่ประมำณไว้อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
สำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์ มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น และข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น
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5.4

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

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝำกธนำคำร
และเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทย่อยที่มีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีภำระผูกพัน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
65,473
66,338

เงินสด
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำและตั๋วเงินที่มีวันครบกำหนด
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6.1.2

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
65,383
66,261

45

1,325

-

-

250
65,768

2,475
70,138

65,383

66,261

รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับชำระหนี้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำกำไรสะสม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

7,005

(620)

6,905

(693)

1,032
944

581
947

1,032
940

581
944

141

142
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6.2

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

รวม

19,419
2,356
2,883
24,658
(33)
24,625

193,960
21,355
20,617
235,932
109
(247)
235,794

213,379
23,711
23,500
260,590
109
(280)
260,419

16,254
1,533
1,728
19,515
(17)
19,498

148,100
18,313
11,755
14,300
192,468
141
(182)
192,427

164,354
19,846
11,755
16,028
211,983
141
(199)
211,925

15,054
11,531
1,501
15,015
43,101
3
43,104

63,824
2,757
6,416
61,305
134,302
501
(588)
134,215

78,878
14,288
7,917
76,320
177,403
504
(588)
177,319

12,318
6,080
1,286
13,423
33,107
33,107

80,380
2
69,334
149,716
300
(436)
149,580

92,698
6,082
1,286
82,757
182,823
300
(436)
182,687

67,729

370,009

437,738

52,605

342,007

394,612
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ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

6.3

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

19,419
1
2,883
22,303
(34)
22,269

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

รวม

193,960
13,440
20,617
228,017
93
(246)
227,864

213,379
13,441
23,500
250,320
93
(280)
250,133

16,254
1,729
17,983
(17)
17,966

148,100
12,002
11,755
14,299
186,156
128
(181)
186,103

164,354
12,002
11,755
16,028
204,139
128
(198)
204,069

13,540
11,530
1,486
9,124
35,680
35,680

61,168
2,757
6,416
29,382
99,723
305
(69)
99,959

74,708
14,287
7,902
38,506
135,403
305
(69)
135,639

10,307
6,080
1,254
6,864
24,505
24,505

77,449
2
698
35,938
114,087
139
(43)
114,183

87,756
6,082
1,952
42,802
138,592
139
(43)
138,688

57,949

327,823

385,772

42,471

300,286

342,757

ตรำสำรอนุพันธ์
มูลค่ำยุติธรรมและจำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

2560
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
19,948
10,205
7,409
10,431
3
366
27,360
21,002
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งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,138,145
806,972
3,335
1,948,452

2559
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
18,488
17,921
5,982
8,451
1
342
24,471
26,714

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,179,574
704,491
2,889
1,886,954

143

144
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ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
รวม

2560
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
19,639
9,783
7,409
10,430
27,048
20,213

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,119,257
806,972
1,926,229

หน่วย : ล้านบาท

2559
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
18,059
17,702
5,982
8,451
24,041
26,153

จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,154,474
704,491
1,858,965

สัดส่วนกำรทำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
79.01
80.75
20.99
19.25
100.00
100.00

สถำบันกำรเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภำยนอก
รวม

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
79.23
80.95
0.01
0.04
20.76
19.01
100.00
100.00

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

เงินลงทุนสุทธิ
6.4.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
รวม

8,949
260
980
4,924
15,113

28,228
201
2,942
1,777
33,148

งบการเงินรวม
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม

298,464
43,208
95,617
69,604
7,537
19,221
533,651

296,653
18,704
76,347
59,750
1,812
9,476
462,742

งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม

8,417
2,816
11,233
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14,646
3,475
18,121

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
8,949
260
980
10,189

28,228
201
2,860
31,289

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
298,464
42,668
86,005
69,569
7,537
12,439
516,682

296,653
18,704
66,376
59,672
1,812
3,994
447,211

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย
2,051
2,816
4,867

3,553
3,475
7,028

145

146
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งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุน
ราคาทุน
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
ราคาทุน
ราคาทุน

6,640
30,632
37,272
(5,549)
31,723

6,481
29,838
36,319
(3,716)
32,603

6,631
30,625
37,256
(5,549)
31,707

6,473
29,831
36,304
(3,716)
32,588

591,720

546,614

563,445

518,116

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 32 บริษัท
และจำนวน 31 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว
256 ล้ำนบำท และบริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท และจำนวน 3 บริษัท โดยมีมูลค่ำ
เงินลงทุนตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 2 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 2 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่ ว นให้ แ ก่ บริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ท วี จำกั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนำคำรตำมรำคำปิ ด ของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2547 จำนวน 3,323 ล้ำ นบำท ธนำคำรบัน ทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริ ษัท ย่อ ยภำยใต้ หลั กทรัพ ย์เ ผื่อ ขำย ตำมแนวปฏิ บัติ ทำงบั ญชี เกี่ ยวกับ กำรโอนและกำรรับ โอนสิ นทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จำนวน
720 ล้ำนบำท
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6.4.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
12
12
187
187
41
41
1,591
1,457
1,831
1,697

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

6.5

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
12
12
187
187
41
41
1,591
1,457
1,831
1,697

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

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

งบการเงินรวม
ประเภท ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย์ ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
ที่ลงทุน
และทางอ้อม
2560
2559
2560
2559
ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
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35.88
30.00
13.84
49.99

35.88
30.00
16.91
49.99

201
15
7
162
385
(2)
383

43
15
9
90
157
(2)
155

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
2560

2559

699
481
201
79
1,460
1,460

662
387
235
43
1,327
1,327

147

148
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
ธุรกิจกำรเงิน
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำร
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริหำรสินทรัพย์
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
ธนำคำร
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ธุรกิจกำรเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
หลักทรัพย์
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจกำรเงิน
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริกำร
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริกำร
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริกำร
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทหลักทรัพย์ ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
2560

2559

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.91

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.89

2
9,261
2,500
19,585
500
183
4,772

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

35.88
30.00
13.84
49.99

35.88
30.00
16.91
49.99

201
15
7
162
37,188
(97)
37,091

43
15
9
90
33,778
(97)
33,681

ในเดือนมกรำคม 2560 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนำคำรได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 600 ล้ำนหุน้
เป็น 1,000 ล้ำนหุ้น และเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วจำก 600 ล้ำนหุ้น จำนวนเงิน 6,082 ล้ำนบำท เป็น 1,000 ล้ำนหุ้น
จำนวนเงิน 9,261 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งจำนวน โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% เท่ำเดิม
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดังนี้

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
693
403
693
403
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.6.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

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

6.6.2

งบการเงินรวม
2560
2559
108,064
109,375
1,476,182
1,411,269
417,676
418,700
2,574
2,242
(507)
(493)
2,003,989
1,941,093
5,061
4,653

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
107,089
108,126
1,430,730
1,368,597
414,034
414,669
2,573
2,241
(469)
(451)
1,953,957
1,893,182
4,953
4,536

2,009,050

1,945,746

1,958,910

1,897,718

(62,387)
(5,320)
(70,004)
(137,711)

(50,438)
(5,156)
(61,214)
(116,808)

(61,166)
(5,320)
(68,025)
(134,511)

(49,574)
(5,156)
(58,638)
(113,368)

(2,310)
1,869,029

(2,710)
1,826,228

(2,310)
1,822,089

(2,710)
1,781,640

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ
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งบการเงินรวม
2560
2559
87,419
68,841
3.88
3.22
26,576
19,156
1.21
0.92

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
85,997
67,520
3.92
3.24
26,295
18,790
1.23
0.92

149

150
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6.6.3

จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
งบการเงินรวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,477,829
89,872
18,917
1,586,618

2560
ต่างประเทศ
รวม
31,318
1,509,147
212,927
302,799
173,126
192,043
417,371
2,003,989

ในประเทศ
1,471,060
91,988
9,141
1,572,189

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

6.6.4

ในประเทศ
1,477,662
89,872
18,917
1,586,451

2560
ต่างประเทศ
รวม
31,318
1,508,980
208,634
298,506
127,554
146,471
367,506
1,953,957

ในประเทศ
1,471,552
91,988
9,142
1,572,682

หน่วย : ล้านบาท
2559
ต่างประเทศ
รวม
31,307
1,502,367
176,858
268,846
160,739
169,880
368,904
1,941,093
หน่วย : ล้านบาท
2559
ต่างประเทศ
รวม
31,307
1,502,859
171,273
263,261
117,920
127,062
320,500
1,893,182

จำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
44,319
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 734,283
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 178,159
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
401,898
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
219,746
อื่น ๆ
292,647
รวม
1,871,052

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
788
20,337
5,334
13,802
2,312
2,945
45,518
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งบการเงินรวม
2560
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
8
1,170
8,668
13,332
780
905
1,141
1,180
1,006
1,521
123
904
11,726
19,012

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
373
42,718
5,998
3,574
3,561
457
56,681

รวม
46,658
819,338
191,176
421,595
228,146
297,076
2,003,989
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ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
36,894
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 737,353
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 168,256
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
381,927
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
211,472
อื่น ๆ
290,561
รวม
1,826,463

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
42,454
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 707,712
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 171,570
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
396,924
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
219,735
อื่น ๆ
284,375
รวม
1,822,770

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
33,619
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 711,411
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 162,905
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
378,432
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
211,458
อื่น ๆ
284,685
รวม
1,782,510

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
877
25,367
4,974
10,536
2,446
1,589
45,789

งบการเงินรวม
2559
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
362
50
5,550
9,045
1,002
1,669
1,247
3,074
1,158
1,400
155
812
9,474
16,050

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
788
20,271
5,323
13,802
2,310
2,696
45,190

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
8
1,170
8,665
13,332
780
905
1,141
1,180
1,006
1,521
122
810
11,722
18,918

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
877
23,107
4,974
10,536
2,443
1,215
43,152

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
362
50
5,524
9,045
907
1,669
1,247
3,074
1,156
1,400
147
717
9,343
15,955

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
358
33,020
4,072
2,588
2,889
390
43,317

รวม
38,541
810,335
179,973
399,372
219,365
293,507
1,941,093
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
373
41,416
5,987
3,574
3,551
456
55,357

รวม
44,793
791,396
184,565
416,621
228,123
288,459
1,953,957
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ
358
31,990
4,017
2,588
2,880
389
42,222

รวม
35,266
781,077
174,472
395,877
219,337
287,153
1,893,182

151

152
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6.6.5

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

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

1,875,782
45,815
11,760
19,012
56,681

1,229,095
23,624
5,274
10,378
36,471

2,009,050

1,304,842

1
2
100
100
100

14,983
591
5,275
10,387
36,471
70,004
137,711

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม
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1,830,827
46,058
9,495
16,050
43,316

1,196,786
21,314
2,597
10,138
27,815

1,945,746

1,258,650

1
2
100
100
100

14,502
548
2,589
10,140
27,815
61,214
116,808

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

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

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,827,393
45,486
11,756
18,918
55,357

1,196,832
23,362
5,271
10,283
35,648

1,958,910

1,271,396

1
2
100
100
100

14,688
585
5,272
10,293
35,648
68,025
134,511

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,786,783
43,394
9,364
15,955
42,222

1,169,068
19,450
2,588
10,043
27,341

1,897,718

1,228,490

1
2
100
100
100

14,246
510
2,588
10,045
27,341
58,638
113,368

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้รวมค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำนวน 5,320 ล้ำนบำท และ 5,156 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective
Approach) สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

153

154

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.6.6

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัท ย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับแก่บริษัท
ที่มีปัญ หำเกี่ย วกับ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิน งำน ตำมที่ก ล่ำ วไว้ใ นหนัง สือ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพสินทรัพย์และรำยกำรกับบริษัทที่เกี่ยวข้องลงวันที่
8 กรกฎำคม 2541 โดยธนำคำรและบริษัทย่อยได้กันเงินไว้สำหรับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
-

-

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
-
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-
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บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอน
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวม

6.6.7

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
จานวนราย มูลหนี้
มูลหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หลักประกัน/
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าปัจจุบัน
ที่ต้องตั้ง
ทีธ่ นาคาร
ของกระแสเงินสด ตามเกณฑ์ ธปท.
ได้ตั้งไว้
ตามเกณฑ์ ธปท.
1
1

373
373

373
373

373
373

373
373

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
รำยละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วของธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
13
240
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง
240
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,328
37,489
รวม
6,341
37,729

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 4 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 37,729 ล้ำนบำท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
2
12
ที่ดิน
12
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,459
51,730
รวม
6,461
51,742

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 5 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 51,742 ล้ำนบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จำนวน
2,990 ล้ำนบำท และ 3,052 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

155

156
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จำนวน 76,698 ล้ำนบำท และ 73,565 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ สำหรับงบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยสำคัญ
6.7

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ปกติ

ยอดต้นปี
14,502
หนี้สงสัยจะสูญ
481
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,983

ปกติ

ยอดต้นปี
13,788
หนี้สงสัยจะสูญ
714
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,502

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

548
43
591

2,589
2,686
5,275

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

501
47
548

3,975
(1,386)
2,589
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
10,140
27,815
61,214
116,808
247
8,539
10,375
22,371
1,273
1,273
(1,156)
(1,156)
(1,585)
(1,585)
10,387
36,471
70,004
137,711
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
7,197
20,935
55,379
101,775
2,943
6,831
6,240
15,389
1,282
1,282
(1,233)
(1,233)
(405)
(405)
10,140
27,815
61,214
116,808

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ปกติ

ยอดต้นปี
14,246
หนี้สงสัยจะสูญ
442
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,688

ปกติ

ยอดต้นปี
13,514
หนี้สงสัยจะสูญ
732
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,246

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

510
75
585

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

488
22
510

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
2,588
10,045
27,341
58,638
113,368
2,684
248
8,068
10,916
22,433
1,273
1,273
(1,034)
(1,034)
(1,529)
(1,529)
5,272
10,293
35,648
68,025
134,511
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
3,971
6,928
20,310
53,492
98,703
(1,383)
3,117
6,952
5,362
14,802
1,281
1,281
(1,202)
(1,202)
(216)
(216)
2,588
10,045
27,341
58,638
113,368

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน
137,711 ล้ำนบำท และ 116,808 ล้ำนบำท และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 134,511 ล้ำนบำท และ
113,368 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่ำจำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่กำหนดโดย ธปท. สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 70,004 ล้ำนบำท และ 61,214 ล้ำนบำท และสำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 68,025 ล้ำนบำท และ 58,638 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7)
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6.8

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
2,710
2,412
179
940
(579)
(642)
2,310
2,710

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

6.9

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
2,710
2,412
179
940
(579)
(642)
2,310
2,710

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

18,482
218
18,700
65
18,765
(6,503)
12,262

1,130
1,130
1,130
(10)
1,120

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

20,054
235
20,289
65
20,354
(6,775)
13,579
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618
1
619
619
21
640

(2,753)
(84)
(2,837)
(2,837)
870
(1,967)

(2,190)
(18)
(2,208)
(2,208)
251
(1,957)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
16,859
134
16,993
65
17,058
(5,643)
11,415
หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
18,482
218
18,700
65
18,765
(6,503)
12,262

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 16,859 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 12,278 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,581 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 18,482 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 13,762 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,720 ล้ำนบำท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

13,054
218
13,272
65
13,337
(4,561)
8,776

1,095
1,095
1,095
(5)
1,090

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

14,071
235
14,306
65
14,371
(4,869)
9,502

618
1
619
619
75
694

(1,733)
(84)
(1,817)
(1,817)
481
(1,336)

(1,635)
(18)
(1,653)
(1,653)
233
(1,420)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
12,416
134
12,550
65
12,615
(4,085)
8,530
หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
13,054
218
13,272
65
13,337
(4,561)
8,776

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 12,416 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,733 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 3,683 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 13,054 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 9,424 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 3,630 ล้ำนบำท
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ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13
ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้ นตำมประกำศ ธปท. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน
หมวดกำรบัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว
ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2560
2559
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
5
1
3
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
1,192
(20)
1,025
(12)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการ
รับรู้รายได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2560
2559
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการ
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
5
1
3
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
592
(7)
780
(11)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการ
รับรู้รายได้
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6.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดนิ
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,683
20,961
(729)

30
-

-

(73)
(42)
24

3,331
246
12,392
(227)
21,458 1,622
710
340
65,579 2,238

(1,157)
(754)
(1,911)

(24)
(16)
11
(71)
(2)
(193)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,640
20,919
(705)

-

-

-

-

-

7,640
20,919
(705)

3,553
345
12,376
1,875
(216)
(22)
21,852 18,150
294
65,713 20,348

203
1,180
(14)
1,379
2,748

(1,153)
(1,153)

(4)
(1)
2
(61)
(64)

544
3,054
(34)
18,315
21,879

3,009
9,322
(182)
3,537
294
43,834

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2559
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

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

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

7,553
21,084
(718)

96
-

-

34
(123)
(11)

7,683
20,961
(729)

-

-

-

-

-

7,683
20,961
(729)

2,014
12,433
(222)
21,297
1,637
65,078

1,408
1,493
1,284
4,281

(1)
(1,302)
(2,237)
(3,540)

(90)
(41)
(5)
(30)
26
(240)

3,331
123
12,392
693
(227)
(8)
21,458 18,162
710
65,579 18,970

228
1,185
(15)
1,347
2,745

(1)
(1,331)
(1,332)

(5)
(3)
1
(28)
(35)

345
1,875
(22)
18,150
20,348

2,986
10,517
(205)
3,308
710
45,231

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จำนวน 15,073 ล้ำนบำท และ 14,876 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,678
20,903
(729)

30
-

-

(73)
(42)
24

2,299
138
12,344
(227)
20,498 1,493
582
308
63,348 1,969

(1,134)
(612)
(1,746)

(36)
(16)
11
(68)
(200)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,547
21,023
(718)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,635
20,861
(705)

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

-

-

-

-

7,635
20,861
(705)

2,401
292
12,328
1,868
(216)
(22)
20,789 17,443
278
63,371 19,581

171
1,175
(14)
1,282
2,614

(1,132)
(1,132)

(5)
(1)
2
(57)
(61)

458
3,042
(34)
17,536
21,002

1,943
9,286
(182)
3,253
278
42,369

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

96
-

-

35
(120)
(11)

7,678
20,903
(729)

-

-

-

-

-

7,678
20,903
(729)

1,925
371
12,382
(222)
20,398 1,407
623 1,110
62,958 2,984

(1)
(1,300)
(1,149)
(2,450)

4
(38)
(5)
(7)
(2)
(144)

2,299
105
12,344
690
(227)
(8)
20,498 17,487
582
63,348 18,274

189
1,180
(15)
1,259
2,613

(1)
(1,295)
(1,296)

(1)
(2)
1
(8)
(10)

292
1,868
(22)
17,443
19,581

2,007
10,476
(205)
3,055
582
43,767

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทัง้ จานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน
จานวน 14,544 ล้านบาท และ 14,394 ล้านบาท ตามลาดับ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,310
371
(31)
(6)
อื่น ๆ
139
211
(3)
รวม
2,449
582
(34)
(6)

งบการเงินรวม
2560
ยอด
ปลายปี
2,644
347
2,991

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
จาหน่าย โอนออก
1,620
337
7
(5)
1,620
337
7
(5)

งบการเงินรวม
2559
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,909
573
(163)
(9)
อื่น ๆ
61
94
(16)
รวม
1,970
667
(179)
(9)

ยอด
ปลายปี
2,310
139
2,449

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,047
318
(22)
(3)
อื่น ๆ
138
211
(3)
รวม
2,185
529
(25)
(3)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,340 1,411
320
7
(4)
346
2,686 1,411
320
7
(4)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,658
543
(154)
อื่น ๆ
60
94
(16)
รวม
1,718
637
(170)
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,047 1,318
246 (153)
138
2,185 1,318
246 (153)
-
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ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
จาหน่าย โอนออก
1,518
265 (154)
(9)
1,518
265 (154)
(9)

หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,959
685
347
1,959
1,032
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,620
690
139
1,620
829
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,734
606
346
1,734
952
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,411
636
138
1,411
774

163
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6.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ดบั ญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
3,676
3,348
5,742
5,702

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
2,686
2,355
5,527
5,468

(2,066)

(2,841)

(2,354)

(3,113)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2560
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,347
5,157
1,301
222
2,658
4,271
15,956

260
3,040
(172)
(3)
56
(621)
2,560

109
50
159

(242)
3
(3)
(8)
(250)

2,716
7,955
1,129
222
2,761
3,642
18,425

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

8,682
2
6,336
3,290
18,310

(9)
(221)
452
222

1,958
1,958

1
1

10,631
2
6,116
3,742
20,491

(2,354)

2,338

(1,799)

(251)

(2,066)

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2559
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

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

(575)
1,156
(54)
(7)
690
(757)
453

(215)
(30)
(245)

(22)
17
(5)
(3)
(13)

2,347
5,157
1,301
222
2,658
4,271
15,956

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

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

(49)
(223)
(403)
(675)

(348)
(348)

(18)
(18)

8,682
2
6,336
3,290
18,310

(3,590)

1,128

103

5

(2,354)

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,329
4,600
912
221
2,626
4,232
14,920

260
2,963
(95)
(2)
51
(668)
2,509

112
51
163

(229)
3
(3)
(7)
(236)

2,701
7,334
817
222
2,725
3,557
17,356

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

8,429
2
6,316
3,286
18,033

(223)
453
230

1,934
1,934

-

10,363
2
6,093
3,739
20,197

(3,113)

2,279

(1,771)

(236)

(2,841)

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

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

(575)
1,107
(62)
(7)
684
(720)
427

(197)
(31)
(228)

9
16
(5)
2
22

2,329
4,600
912
221
2,626
4,232
14,920

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

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

(2)
(220)
(266)
(488)

(345)
(345)

(18)
(18)

8,429
2
6,316
3,286
18,033

(4,185)

915

117

40

(3,113)

สุทธิ

6.13 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

งบการเงินรวม
2560
ทรัพย์สิน
รอการขาย

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,875,782

เงินลงทุน

สินทรัพย์อื่น

รวม

-

-

-

1,875,782

45,815
11,760
19,012
56,681
2,009,050

8,095
8,095

1,168
1,168

1,188
1,188

45,815
11,760
19,012
67,132
2,019,501
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จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,830,827
46,058
9,495
16,050
43,316

เงินลงทุน
6,453

1,638

1,115

1,830,827
46,058
9,495
16,050
52,522

1,945,746

6,453

1,638

1,115

1,954,952

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,827,393
45,486

จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

11,756
18,918
55,357
1,958,910

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2559
ทรัพย์สิน
รอการขาย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,786,783
43,394
9,364
15,955
42,222
1,897,718

สินทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์อื่น
รอการขาย
-

-

8,107
8,107

360
360

0.0
1,183
1,183

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
6,486
6,486

612
612

0.0
1,110
1,110

รวม

หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,827,393
45,486
11,756
18,918
65,007
1,968,560
หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,786,783
43,394
9,364
15,955
50,430
1,905,926
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6.14 เงินรับฝำก
6.14.1 จำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
งบการเงินรวม
2560
2559
106,184
95,810
1,065,928
958,150
1,136,195
1,121,494
2,436
2,687
2,310,743
2,178,141

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ออมทรัพย์
จ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำ
บัตรเงินฝำก
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
104,988
94,316
1,055,419
946,294
1,090,384
1,074,960
1,630
1,089
2,252,421
2,116,659

6.14.2 จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
2,044,912
37,313
20,229
2,102,454

ในประเทศ
2,045,393
37,277
12,955
2,095,625

2560
ต่างประเทศ
12,505
62,376
133,408
208,289

2560
ต่างประเทศ
12,487
60,867
83,442
156,796
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งบการเงินรวม
รวม
2,057,417
99,689
153,637
2,310,743

ในประเทศ
1,933,082
38,723
20,595
1,992,400

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
2,057,880
98,144
96,397
2,252,421

ในประเทศ
1,933,587
38,543
13,238
1,985,368

หน่วย : ล้านบาท
2559
ต่างประเทศ
9,440
60,327
115,974
185,741

รวม
1,942,522
99,050
136,569
2,178,141
หน่วย : ล้านบาท

2559
ต่างประเทศ
9,428
57,140
64,723
131,291

รวม
1,943,015
95,683
77,961
2,116,659

169

170
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6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

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

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

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

รวม

442
915
160
10,472
11,989

511
18,973
27,212
962
47,658

953
19,888
27,372
11,434
59,647

158
1,269
119
10,311
11,857

3,387
21,650
25,644
1,693
52,374

3,545
22,919
25,763
12,004
64,231

1,747
438
792
8,609
11,586

37,260
6,462
937
17,692
62,351

39,007
6,900
1,729
26,301
73,937

4,116
465
1,225
9,680
15,486

25,088
7,206
18,917
51,211

29,204
7,671
1,225
28,597
66,697

23,575

110,009

133,584

27,343

103,585

130,928

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

442
915
160
10,992
12,509

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2559
มีระยะเวลา

511
18,973
27,212
992
47,688

953
19,888
27,372
11,984
60,197

158
1,269
119
10,546
12,092

3,387
21,650
25,644
1,693
52,374

3,545
22,919
25,763
12,239
64,466

1,826
469
849
8,687
11,831

36,178
6,462
937
11,608
55,185

38,004
6,931
1,786
20,295
67,016

4,194
485
1,271
9,764
15,714

26,702
7,206
8,812
42,720

30,896
7,691
1,271
18,576
58,434

24,340

102,873

127,213

27,806

95,094

122,900
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6.16 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.16.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2560
ต่างประเทศ

รวม

-

98,003

98,003

-

107,556

107,556

26
384
410

14,692
(5,915)
106,780

14,692
26
384
(5,915)
107,190

20,000
74
213
20,287

16,123
(6,151)
117,528

36,123
74
213
(6,151)
137,815

ในประเทศ

ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

ในประเทศ

2559
ต่างประเทศ

รวม

หน่วย : ล้านบาท
2559
ต่างประเทศ

รวม

-

98,003

98,003

-

107,556

107,556

26
158
184

14,692
(5,915)
106,780

14,692
26
158
(5,915)
106,964

20,000
74
22
20,096

16,123
(6,151)
117,528

36,123
74
22
(6,151)
137,624

6.16.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559

ประเภท

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572
9.025%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
บำท
2565
4.375%
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2561
1.00%
อื่น ๆ
บำท
2561 - 2565 0.00% - 0.50%
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
2560
98,003
14,692
26
384
(5,915)
107,190

จานวนเงิน

2559
107,556
16,123
20,000
74
213
(6,151)
137,815

171

172
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
สกุลเงิน
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงิน
2560
2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ 2561 - 2566 2.75% - 5.00%
98,003
107,556
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ 2572
9.025%
14,692
16,123
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
บาท
2565
4.375%
20,000
ตั๋วแลกเงิน
บาท
2561
1.00%
26
74
อื่น ๆ
บาท
2561 - 2565
0.50%
158
22
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
(5,915)
(6,151)
รวม
106,964
137,624

6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิท ธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จานวน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
จานวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จานวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ธนาคารได้ไถ่ถอนก่อนครบกาหนดและได้รับอนุญาต
จาก ธปท. แล้ว และเนื่องจากเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในราคาตลาดซึ่งต่ากว่าราคาที่ตราไว้ ธนาคารได้บันทึกบัญชีสาหรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ากับ 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (9,535 ล้านบาท) และ
จะตัดจาหน่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนกาหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 จานวน 20,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน
จานวน 20,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปีทั้งจานวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนโดยได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
6.18 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุน้ กู้ของธนาคาร และมีมติอนุมัติให้ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคาร
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จะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการมีระยะเวลา
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จานวน 500 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
(หมายเหตุข้อ 6.22)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภายในวงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยไม่จากัดจานวนครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้น
ดังกล่าวแล้ว จานวน 5 ชุด มูลค่ารวม 7,863 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวจนหมดทั้งจานวน
ณ เดือนกันยายน 2550
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกาไร (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือ
มูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าวหักด้วยจานวนหุ้นกู้ที่ได้
ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภท
พร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคาร
จะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ
อาจออกและเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ
มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอาจมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบกาหนดก็ได้ และ/หรือ อาจมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกาหนดได้ โดยมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จานวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ธนาคารได้รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจานวน 1,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี จานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว
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เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้ นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดก็ได้
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
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6.19 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้ Medium Term Note Program วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดังกล่ำว
6.20 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
12,941
9,601
3,467
5,359
(2,904)
(2,019)
13,504
12,941

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
12,778
9,472
3,438
5,330
(2,893)
(2,024)
13,323
12,778

6.21 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.21.1 โครงกำรสมทบเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 1,216 ล้ำนบำท และ 1,167 ล้ำนบำท และ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 1,096 ล้ำนบำท และ 1,058 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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6.21.2 โครงกำรผลประโยชน์
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จัดตั้ง
6.21.2 ณ
โครงกำรผลประโยชน์
เป็
ำงหำก
นสำขำในต่
ำงประเทศบำงแห่
ำรจัดตั้งเป็นกองทุ
นแยกต่ำงหำก ทัท้งี่ไม่นีไ้ ด้จแัดสดง
ณ นวักองทุ
นที่ 31นแยกต่
ธันวำคม
2560ส่วและ
2559 ธนำคำรและบริ
ษัทงย่มีอกยในประเทศมี
โครงกำรผลประโยชน์
ตั้ง
ตำรำงกระทบยอดภำระผู
ผลประโยชน์ำขงประเทศบำงแห่
องพนักงำนที่จัดงตัมี้งกเป็ำรจั
นกองทุ
จัดตั้งเป็
นกองทุทัน้งนีตลอดจน
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก กพัส่วนนสำขำในต่
ดตั้งเป็นและไม่
นกองทุไนด้แยกต่
ำงหำก
้ได้แสดง
สินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที
่รับรู้ในงบกำรเงิ
น ดักงงำนที
นี้ ่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
ตำรำงกระทบยอดภำระผู
กพันผลประโยชน์
ของพนั
สินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
่ตั้งเป็นกองทุ
น
มูลของพนั
ค่ำปัจจุกบงำนที
ันของภำระผู
กพันผลประโยชน์
มูลของพนั
ค่ำยุติธกรรมของสิ
พย์โครงกำร
งำนที่ตั้งนเป็ทรันกองทุ
น
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
่ไม่ได้ตั้งกเป็พันนกองทุ
น
มูลของพนั
ค่ำปัจจุกบงำนที
ันของภำระผู
ผลประโยชน์
หนีก้สงำนที
ินสุทธิ่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน
ของพนั
หนี้สินสุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
งบการเงินรวม
2560
2559
797
792
(552)
(535)
797
792
245
257
(552)
(535)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย2559
: ล้านบาท
2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
797
792
(552)
(535)
797
792
245
257
(552)
(535)

245
8,119
8,364
8,119

257
7,398
7,655
7,398

245
7,938
8,183
7,938

257
7,234
7,491
7,234

8,364

7,655

8,183

7,491

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลั งออกจำกงำน
สตำรำงต่
ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ทั้งที่จัดตั้งเป็ลค่นกองทุ
ได้จัดตั้งกเป็พันกองทุ
น ณ วันขทีองพนั
่ 31 ธันกวำคม
2560
และ 2559
อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมู
ำปัจจุนบและไม่
ันของภำระผู
ผลประโยชน์
งำนหลั
งออกจำกงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทั้งที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
ยอดต้นปี
ต้ยอดต้
นทุนนบริปีกำรปัจจุบัน
ต้ต้นนทุทุนนดอกเบี
บริกำรปั้ยจจุบัน
ต้ผลประโยชน์
นทุนดอกเบีท้ยี่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุ
น (กำไร)
ก
ผลประโยชน์
ที่จจำกกำรประมำณกำรตำมหลั
่ำยระหว่ำงปี
คณินตศำสตร์
ระกันภัยของภำระผูกพัน ก
ขำดทุ
(กำไร) ปจำกกำรประมำณกำรตำมหลั
่ยนแปลงสมมติ
ฐำนทำงกำรเงิ
น
คณิตจำกกำรเปลี
ศำสตร์ประกั
นภัยของภำระผู
กพัน
จำกกำรเปลี่ย่ยนแปลงสมมติ
นแปลงสมมติฐฐำนทำงกำรเงิ
ำนด้ำนประชำกรศำสตร์
จำกกำรเปลี
น
จำกประสบกำรณ์
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
กำไรจำกอั
ตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จำกประสบกำรณ์
ยอดปลายปี
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
งบการเงินรวม
8,190
7,943
2560
2559
538
533
8,190
7,943
268
257
538
533
(331)
(298)
268
257

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย2559
: ล้านบาท
2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
8,026
7,814
2560
2559
513
506
8,026
7,814
265
254
513
506
(326)
(295)
265
254

(331)

(298)

(326)

(295)

277
190
277
(186)
190
(30)
(186)
8,916
(30)

10
106
(169)
6
(92)
(169)
8,190
(92)

281
187
281
(181)
187
(30)
(181)
8,735
(30)

4
4(165)(92)
(165)
8,026
(92)

8,916

8,190

8,735

8,026



ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2559 ที่นำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน



ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2559 ที่นำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
งบการเงินรวม
2560
2559
535
489
21
20
40
98
(30)
(2)

ยอดต้นปี
ดอกเบี้ยรับ
เงินจ่ำยสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

(1)
(13)
552

(3)
(67)
535

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
535
489
21
20
40
98
(30)
(2)
(1)
(13)
552

(3)
(67)
535

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ซึ่งใช้ในกำรคำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแต่ละโครงกำร และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญแต่ละตัว ซึ่งทำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2560
2559
2560
2559
0.70 - 6.85
1.10 - 8.10
13.44
13.14
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.81
11.49

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2560
2559
2560
2559
0.70 - 6.85
1.10 - 8.10
13.50
13.14
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.81
11.47

6.22 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2560
2559

ประเภท
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญที่
ยังไม่ได้ออก จำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 655,000 หุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของธนำคำร
จะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร ดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้
1.1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน
1.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพำะ ตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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6.

จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
6.23 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2541 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV
ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน
หรืออำจค้ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว
ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อยสิทธิ หรือมีหลักประกัน
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้ หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดัง กล่ำ ว อำจจะมีค วำมสัม พัน ธ์กับ กำรจ่ำ ยเงิน ปัน ผลของธนำคำร หรือ กำรจ่ำ ยผลประโยชน์ข องหลัก ทรัพ ย์อื่น
ของธนำคำร
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ธนำคำรสำมำรถจัดตั้ง หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลัก รวมทั้งกำรเข้ำทำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว
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6.24 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.24.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ธนำคำรจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 25 ของทุน จดทะเบียน และทุน สำรองนี้ จะนำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้
6.24.2 ธนำคำรได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองอื่น โดยถือเป็นสำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ
6.25 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 23 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้
- จัดสรรเป็น ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2558 จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2558 จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,128 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,818 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,310 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,310 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 แล้ว
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2559 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2559 จำนวน 500 ล้ำนบำท
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,712 ล้ำนบำท ในวัน ที่
23 กันยำยน 2559
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,712 ล้ำนบำท ในวันที่ 23 กันยำยน 2559 แล้ว
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้
- จัดสรรเป็น ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2559 จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2559 จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,058 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,712 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2559
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,346 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,346 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 แล้ว
เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2560 จำนวน 500 ล้ำนบำท
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,710 ล้ำนบำท ในวันที่
22 กันยำยน 2560
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,710 ล้ำนบำท ในวันที่ 22 กันยำยน 2560 แล้ว
6.26 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
จำนวน 9,005 ล้ำนบำท และ 18,724 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 81 -

181

182

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.27 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้

กำรรับอำวัลตั๋วเงิน
กำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
กำรค้ำประกันกำรจำหน่ำยตรำสำรหรือหลักทรัพย์
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน
กำรค้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
8,187
5,529
20,445
18,001
16,394
17,921
31,803
35,623
1,098
174,083
259,314
88,622
599,946

175,893
267,989
82,088
603,044

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
8,187
5,529
8,284
7,711
14,449
15,699
31,077
34,512
1,098
172,901
257,089
91,390
584,475

174,753
266,820
85,871
590,895

6.28 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
6.29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้บริหำรสำคัญ ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรสำคัญ หรือกิจกำรที่ผู้บริหำรสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

เงินฝาก
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
รวม
เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
รวม
สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

1,970
5,066
7,036

3,163
6,468
9,631

-

-

2,710

2,710

300
23
323

145
7
152

300
20
3,030

145
7
2,862

-

-

33

33

3
3

1
1

3
36

1
34

-

-

5
2
357
1
30

7
1
271
2
9

35
3
6
44

31
7
6
44

35
3
433

31
7
328

183

184

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
เงินรับฝาก
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บริษัทร่วม
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืม
รวม
บริษัทย่อย
เงินกู้ยืม
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทย่อย
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
รวม
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
หนี้สินอื่น
รวม
บริษัทย่อย
หนี้สินอื่น
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
รวม
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย2559
: ล้านบาท
2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

756
127
756
7
127
112
7
244
112
111
244
473
111
473
194

821
91
821
5
91
87
5
45
87
138
45
500
138
500
102

61
69
61
57
69
47
57
8,834
47
9,068
8,834
9,068

62
94
62
32
94
1
32
5,505
1
5,694
5,505
5,694

194
61
69
61
57
69
47
57
8,834
47
11,092
8,834
11,092

102
62
94
62
32
94
1
32
5,505
1
7,483
5,505
7,483

-

-

530
530
530
530

287
2,043
287
2,330
2,043
2,330

8
7
8
46
7
61
46
61

6
6
6
6
6
18
6
18

1
2
1
720
2
1
720
1
8
7
8
17
7
756
17
756

720
720
1
1
6
6
6
6
6
739
6
739

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

156
189
-

171
73
699

9
1
12
22

45
3
48

9
1
12
367

45
3
991

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.57 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.57
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.59 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.59
ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำหนดโดย ธปท. ในกำรประมำณจำนวนขั้นต่ำของ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.5
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรกำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
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185

186

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
รวม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
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งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

-

-

39
43
97

24
42
46

15
2
17

6
1
7

15
2
196

6
1
119

-

-

2
1,995
23

2
1,493
24

11
52
63

11
57
68

11
1
2,032

11
1
1,531

-

-

755
540

652
-

178
76
5
259

2
47
49

178
76
5
1,554

2
47
701

-

-

4
135

4
138

5
10
15

5
10
15

5
10
154

5
10
157

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
2559
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
8
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
1
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
8
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
1
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
3
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
7
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
3
3
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
7
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
3
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
1
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บริษัทร่วม
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
1
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
1
1
1
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
73
47
73
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
1
1
1
รวม
74
48
99
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
73
47
73
ค่าธรรมเนียมจ่าย
รวม
74
48
99
บริษัทย่อย
ค่าธรรมเนียมจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
34
บริษัทย่อย
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
55
35
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
34
รวม
55
35
34
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
55
35
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
55
35
34
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
1
บริษัทย่อย
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
5
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
1
บริษัทร่วม
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
5
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
70
47
70
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
65
58
65
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
70
47
70
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
106
65
95
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
65
58
65
รวม
241
170
236
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
106
65
95
รวม
241
170
236
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560งบการเงินรวม2559
สาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 311,517
ธันวาคม
1,570
2560
2559
69
65
1,570
1,517
1,639
1,582
69
65
1,639
1,582

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
รวม
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
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4
1
4
1
1
3
1
6
3
2
6
2
1
47
1
65
47
65
5
5
5
5
1
1
47
58
47
55
58
161
55
161

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วยธั:นล้วาคม
านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันหน่
ที่ 31
งบการเงิ
2560 นเฉพาะธนาคาร
2559
สาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 311,052
ธันวาคม
1,090
2560
2559
62
58
1,090
1,052
1,152
1,110
62
58
1,152
1,110

187

188

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.30 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนักงำน
ชั้นบริหำรของธนำคำร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พึงจ่ำยตำมปกติ
6.31 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ตำมข้อกำหนดของ ธปท. ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก
กิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสุทธิจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้เงินปันผล
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง
ลูกหนี้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน
ทรัพย์สินรอกำรขำย
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำรับ
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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หน่วย : ล้านบาท
2559

768

1,911

(7)
(169)
5
43
(104)
104
(43)
(267)
330

(1,704)
54
42
(117)
117
(42)
(796)
(535)

2
765

2
537

86
(1)
1,182

(2)
136
138

(2,588)
1,408
(1,180)
2
4
6

(2,856)
2,716
(140)
(2)
6
4

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.32 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
รวม

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
2559
2560
2559

ระยะเวลา
1 ปี
เกิน 1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

63
178
207
448

72
193
240
505

63
178
207
448

72
193
240
505

6.33 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.33.1 ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนจัดทำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัด ทำรำยงำนภำยใน โดยจำนวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงำนดำเนินงำนเป็นจำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้ รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน
(Transfer pricing) แล้ว
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนดำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ทำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ธนำคำรกำหนดส่วนงำนดำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้
กิจกำรธนำคำรในประเทศ
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนชำระและ
แลกเปลี่ยนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริกำรโอนเงินและชำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและนำเข้ำ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริก ำรรับ ฝำกทรัพ ย์สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ท ำงกำรค้ำ โดยกำรซื้อ ขำยผลิต ภัณ ฑ์ท ำงกำรเงิน ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร
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189

190

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
กิจ กำรที่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
74,518
11,385
16,915
9,651
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
112,468

(29,834)

(4,385)

(764)

(13,966)

1

(48,948)

44,684

7,000

16,151

(4,315)

-

63,520

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
69,257
11,631
13,896
11,075
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
105,858

(32,688)

(4,384)

(732)

(12,702)

1

(50,505)

36,569

7,247

13,164

(1,627)

-

55,353

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
1,627,512
1,578,943

752,751
711,111
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1,066,340
944,129

165,334
171,899

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(535,627)
(461,852)

รวม
3,076,310
2,944,230

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.33.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
ำเนินงำนตำมภู
6.33.2 ส่ผลกำรด
วนงำนตำมภู
มิศำสตร์ มิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
2559
ปีสิ้นสุดวันที่ ธุ31รกรรม
ธันวาคม ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม สาหรับรวม
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
ในประเทศ ต่างประเทศ
2560
2559
ธุ98,658
รกรรม
ธุ13,810
รกรรม
รวม
ธุ92,661
รกรรม
ธุ13,197
รกรรม
รวม
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
112,468
105,858
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ
ในประเทศ
ต่
า
งประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
(63,668)
(7,650)
(71,318)
(58,344)
(7,890)
(66,234)
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
98,658
13,810
112,468
92,661
13,197
105,858
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
34,990
6,160
41,150
34,317
5,307
39,624
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
(63,668)
(7,650)
(71,318)
(58,344)
(7,890)
(66,234)
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่
อนภำษีเนงินตำมภู
ได้ มิศำสตร์
34,990ณ วันที่ 316,160
41,150
5,307
39,624
ฐำนะกำรเงิ
ธันวำคม 2560
และ 2559 มี34,317
ดังนี้

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ6.34
นทรัพย์รรำยได้
วม ดอกเบี้ย

ธุรกรรม
ในประเทศ
ธุ37,568
รกรรม
ในประเทศ
2,567,548
37,568
2,567,548

2560
ธุรกรรม
รวมงบการเงินรวม
ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ในประเทศ
2560
ธุร7,298
กรรม
รวม
ธุ38,544
รกรรม
44,866
ต่างประเทศ
ในประเทศ
508,762
3,076,310
2,430,690
7,298
44,866
38,544
508,762
3,076,310
2,430,690

รำยได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
6.34 รำยได้
รำยได้ดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560งบการเงินรวม2559
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
8,317
6,056
2560
2559
249
398
8,317
6,056
7,993
7,844
249
398
88,876
88,079
7,993
7,844
41
66
88,876
88,079
105,476
102,443
41
66
105,476
102,443

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
อื่น ๆ
เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย






รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
- 91 รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท
2559 หน่วย : ล้านบาท
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
2559
ธุร7,515
กรรม
รวม
46,059
ต่างประเทศ
513,540
2,944,230
7,515
46,059
513,540
2,944,230

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วยธั:นล้วาคม
านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันหน่
ที่ 31
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
2560
2559
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
6,705
5,041
2560
2559
247
397
6,705
5,041
7,508
7,337
247
397
86,540
85,651
7,508
7,337
41
66
86,540
85,651
101,041
98,492
41
66
101,041
98,492

191

192

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.35 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
21,596
21,410
1,081
1,091
9,617
9,127

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

6,523
34
38,851

6,803
1
13
38,445

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
20,017
19,892
843
974
9,612
9,122
6,523
34
37,029

6,803
1
13
36,805

6.36 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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197
36,263
36,460
8,934
27,526

174
32,762
32,936
8,444
24,492

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
164
31,620
31,784
8,841
22,943

146
28,722
28,868
8,343
20,525

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.37 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
กำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต
เงินตรำต่ำงประเทศ
เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
รวมกาไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

6,725
(876)
66
342

7,916
(431)
(455)
429

7,278
(876)
61
-

7,180
(431)
(461)
-

6,257

7,459

6,463

6,288

6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

- 93 -

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

2,360
6,146
8,506

4,379
(62)
4,317

2,353
6,146
42
8,541

2,505
(62)
2,443

(2,078)
(2,078)
6,428

(46)
(46)
4,271

(2,078)
(2,078)
6,463

(46)
(46)
2,397

193

194

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

6.39 หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
247
(38)
22,371
15,389
(342)
377
94
-

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ)
ตรำสำรหนี้เผื่อขำย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
112
(40)
22,433
14,802
(342)
377
94
-

6.40 ภำษีเงินได้
6.40.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
10,170
8,684
(2,338)
(1,128)
7,832
7,556

ภำษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
9,377
7,343
(2,279)
(915)
7,098
6,428

6.40.2 ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2560
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2559
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

8,855

(1,850)

7,005

(753)

133

(620)

(5,018)

-

(5,018)

(2,117)

-

(2,117)

(283)
3,554

51
(1,799)

(232)
1,755

151
(2,719)

(30)
103

121
(2,616)
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2560
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2559
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

8,728

(1,823)

6,905

(841)

148

(693)

(4,434)

-

(4,434)

27

-

27

(288)
4,006

52
(1,771)

(236)
2,235

158
(656)

(31)
117

127
(539)

6.40.3 กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

จานวน
41,150
8,230
1,096

2560

(1,151)
(568)
7,098

อัตราร้อยละ
20.00

(1,185)
(309)
7,832

จานวน
38,679
7,736
1,081

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

19.03

2560

จานวน
39,624
7,925
1,048

20.00

18.35

2559

อัตราร้อยละ
20.00

(730)
(687)
7,556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

จานวน
34,907
6,982
1,009

19.07
หน่วย : ล้านบาท
2559

อัตราร้อยละ

(791)
(772)
6,428

6.41 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561

20.00

18.41

195

196
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
http://www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ

จำ�นวน 40,000,000,000   บาท   แบ่งเป็น
จำ�นวน 3,998,345,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำ�นวน
1,655,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำ�นวน 19,088,428,940 บาท   โดยเป็น
จำ�นวน 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

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 จำ�กัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 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  สร้อยพิสุทธิ์
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
นายกำ�พล ภู่สุดแสวง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)                  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981 โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bbl.co.th
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2560
ล�ำดับ

ผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
CHASE NOMINEES LIMITED
ส�ำนักงานประกันสังคม
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

655,764,466
69,603,265
54,057,700
53,794,339
34,445,670
34,097,030
32,797,571
28,476,330
25,765,729
25,690,400

34.35
3.65
2.83
2.82
1.80
1.79
1.72
1.49
1.35
1.35

ผู้ถือหุ้นอื่น

894,350,394

46.85

1,908,842,894

100.00

ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุน้ (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 คือ 97.80%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำ�ไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำ�ไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
อาจจัดสรรเป็นเงินสำ�รองต่างๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่า ยเงิน ปัน ผลของบริษัท ย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทในแต่ล ะปีเ ป็นสำ�คัญ และเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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3.  ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 และ ปี 2559
หน่วย: บาท
ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1
2
3
4
5
6

นายชาตรี
นายปิติ
นายโฆสิต
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์

โสภณพนิช
สิทธิอ�ำนวย/1
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ /2
ตุลานันท์ /3
ศิริเดช
โปษยานนท์

7

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

8
9

นายชาญ
นายอมร

โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์

10
11

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นายพรเทพ
พรประภา  

12
13
14
15
16
17
18

นางเกศินี  
วิฑูรชาติ  
นายอรุณ
จิรชวาลา
นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร/4
นายจรัมพร
โชติกเสถียร/5
นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล/5
นายชาติศิริ
โสภณพนิช
นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์

19
20

นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู
นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์

ต�ำแหน่ง

2560

2559

ประธานกรรมการธนาคาร
รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน          
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

9,900,000
6,380,000
5,520,000
6,600,000
6,120,000

9,900,000
5,520,000
2,300,000
5,520,000
6,600,000
6,120,000

6,120,000

6,120,000

6,120,000
6,120,000

6,120,000
6,120,000

6,120,000
6,120,000

6,120,000
6,120,000

6,120,000
6,120,000
3,220,000
4,140,000
4,140,000
5,520,000
5,520,000

6,120,000
6,120,000
4,140,000
5,520,000
5,520,000

5,520,000
5,520,000

5,520,000
5,520,000

หมายเหตุ : /1 นายปิติ สิทธิอ�ำนวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
/2 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
/3 นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
/4 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
/5 นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�ำเหน็จ ในปี 2560 รวม 19 ราย เป็นเงิน 110.94 ล้านบาท เทียบกับปี 2559
รวม 18 ราย เป็นเงิน 105.02 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่
รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2560 รวม 13 ราย เป็นเงิน 541.24 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 รวม  13 ราย  เป็นเงิน 513.37 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
(ตามนิยามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)  ในปี 2560 รวม 63 ราย เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,041.00 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี  
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4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร ณ วันสิ้นปี 2560 กับ ณ วันสิ้นปี 2559/1
หน่วย: หุ้น
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อคณะกรรมการ

นายชาตรี
นายปิติ
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์
นายสิงห์
นายชาญ
นายอมร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นายพรเทพ
นางเกศินี
นายอรุณ
นายไพรินทร์
นายจรัมพร  
นายโชคชัย  
นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ  

โสภณพนิช
สิทธิอ�ำนวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
พรประภา
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา
ชูโชติถาวร/2
โชติกเสถียร/3
นิลเจียรสกุล/3
โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
ฤทธาภิรมย์

ณ วันสิ้นปี 2560

ณ วันสิ้นปี 2559

ผลต่าง

17,278,478
154,941
96,650
512,152
10,800
24,860
2,500
5,500,200
8,860
-

17,278,478
154,941
96,650
512,152
10,800
24,860
2,000
2,500
5,700,200
8,860
-

(2,000)
(200,000)
-

หมายเหตุ : /1 การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
/2 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
/3 นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

199

200

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร  และในปี 2560  ธนาคารและบริษทั ในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2560
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำ�กัด
จำ�นวน 16,389,500.00 บาท
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ
จำ�นวน 16,573,615.30 บาท
2. ค่าบริการอื่นสำ�หรับปี 2560
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดทำ�รายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด จำ�นวน  
3,530,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 665,000.00 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือ
ของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 1,146,313.25 บาท

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2560
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

2.750%
3.300%
4.800%
3.875%
5.000%
9.025%

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

27
3
18
27
3
15

มีนาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2563
กันยายน 2565
ตุลาคม 2566
มีนาคม 2572

จ�ำนวนเงิน
คงเหลือ

Credit Rating
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

400 ล้านUS$
500 ล้านUS$
800 ล้านUS$
800 ล้านUS$
500 ล้านUS$
449.825 ล้านUS$

Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa3/BBB/BBB

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

7. ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
Tel.(60) 32-174-6888  Fax. (60) 32-174-6800

ธนาคาร

สามัญ

600,000,000

100.00

2

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
c/o Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
โทร. 1(345) 949-8066  โทรสาร 1(345) 949-8080

INVESTMENT
COMPANY

สามัญ

100,000

100.00

3

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด/1
Bangkok Bank Building, 2/F (Zone B&C), 3/F, 4/F
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002,
The People’s Republic of China
โทร. (86-21) 2329-0100  โทรสาร (86-21) 2329-0168

ธนาคาร

-

-

100.00

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,057,700

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,995

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ภายในประเทศ
และให้บริการช�ำระดุล

สามัญ

1,619,676

49.99

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่ง
และให้เช่าซื้อ

สามัญ

358,750

35.88

/1 ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุน้ และจ�ำนวนหุน้

4

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
323  อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร 0-2635-5004

5

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2011-8730  โทรสาร 0-2058-9807

6

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001

7

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26   
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400  โทรสาร 0-2679-5995-6, 0-2679-6855

8

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด/2
226 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

9

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ำกัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2017-9900  โทรสาร 0-2017-9929

10

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160

201

202

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

11

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 ห้อง 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2237-6330-4  โทรสาร 0-2634-3231
บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ำกัด/2
36/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555  โทรสาร 0-2558-7566
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)/3
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380
บริษัท ไทยน�ำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ำกัด
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ำกัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
161 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400  โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ�ำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3059
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279
บริษัท บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2066-8888, 0-2011- 4956  โทรสาร 0-2011-5975

บริการด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

ผลิตและจ�ำหน่าย
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ

95,603

19.12

ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน

สามัญ

69,221

13.84

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

326

12.34

ให้เช่าพื้นที่
อาคาร ร้านค้า

สามัญ

574,000

10.00

เช่าซื้อ

สามัญ

5,140,000

10.00

สิ่งทอ

สามัญ

1,000,000

10.00

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

2,000

10.00

เช่าซื้อ

สามัญ

60,000

10.00

ให้บริการที่ปรึกษา
และการลงทุน

สามัญ

200,000

10.00

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

2,000

10.00

ลงทุนในบริษัทอื่น
และเป็นส�ำนักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค
(หยุดด�ำเนินกิจการ)

สามัญ

4,593

10.00

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

24

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200 โทรสาร 0-2224-5670
เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
Tel. (632) 241-5201 Fax. (632) 243-3216
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ำกัด
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ต�ำบลท้ายบ้าน
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร 0-2702-9470
บริษัท แอสแพค จ�ำกัด
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1395
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ�ำกัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946
บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)/2
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338  โทรสาร 0-2617-8339
FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112 Robinson Road, #14-04, Singapore 068902
โทร. (65) 6576-5555  โทรสาร (65) 6576-5592

บริการ

สามัญ

200,000

10.00

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

ผลิตและจ�ำหน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

น�ำเข้า และส่งออก
เคมีภัณฑ์

สามัญ

26,000

10.00

ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00

ALTERNATIVE
INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY
ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

CLASS B
SHARES

400,000

10.00

สามัญ

200

10.00

โรงแรมและภัตตาคาร

สามัญ

200,000

10.00

โฮลดิ้งส์

สามัญ

1,200,000

10.00

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179  โทรสาร 0-2632-9354-5
บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ�ำกัด
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338  โทรสาร 0-2617-8339

หมายเหตุ : /2 บริษัทล้มละลาย
/3 บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ยังไม่เสร็จการช�ำระบัญชี
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ทำ�เนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
http//www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 0-2645-5555 หรือ 1333
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000

สาขาต่างประเทศ
HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central

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
EVP & 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 Branch
Mr. Mitsugu Yamamoto
VP & 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) 257-252-3

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) 2331-456

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,
(63-2) 403-7879
Swift: BKKB PH  MM

Ms. Nattika Kanpawong
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. Yang Yen-Fu (Sam)
VP & 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. (84-24) 3936-5903-8

Fax. (84-24) 3826-7397, Ms.Siriporn Kubwedsuwan
3936-5913
VP & Branch Manager
Swift: BKKB VN VX HAN - 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

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

Ms. Yiamsri Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

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

Ms. Supamard Yu
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)
Swift: BKKB CN SH SHA 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

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 Mr. Yan Shu Ming (Simon)
Swift: BKKB CN SH SMN 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 Ms. Liu Xiao Hong
Swift: BKKB CN SH SZN Acting 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 Mr. Wu Chieh-Shan (Jason)
Swift: BKKB CN SH CQG Branch Manager
- Chongqing Branch

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

Fax: (60-3) 2174-6800
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

Fax: (60-3) 2174-6860

Mr. Chong Soon Siew
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
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

Mr. Chong Soon Siew
Branch Manager

Mr. Kitti Chiraseivinupraphand
Branch Manager
- Beijing Branch

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
กล้วยน�้ำไท
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
คลองจั่น
คลองตัน
คลองเตย
คลองถม
คลองสาน
จรัญสนิทวงศ์ ซอย 13
จรัญสนิทวงศ์ ซอย 70/2
จามจุรี สแควร์
จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม
จี ทาวเวอร์   
เจ.เจ.มอลล์
เจริญผล
เจริญพาศน์
แฉล้มนิมิตร
โชคชัย 4 ลาดพร้าว
ไชน่า เวิลด์
ซอยเซนต์หลุยส์ 3
ซอยอารี
ซิตี้ รีสอร์ท (สุขุมวิท 39 )
ซี.พี. ทาวเวอร์
ซีคอน บางแค
ซีคอนสแควร์
ซีดับเบิ้ลยู  ทาวเวอร์
เซ็นทรัล ชิดลม
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัล บางนา 2
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 2
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3 (2)
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
เซ็นทรัล รามอินทรา
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
เซ็นทรัลเวิลด์
ดิ เอ็มควอเทียร์

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2391-1058, 0-2392-2581,
0-2392-2824
0-2354-3720-2

0-2391-1963

0-2102-2490-2
0-2377-6611, 0-2377-4667
0-2719-9125-9, 0-2314-3740
0-2258-2835, 0-2258-2829
0-2221-8394-6
0-2437-0216-9, 0-2439-5867-8
0-2410-2022, 0-2410-2024-5,
0-2410-2027
0-2434-6662-4
0-2160-5091-4
0-2630-0569, 0-2630-0576-7
0-2169-8235-7
0-2265-9529-32
0-2214-1431, 0-2214-3281
0-2465-5042, 0-2465-0695
0-2688-5146-50
0-2530-5340-4, 0-2931-4712
0-2222-8674-5, 0-2222-8677
0-2307-8521-3
0-2279-2090-4, 0-2279-9860-3
0-2259-0197-8
0-2236-8595-8
0-2458-2966-8
0-2721-8642-50
0-2168-3070-3
0-2254-9121, 0-2254-9123,
0-2655-7833
0-2361-7946-7
0-2399-1519-21
0-2884-7471-3, 0-2884-7605
0-2872-4001-2
0-2164-0020-3
0-2160-3829-31
0-2553-6124-7
0-2970-6530-3
0-2541-1539-41
0-2541-1691-3
0-2160-5758-63        
0-2646-1575-8
0-2003-6500-5

0-2102-2494
0-2375-8898
0-2314-4383
0-2258-2831
0-2221-8398
0-2438-7290
0-2410-2028

0-2354-3724

0-2434-6665
0-2160-5095
0-2630-0579
0-2169-8239
0-2265-9533
0-2214-4417
0-2465-5044
0-2688-5167
0-2530-5344
0-2222-8678
0-2307-8525
0-2271-4583
0-2259-0199
0-2236-8599
0-2458-2970
0-2721-8651
0-2168-3074
0-2254-9124
0-2361-7948
0-2399-1523
0-2884-7604
0-2872-4003
0-2164-0024
0-2160-3833
0-2553-6128
0-2970-6534
0-2541-1538
0-2541-1695
0-2160-5764
0-2646-1579
0-2003-6506

ชื่อสาขา
ดิอัพ พระราม 3
เดอะ คริสตัล
เดอะ คริสตัล 2  
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส
เดอะ ไบรท์ พระราม 2
เดอะ พาซิโอ ทาวน์
(สุขาภิบาล 3)
เดอะ พาซิโอ พาร์ค
(กาญจนาภิเษก)
เดอะแจส รามอินทรา
เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง
เดอะมอลล์ ท่าพระ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2116-5501-3
0-2515-0790-3
0-2102-2271-3
0-2168-1400-2
0-2453-2401-3
0-2111-3072-4

0-2116-5505
0-2515-0794
0-2102-2275
0-2168-1404
0-2453-2405
0-2111-3076

0-2111-3875-8

0-2111-3879

0-2011-0639-42
0-2108-5800-2
0-2863-8500-2
0-2369-3604-5, 0-2369-3607
0-2468-2789, 0-2468-8792,
0-2468-9692
เดอะมอลล์ บางกะปิ
0-2734-1646
เดอะมอลล์ บางกะปิ 2
0-2704-9160-2
เดอะมอลล์ บางแค
0-2454-9372-4
เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ 0-2578-0106-8
ตรอกจันทร์
0-2674-7585, 0-2213-2749
ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
0-2458-4122-4
ตลาดน้อย
0-2234-9049, 0-2267-0275,
0-2234-9654, 0-2234-9046-7
ตลาดพลู
0-2466-1060-3, 0-2466-8478-9,
0-2465-6613
ตลาดยิ่งเจริญ
0-2552-7340-1, 0-2552-7364-5
ตลิ่งชัน
0-2434-0461-2, 0-2435-3109-10
ถนนข้าวสาร
0-2281-2480-1
ถนนจันทน์ สะพาน 5
0-2678-3150-5, 0-2678-3882
ถนนดินแดง
0-2245-3521-3, 0-2245-3858
ถนนตะนาว
0-2225-6546, 0-2221-6309,
0-2221-8126-9, 0-2224-1317
ถนนตากสิน
0-2465-9001-5, 0-2890-5901-2
ถนนทองหล่อ
0-2381-2339-42
ถนนนาคนิวาส
0-2538-5087, 0-2538-5307,
0-2538-5732, 0-2538-5015
ถนนประชาชื่น
0-2589-9922-5, 0-2591-8006-7
ถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ 0-2428-4001-2, 0-2872-6956
ถนนประดิพัทธ์
0-2279-8060-7, 0-2279-0741
ถนนพระราม 2 กม.7
0-2416-5571-5, 0-2416-0805-6
ถนนพระราม 9
0-2247-9883-5, 0-2641-4044,
0-2247-9881, 0-2248-4937
ถนนพัฒนาการ
0-2321-7000-3, 0-2722-7221
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
0-2314-1041-3, 0-2314-1324-5,
0-2314-4390

0-2011-0643
0-2108-5804
0-2863-8504
0-2396-3606
0-2468-2768
0-2734-1649
0-2704-9163
0-2454-9368
0-2578-0109
0-2212-5871
0-2458-4125
0-2234-9048
0-2466-8480
0-2552-7386
0-2435-3110
0-2281-2482
0-2287-4650
0-2245-2800
0-2221-7876
0-2466-3316
0-2381-7071
0-2538-5629
0-2589-5995
0-2428-2891
0-2271-4690
0-2416-5574
0-2248-4935
0-2321-5872
0-2319-3366
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

ถนนเพลินจิต
0-2253-6735, 0-2255-2413
ถนนรัชดา-ลาดพร้าว
0-2512-1867-9, 0-2513-9724
ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ 0-2284-2893-4, 0-2294-2916,
0-2294-1252
ถนนรัชดา-ห้วยขวาง
0-2692-6900-4, 0-2276-0995
ถนนรามค�ำแหง ซอย 28
0-2377-0222, 0-2377-0228,
0-2377-0235
ถนนรามค�ำแหง-เทพลีลา
0-2319-1710-3
ถนนรามอินทรา กม.10
0-2918-0270-3
ถนนลาดปลาเค้า
0-2940-3744-5
ถนนลาดพร้าว 44
0-2512-1882-3
ถนนลาดพร้าว ซอย 99
0-2514-2772, 0-2539-7518,
0-2514-1434, 0-2514-0773
ถนนวิทยุ
0-2252-5371-4
ถนนวิภาวดีรังสิต
0-2277-6396, 0-2275-6045
ถนนสรงประภา ดอนเมือง
0-2929-9719-24
ถนนสี่พระยา
0-2236-8715-6, 0-2236-2706-7,
0-2236-2589
ถนนสุขสวัสดิ์
0-2468-1504, 0-2460-1813,
0-2468-2724, 0-2877-1102-3
ถนนสุขาภิบาล 1
0-2948-5581-4, 0-2948-5231-2
รามอินทรา กม.8
ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม
0-2728-0740-6
ถนนอโศกมนตรี
0-2260-0545-8
ท่าเตียน
0-2221-7141-2, 0-2221-7821
ท่าน�้ำศิริราช
0-2418-1842-4
ท่าพระ
0-2457-0040-4, 0-2457-3194
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
0-2535-3657-8, 0-2532-1436
ท่าอากาศยานดอนเมือง
0-2504-3307-9
อาคาร 2  
ทีโอที แจ้งวัฒนะ
0-2575-3283-6
เทสโก้ โลตัส รามอินทรา 109 0-2175-3445-7
เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์
0-2434-7494-5
เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ
0-2990-7528
เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
0-2377-3095, 0-2377-3098-9
เทสโก้ โลตัส บางแค
0-2804-4781, 0-2804-4783-4
เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
0-2872-1558-9
เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
0-2910-6014-5
เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ
0-2426-0140-1
เทสโก้ โลตัส พระราม 1
0-2219-1956-7
เทสโก้ โลตัส พระราม 2
0-2415-4810
เทสโก้ โลตัส พระราม 3
0-2294-0622-3
เทสโก้ โลตัส พระราม 4
0-2249-2745-7
เทสโก้ โลตัส พัฒนาการ
0-2320-1531-3
เทสโก้ โลตัส มีนบุรี
0-2918-5641-2

โทรสาร
0-2251-1649
0-2521-1870
0-2294-8762,
0-2294-2926
0-2276-0996
0-2377-0334
0-2319-1714
0-2918-0274
0-2940-3489
0-2512-1884
0-2538-6250
0-2252-5370
0-2277-6122
0-2929-9725
0-2236-2591
0-2460-1814
0-2948-5585
0-2372-0328
0-2260-0549
0-2222-4647
0-2418-1846
0-2457-2176
0-2504-2691
0-2504-3310
0-2575-3287
0-2175-3448
0-2434-7491
0-2990-7529
0-2377-3183
0-2804-4777
0-2872-1561
0-2910-6016
0-2426-0150
0-2219-1958
0-2415-4503
0-2294-0624
0-2249-2758
0-2320-1534
0-2918-5646

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส เยาวราช
เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
เทสโก้ โลตัส วังหิน
เทสโก้ โลตัส วัชรพล
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
เทสโก้ โลตัส หนองจอก
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
เทสโก้ โลตัส อ่อนนุช 80
เทสโก้ โลตัส
เอกมัย-รามอินทรา
ธนบุรี
นานาเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
บางกอกน้อย
บางกะปิ
บางขุนเทียน
บางขุนนนท์
บางเขน
บางแค
บางจาก
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางโพ
บางยี่ขัน
บางรัก
บางล�ำพู
บิ๊กซี กัลปพฤกษ์
บิ๊กซี คู้บอน
บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
บิ๊กซี ดาวคะนอง
บิ๊กซี บางนา
บิ๊กซี บางบอน
บิ๊กซี บางปะกอก
บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90
บิ๊กซี พระราม 2
บิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2
บิ๊กซี พระราม 4

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2623-0972-3
0-2930-9380-2
0-2578-6070-1
0-2945-6946-7
0-2508-2663-4
0-2916-5236-8
0-2548-3741-3
0-2521-4642-4
0-2322-3285-7
0-2935-9791-2

0-2623-0974
0-2930-9378
0-2578-6072
0-2945-6948
0-2508-2665
0-2916-5239
0-2548-3744
0-2521-4640
0-2322-3288
0-2935-9790

0-2437-0220-3, 0-2473-8468,
0-2437-8471
0-2253-4492, 0-2253-4498
0-2326-1261-4
0-2411-0101-4
0-2653-1011-23, 0-2251-5148
0-2468-6660-3, 0-2875-5503
0-2423-0471, 0-2435-8776,
0-2424-2203
0-2579-1146-8
0-2413-1701-5
0-2311-3851-2, 0-2311-7804,
0-2331-9684
0-2585-5301, 0-2585-7450-2
0-2361-8444-8, 0-2361-8437-8
0-2416-2010, 0-2415-3081
0-2423-0820-1, 0-2435-8777
0-2585-7357-8, 0-2585-7746
0-2424-7921-3, 0-2424-6243
0-2630-9273-5, 0-2630-9277
0-2281-4118, 0-2282-5682,
0-2281-4134
0-2416-5913-4, 0-2416-5921
0-2509-7611-3
0-2329-9602, 0-2329-9700,
0-2329-9988
0-2876-2627-9
0-2393-0894-5
0-2898-2271-3
0-2872-0241-2
0-2463-6827-8, 0-2463-6708
0-2453-1824-5
0-2451-4238-9, 0-2451-4260
0-2204-1926-7

0-2439-1220
0-2253-4494
0-2326-1265
0-2412-2282
0-2251-5149
0-2468-4879
0-2423-0470
0-2579-1149
0-2454-2389
0-2311-7501
0-2585-5250
0-2361-8453-4
0-2416-2009
0-2423-0822
0-2587-4923
0-2433-2698
0-2630-9276
0-2280-1839
0-2416-5922
0-2509-7614
0-2329-9276
0-2876-2630
0-2393-0878
0-2898-2274
0-2872-0243
0-2463-6709
0-2453-1826
0-2451-4262
0-2204-1928

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
บิ๊กซี เพชรเกษม
บิ๊กซี เพชรเกษม 2
บิ๊กซี รัชดาภิเษก
บิ๊กซี ราชด�ำริ
บิ๊กซี รามค�ำแหง
บิ๊กซี รามอินทรา
บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
บิ๊กซี สะพานควาย
บิ๊กซี สายไหม
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
บิ๊กซี สุวินทวงศ์
บิ๊กซี อ่อนนุช       
บิ๊กซี อิสรภาพ
บิ๊กซี อุดมสุข
บุคคโล
บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
ปตท. ถนนรามอินทรา
ประตูน�้ำ
ปากคลองตลาด
พระโขนง
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
พาต้า ปิ่นเกล้า
พาราไดซ์ พาร์ค
พาหุรัด
เพชรเกษม ซอย 63/2
เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล
แพลทินั่ม ประตูน�้ำ
ฟอร์จูน ทาวน์
ฟอร์จูน ทาวน์ 2
ฟิวเจอร์ มาร์ท พระราม 3
แฟชั่น ไอส์แลนด์
ภาษีเจริญ
มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
มหานาค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์
0-2421-3589-90
0-2807-5193-4
0-2642-2372-3
0-2250-4714-5
0-2735-2175, 0-2735-2178,
0-2735-2609
0-2971-7881-2
0-2938-6434-5
0-2616-7214-5
0-2536-0972-4
0-2916-3720-1
0-2153-1627-9
0-2906-4651, 0-2906-4657
0-2740-3801-2
0-2466-5817-8
0-2328-2143-5
0-2468-0123-5, 0-2468-4971-3,
0-2468-3485
0-2943-9101-3, 0-2943-9109
0-2168-1216-9
0-2362-4935-8
0-2253-7823, 0-2253-9086,
0-2252-5183-5, 0-2254-7950
0-2226-4601-4, 0-2226-3884
0-2392-1984, 0-2391-2877
0-2656-6146-8, 0-2656-6173
0-2435-0192-4
0-2787-2027-30
0-2222-2843, 0-2222-5868
0-2421-3782, 0-2421-3785-6,
0-2421-3795
0-2136-8070-2
0-2121-9578-80, 0-2121-9582
0-2642-0138-40
0-2642-0070-1
0-2291-7908-10
0-2947-5245-7
0-2454-1679, 0-2454-1773,  
0-2454-1371
0-2280-0080-2
0-2281-9964, 0-2281-9941,
0-2628-0839-41
0-2431-5643-5
0-2579-9782, 0-2579-9851-3
0-2427-8675-7, 0-2427-2948

โทรสาร
0-2421-3587
0-2807-5191
0-2642-2370
0-2250-4716
0-2735-2626
0-2971-7880
0-2938-6437
0-2616-7216
0-2536-0969
0-2916-3722
0-2153-1630
0-2906-4484
0-2740-3803
0-2466-5819
0-2328-2146
0-2468-6670
0-2943-9110
0-2168-1220
0-2362-4939
0-2253-9009
0-2226-4600
0-2381-2407
0-2656-6145
0-2435-0195
0-2787-2031
0-2225-6843
0-2421-3796
0-2136-8074
0-2121-9581
0-2642-0142
0-2642-0072
0-2291-7906
0-2947-5248
0-2454-2742
0-2280-0084
0-2281-9963
0-2431-5004
0-2579-9785
0-2427-8678

ชื่อสาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มาบุญครอง
มาบุญครอง 2
มีนบุรี
เมโทร เวสต์ทาวน์ (กัลปพฤกษ์)
ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
ยานนาวา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2587-4392-3

0-2587-4394

0-2286-8210-1

0-2286-8212

0-2222-2481-2

0-2222-2483

0-2241-8314-5
0-2241-8289-90

0-2241-8316
0-2241-8291

0-2319-4007-9
0-2397-7216-9
0-2261-6321-4

0-2319-3991
0-2397-7220
0-2261-6325

0-2561-5605-8
0-2457-3756-8
0-2692-0811, 0-2692-0833
0-2611-8052-3
0-2611-4952-5
0-2517-0117-9, 0-2517-0360
0-2496-1882-5
0-2110-0801-3
0-2289-2561, 0-2289-0143,
0-2289-0114
ยู เซ็นเตอร์ จุฬา 42
0-2216-2094-5
เยาวราช
0-2225-4683-5, 0-2225-4675
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 0-2411-4988-90
รัชโยธิน
0-2939-5682-3, 0-2939-5685-6
ราชเทวี
0-2216-1550-8, 0-2216-1574-6
ราชวงศ์
0-2224-5489, 0-2224-5494,
0-2224-6400
ราชวัตร
0-2241-1550-5, 0-2241-1079,
0-2241-1648
ราชวิถี
0-2241-0815, 0-2243-0775-8,
0-2243-4000
รามอินทรา
0-2521-2649-50, 0-2521-0349,
0-2552-5445
ราษฎร์บูรณะ
0-2427-0130-2
โรงพยาบาลกรุงเทพ
0-2718-1551-2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
0-2455-0421-3
บางแค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0-2251-9761-3
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
0-2211-1381-2, 0-2211-1384,
0-2211-1378
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
0-2254-6505-6, 0-2667-1219
โรงพยาบาลพญาไท 2
0-2278-3013, 0-2278-3963-4
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    0-2354-6108-9
ลาดกระบัง
0-2326-9950-3

0-2561-5211
0-2457-3766
0-2692-0710
0-2611-8051
0-2611-4951
0-2517-0361
0-2496-1886
0-2110-0805
0-2289-2563
0-2216-2096
0-2225-4676
0-2411-3662
0-2939-5687
0-2216-1572
0-2221-3172
0-2241-0717
0-2243-4001
0-2521-2651
0-2427-3769
0-2718-1553
0-2455-0424
0-2251-9765
0-2211-1379
0-2254-6507
0-2278-3046
0-2354-6110
0-2326-9954
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลุมพินี
วงเวียน 22 กรกฎา
วงศ์สว่าง
วรจักร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศรีย่าน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร A
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร B
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สยามพารากอน
สยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
สยามแม็คโคร ลาดพร้าว   
สยามแม็คโคร สาทร
สยามแม็คโคร สามเสน
สยามสแควร์
สวนจตุจักร
สวนพลู
สวนสยาม
สะพานขาว
สะพานผ่านฟ้า
สะพานพระปิ่นเกล้า
สะพานเหลือง
สะพานใหม่ดอนเมือง
สาทร
สาธุประดิษฐ์
สามยอด
สามแยกไฟฉาย
ส�ำนักงาน ก.พ.
ส�ำนักงานใหญ่สีลม
ส�ำนักสาขาพลับพลาไชย

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

0-2511-4051-5, 0-2513-1405,
0-2511-1304
0-2187-0046-7
0-2252-9365-6, 0-2252-8105
0-2223-2596, 0-2222-2848
0-2585-0350, 0-2585-5717,
0-2585-8858
0-2221-7410, 0-2221-7887-9
0-2411-2762-4
0-2241-3191-4, 0-2241-2888,
0-2241-0125
0-2143-8975-8

0-2511-3138

ส�ำเพ็ง

0-2187-0048
0-2254-7833
0-2223-2597
0-2585-5717

สี่แยกบางนา
สี่แยกราชวงศ์
สีลม

0-2143-9610-4

0-2143-9615

0-2378-4201-3, 0-2378-0747

0-2378-0748

0-2129-4318-22
0-2864-6833-4
0-2734-3362-3
0-2676-4302-3
0-2636-9870-1, 0-2636-9873
0-2252-1330-9, 0-2252-0519,
0-2251-8546
0-2272-4420, 0-2272-4422
0-2287-1561-5
0-2517-1364-6, 0-2517-8496
0-2281-3820, 0-2282-9627,
0-2281-3811, 0-2628-2410-1
0-2281-5926, 0-2282-0010,
0-2281-0944, 0-2281-5362
0-2434-0140-4
0-2267-1022-5, 0-2266-7284-6
0-2521-0335, 0-2521-1593,
0-2521-2077, 0-2521-4371
0-2287-1141, 0-2285-5242-3,
0-2285-5240
0-2211-9591-3, 0-2211-7023-4,
0-2211-8227
0-2225-6716-7, 0-2223-1589-90,
0-2225-9273
0-2411-1145, 0-2411-0444,
0-2866-6645-8, 0-2866-7660-1
0-2281-5744, 0-2280-4040
0-2230-1036, 0-2230-1649,
0-2230-1098, 0-2230-1940
0-2221-4681, 0-2221-5265,
0-2222-0321

0-2129-4323-5
0-2864-6835
0-2734-3361
0-2676-4301
0-2636-9872
0-2254-7834,
0-2252-3204
0-2272-4421
0-2287-1567
0-2517-1367
0-2281-0265

0-2225-1688
0-2411-2769
0-2243-0999
0-2143-8979

0-2280-1849,
0-2281-5359
0-2423-0104
0-2266-7288
0-2552-1779
0-2285-5265
0-2211-9165
0-2225-6845
0-2411-3143
0-2281-5965
0-2230-2722
0-2222-2649

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
สุขุมวิท 43
สุขุมวิท 71
สุขุมวิท 77 (ประเวศ)
สุขุมวิท ซอย 11
สุนทรโกษา
สุรวงศ์
เสนานิคม
หนองแขม
หนองจอก
หมู่บ้าน ดี.เค. (บางบอน)
หลักสี่
หลักสี่พลาซ่า
ห้วยขวาง
หัวล�ำโพง
หัวหมาก
เหม่งจ๋าย
อมอรินี
อวานี ริเวอร์ไซด์
อโศก-ดินแดง
อ่อนนุช ซอย 16
ออมนิ ลาดพร้าว 116
ออลซีซั่นส์ เพลส
อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ.
อาคารเกษมกิจ สีลม
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3
อาคารซันทาวเวอร์ส  
อาคารซิลลิค เฮาส์
อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก   
อาคารมาลีนนท์
อาคารยาคูลท์ สนามเป้า
อาคารวานิช

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2222-2141, 0-2224-2336,
0-2622-4776
0-2396-1196-7, 0-2396-0742
0-2224-7740-2
0-2233-6080, 0-2635-8451,
0-2635-6614-6
0-2393-0126-9
0-2662-4778-9, 0-2258-8847
0-2391-7016-8
0-2328-6690-3
0-2255-3680-3
0-2240-4071-3, 0-2240-4080,
0-2240-4085
0-2233-9760-9, 0-2234-4816
0-2513-9142-6
0-2431-2156-8
0-2543-1187, 0-2543-2488
0-2417-7145-8
0-2521-3145-6, 0-2521-2761,
0-2521-3148, 0-2521-5282
0-2576-1286-9
0-2277-4651-2
0-2216-3074-7, 0-2216-6933,
0-2216-6935-9
0-2314-1736-8, 0-2314-5777
0-2274-3551-2, 0-2274-3123
0-2540-3401-3
0-2469-8172-4
0-2246-1610-3, 0-2247-9232
0-2331-3812, 0-2331-3819,
0-2331-3899
0-2530-1242-3, 0-2530-1267  
0-2685-3851-2
0-2308-0071-3
0-2679-1752-3

0-2225-6842

0-2236-3983-5
0-2949-2606-8
0-2273-8036-8
0-2235-7090-3
0-2029-1420-2
0-2661-2295-7
0-2279-7421-4, 0-2279-7442-3
0-2254-2789, 0-2254-2773,
0-2253-4601, 0-2254-2620

0-2236-3987
0-2949-2605
0-2273-8040
0-2235-7094
0-2029-1423
0-2661-2298
0-2279-7441
0-2254-2826

0-2396-1195
0-2224-7708
0-2233-4953
0-2393-0130
0-2258-4727
0-2391-7020
0-2328-6694
0-2255-3684
0-2240-4074
0-2234-5182
0-2513-2774
0-2431-1729
0-2543-1188
0-2417-7149
0-2521-3148
0-2576-1290
0-2277-6348
0-2216-3139
0-2314-0788
0-2274-3791
0-2540-3404
0-2469-8175
0-2246-0104
0-2331-3796
0-2530-1248
0-2685-3853
0-2308-0075
0-2679-1754

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์รพ.รามาธิบดี
อาคารสินธร ทาวเวอร์  
อาคารอับดุลราฮิม
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม
อินทรา สแควร์
อินทรารักษ์
อินทามระ
อุรุพงษ์
เอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท
เอกมัย

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2354-5338-40

0-2354-5342

0-2263-3510-2   
0-2636-0578-80
0-2224-0533-6
0-2251-5651-3
0-2519-5306-8, 0-2519-3435
0-2277-2551-2, 0-2277-0353
0-2215-0640-2, 0-2215-9628
0-2260-4471-4
0-2714-3100-18, 0-2714-3098,
0-2391-9276

0-2263-3514
0-2636-0582
0-2224-0537
0-2251-5655
0-2519-5309
0-2277-0788
0-2251-9631
0-2260-4475
0-2714-3096

ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจคลองตัน
ส�ำนักธุรกิจซอยอารี
ส�ำนักธุรกิจตรอกจันทร์
ส�ำนักธุรกิจถนนตากสิน
ส�ำนักธุรกิจถนนพระราม 2
กม.7

โทรศัพท์
0-2719-9125-9
0-2279-2090
0-2673-3003, 0-2211-7409
0-2890-6505
0-2417-2805-9

โทรสาร
0-2719-8696
0-2279-6528
0-2673-3004
0-2890-6512
0-2840-1005

ส�ำนักธุรกิจถนนพระราม 9

0-2645-5600

0-2645-5601-2

ส�ำนักธุรกิจถนนรัชดาลาดพร้าว

0-2938-2141-2

0-2938-9227-8

ส�ำนักธุรกิจถนนลาดพร้าว
ซอย 99

0-2935-0607

0-2935-0624-5

ส�ำนักธุรกิจบางกะปิ

0-2653-2970

0-2254-7830

ส�ำนักธุรกิจบางแค

0-2804-639-40

0-2804-6034

ส�ำนักธุรกิจบางนา

0-2361-8444-8

0-2744-3170

ส�ำนักธุรกิจบางล�ำพู

0-2282-4645, 0-2282-7410-1

0-2281-4120

ส�ำนักธุรกิจบุคคโล

0-2877-9020

0-2878-2103

ส�ำนักธุรกิจพลับพลาไชย

0-2623-2727

0-2623-2734,
0-2221-4418

ชื่อสาขา
เอ็น มาร์ค พลาซ่า บางกะปิ
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
เอ็ม ทาวเวอร์
เอ็มโพเรี่ยม
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เอสพละนาด
เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(ถนนรัชดาภิเษก)
โอเรียนเต็ล
โอเรียนเต็ล 2
ฮอไรซอน เอกมัย

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2377-5466-9
0-2537-0358-61
0-2016-3053-5
0-2664-9291-3
0-2670-2544-6
0-2354-2075-7
0-2248-1423-6

0-2377-5404
0-2537-0362
0-2016-3057
0-2664-9294
0-2670-2548
0-2354-2079
0-2248-1427

0-2236-5651, 0-2630-6780-2,
0-2266-8616
0-2233-9872-4
0-2381-4740-3

0-2233-6394

โทรศัพท์
0-2216-1550-8
0-2622-5101-4
0-2971-9455-9
0-2873-1194-5
0-2327-0922
0-2930-9301-8
0-2913-9155-7
0-2621-1745, 0-2621-2414-5
0-2658-4514
0-2906-8357
0-2886-0204-5
0-2674-2911
0-2230-1024, 0-2230-1785,
0-2230-2920, 0-2230-1084
0-2622-9955, 0-2224-2383
0-2233-6080-99
0-2216-6935-9
0-2714-2824

โทรสาร
0-2612-1765
0-2221-3143
0-2986-3500
0-2873-7042
0-2327-0938
0-2939-2620-1
0-2913-9158-9
0-2225-1688
0-2658-4507
0-2906-8359-60
0-2886-0647
0-2674-4960
0-2626-4080,
0-2626-4124
0-2622-9956
0-2635-6897
0-2216-7652
0-2714-2822

0-2233-9875
0-2381-4744

ส�ำนักธุรกิจในกรุงเทพฯ
ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจราชเทวี
ส�ำนักธุรกิจราชวงศ์
ส�ำนักธุรกิจรามอินทรา
ส�ำนักธุรกิจราษฎร์บูรณะ
ส�ำนักธุรกิจลาดกระบัง
ส�ำนักธุรกิจลาดพร้าว
ส�ำนักธุรกิจวงศ์สว่าง
ส�ำนักธุรกิจวรจักร
ส�ำนักธุรกิจสยามสแควร์
ส�ำนักธุรกิจสวนสยาม
ส�ำนักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า
ส�ำนักธุรกิจสาธุประดิษฐ์
ส�ำนักธุรกิจส�ำนักงานใหญ่สีลม
ส�ำนักธุรกิจส�ำเพ็ง
ส�ำนักธุรกิจสีลม
ส�ำนักธุรกิจหัวล�ำโพง
ส�ำนักธุรกิจเอกมัย

211

212

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดกระบี่
กระบี่
เทสโก้ โลตัส กระบี่
เทสโก้ โลตัส อ่าวลึก
บิ๊กซี กระบี่
เหนือคลอง
อ่าวนาง กระบี่
อ่าวลึก

โทรศัพท์

โทรสาร

075-631657-8
075-650730-1
075-610813, 682223-5
075-810507-8
075-636455-6
075-695745-7
075-610829, 681131

075-611785
075-650732
075-610815
075-810509
075-636458
075-695748
075-654562,
681132

จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ท่าม่วง กาญจนบุรี

034-512710-1    
034-611722, 627027

034-511111
034-611311,
611411
034-561031
034-612899
034-542682
034-581498
034-603319

ท่าเรือ กาญจนบุรี
เทสโก้ โลตัส ท่าม่วง
เทสโก้ โลตัส ท่ามะกา
บ่อพลอย นิวกรุงไทย
โรบินสัน กาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

034-561997-8, 562232-4
034-612895-7
034-542914-7
034-581494-7
034-603315-8

กาฬสินธุ์ พลาซ่า
เขาวง
บิ๊กซี กาฬสินธุ์
สมเด็จ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
ท่ามะเขือ
นครชุม
บิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร
สลกบาตร
จังหวัดขอนแก่น
กระนวน
ขอนแก่น
เขาสวนกวาง
ชุมแพ
เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
ถนนประชาสโมสร
ถนนหน้าเมือง
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น

043-816195-7
043-859537
043-810471-4
043-861308

043-811275,
812001
043-816194
043-859124
043-810475
043-861419

055-713345, 713511-3
055-779065, 725243-4
055-724490-2
055-799417, 799464
055-853826-8
055-716501-4

055-711014
055-779153
055-724493
055-799497
055-853829
055-716505

055-771432-3

055-771488

043-251719-21
043-225142-6
043-449224-5
043-311332
043-288122-3
043-237945, 238091, 237689
043-225416, 413543-6
043-365008-10

043-251720
043-221923
043-449223
043-311490
043-288124
043-237699
043-225319
043-365011

043-812655-6

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น 2
เทสโก้ โลตัส ชุมแพ
เทสโก้ โลตัส พล ขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส แฟรี่พลาซ่า
ขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส หนองสองห้อง
บ้านไผ่
ประตูน�้ำ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัญจาคีรี
เมืองพล
หน้าพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
ขลุง
จันทบุรี
ถนนท่าแฉลบ
ท่าใหม่
เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
นายายอาม
บิ๊กซี จันทบุรี
มะขาม
โรบินสัน จันทบุรี
สอยดาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
โตโยต้า ฉะเชิงเทรา
เทสโก้ โลตัส พนมสารคาม
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
บางคล้า
บางน�้ำเปรี้ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
พนมสารคาม
โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
สุวินทวงศ์
จังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
ชายหาดพัทยา
ซอยเนินพลับหวาน
ซอยบัวขาว พัทยา

โทรศัพท์
043-911713-5
043-312544, 312547, 312537
043-415369, 414443, 414344
043-271141-2

โทรสาร
043-911712
043-312601
043-415007
043-271145

043-491631-3
043-272887, 272889
043-472550-3
043-202650-1
043-289020-1, 381255
043-414170
043-246516-8

043-491634
043-272888
043-472554
043-202653
043-289019
043-414223
043-246610

039-441513, 366065
039-311162, 346428-9
039-321780, 321768-9
039-431989
039-303467
039-371231
039-436471-4
039-389004-5
039-328686-90
039-381512-5

039-441514
039-313225
039-321779
039-431431
039-303469
039-371234
039-436475
039-389003
039-328689
039-381516

038-514982-7
038-130128-30
038-553349-50
038-840731, 571822, 571833
038-541500, 541700
038-581271-2, 581278
038-531289, 531292
038-587255, 587251-3
038-536031-2
038-514992-3
038-551530, 551001
038-564205-7
038-593011-3

038-514981
038-130131
038-553348
038-571866
038-541879
038-581273-4
038-531291
038-587254
038-536033
038-514991
038-551602
038-564208
038-593014

038-278400
038-489104-6
038-041184-6
038-410394-7

038-278446
038-489107
038-041182
038-410398

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี
ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา
ถนนพระต�ำหนัก
ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี
ถนนราษฎร์ประสงค์
ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง
ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ท่าเรือ แหลมฉบัง
เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
เทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี
เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้
เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ
เทสโก้ โลตัส สัตหีบ
เทสโก้ โลตัส อมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เนินเต็ง
บ่อทอง ชลบุรี
บางปลาสร้อย
บางพระ ศรีราชา
บางละมุง
บางแสน
บ้านเก่า ชลบุรี
บ้านบึง
บิ๊กซี ชลบุรี
บิ๊กซี ชลบุรี 2
บิ๊กซี พัทยา 2
บิ๊กซี พัทยากลาง
บุญถาวร พัทยา
บุญสัมพันธ์ พัทยา
พนัสนิคม
พัทยากลาง
พัทยาเหนือ
พานทอง
เมืองพัทยา
วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา
ศรีราชา
ศรีราชา 2
สยามคันทรีคลับ

โทรศัพท์
038-053913-5
038-043161-4
038-453201-3
038-412825-7
038-710562-3, 411586-7
038-467380-1
038-794837
038-428459, 428475, 428577
038-339450-2
038-401875-7, 401789
038-276051-3
038-117063-5
038-427853, 427857, 427937
038-370858
038-439446-9
038-457301-2
038-337656-8
038-214615-7, 214528
038-271036-9
038-211225-6, 211255
038-285837
038-358246-7
038-222370-7
038-386445-8
038-451900-3
038-443691-2, 444021-2
038-192211-3
038-387991-4
038-374840-2
038-488290-2
038-429931, 429941, 429951,
429961
038-426793-4, 426750-1
038-473342
038-422070-3
038-489067-70
038-740072, 451185
038-427962, 410425-7
038-415368-70, 415724
038-322767-8
038-101604-7
038-405196-9

โทรสาร
038-053916
038-043160
038-453205
038-412828
038-710564
038-467382
038-794834
038-428285
038-339453
038-401790
038-276020
038-117068
038-427423
038-370228
038-439445
038-457300
038-337659
038-214613-4
038-271035
038-211256
038-285842
038-358248
038-222376
038-386449
038-451904
038-443712
038-192214
038-387995
038-374843
038-488289
038-429971
038-426745
038-461969
038-422076
038-489484
038-451783
038-361609
038-415725
038-311917
038-101608
038-405188

ชื่อสาขา
สยามแม็คโคร ชลบุรี
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน
สัตหีบ
สี่แยกปากร่วม ชลบุรี
หนองมน
หาดจอมเทียน สาย 2 พัทยา
แหลมฉบัง ศรีราชา
อาทาระ ศรีราชา
อ่าวอุดม
จังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
โพนางด�ำ
หันคา
จังหวัดชัยภูมิ
แก้งคร้อ
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ
บิ๊กซี ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ห้าแยกโนนไฮ
จังหวัดชุมพร
ชุมพร
ท่าแซะ
เทสโก้ โลตัส ชุมพร
เทสโก้ โลตัส หลังสวน
ปากน�้ำ ชุมพร
มาบอ�ำมฤต
สวี
สี่แยกปฐมพร
หลังสวน
โอเชี่ยนชอปปิ้งมอลล์ ชุมพร
จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
เชียงแสน เชียงราย
เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย
ตลาดบ้านดู่ เชียงราย
เทสโก้ โลตัส เชียงของ
เทสโก้ โลตัส แม่จัน เชียงราย
เทสโก้ โลตัส แม่สาย
บิ๊กซี เชียงราย

โทรศัพท์
038-288516-8
038-408914, 481526-8
038-437672, 437129
038-337106-7
038-391121-3
038-232736-7, 232745, 232750
038-195865-8
038-313541-2, 313561-2
038-352150, 352145-7

โทรสาร
038-288517
038-480913
038-437480
038-337110
038-391124
038-232751
038-195869
038-313563
038-352149

056-411769, 411758-9
056-426847-9
056-413543-4, 413546
056-451113, 451115

056-412504
056-426846
056-413545
056-451114

044-882551-4
044-851123
044-811222, 812058
044-813410-3
044-051234-5
044-872044-5
044-822205-7, 836022

044-882555
044-851196
044-811251
044-813414
044-051237
044-872829
044-822204

077-511446, 511854, 511274
077-599000, 584157, 584213
077-658980-2
077-544726-7, 544738
077-521900, 521462
077-578135-7
077-531070-1, 583372
077-534514, 534516
077-541601, 581486, 581495
077-502248-50

077-511464
077-599001
077-658983
077-544739
077-521460
077-578134
077-531071
077-534515
077-541736
077-502321

053-711258, 714013
053-777571-3
053-179770-2
053-151795-8
053-791814-6
053-772394-5
053-734561-4
053-711644, 747058-9

053-711256
053-777525
053-179773
053-151799
053-791809
053-772385
053-734565
053-717766

213

214

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์
พาน
053-721234-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-912209-12
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 053-776281-4
แม่ขะจาน
053-704411
แม่จัน
053-711394-5, 771059
แม่สรวย
053-656422, 786010
แม่สาย
053-731398, 732701-3
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
053-718113-7
จังหวัดเชียงใหม่
กาดสวนแก้ว
053-895099-100, 225465-7
ข่วงสิงห์
053-224106, 408820-1
คณะเทคนิคการแพทย์
053-289326-9
ม.เชียงใหม่
จอมทอง
053-826599-601
ไชยปราการ เชียงใหม่
053-457792-4
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
053-288584-6
เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่ 053-283923-4
ดอยสะเก็ด
053-495996-7, 866331
ตลาดมีโชค
053-266526-30
ตลาดแม่มาลัย
053-471111-4
ตลาดแม่เหียะ เชียงใหม่
053-271834-5, 271837
ตลาดสันทราย เชียงใหม่
053-380921, 380924
ถนนช้างคลาน
053-820787-91
ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ 053-289321-3
ถนนเมืองสมุทร
053-876217-20, 233111
ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
053-208631-3
ถนนสุเทพ
053-277444, 808390-4
ท่าแพ
053-282100-2
เทสโก้ โลตัส ค�ำเที่ยง
053-872771-3
เทสโก้ โลตัส ฝาง
053-383091, 383098
เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ 053-243596-8
เทสโก้ โลตัส สันทราย
053-350555, 350500, 350516
เทสโก้ โลตัส หางดง เชียงใหม่ 053-807546
บ่อสร้าง
053-338103-4
บ้านถวาย
053-023620-2
บิ๊กซี เชียงใหม่
053-850789
บิ๊กซี เชียงใหม่ 2
053-850716-7
บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
053-447837-8
บิ๊กซี หางดง 2 เชียงใหม่
053-442841-2
บุญถาวร เชียงใหม่
053-142600-3
ประตูช้างเผือก
053-214333, 404920-7
ประตูเชียงใหม่
053-272462, 270124-6

โทรสาร
053-721233
053-912213
053-776285
053-704413
053-771058
053-786012
053-731399
053-718116
053-225464
053-224105
053-289330
053-341112
053-457795
053-288587
053-283925
053-495948
053-266528
053-471461
053-271836
053-380923
053-282528
053-289324
053-251161
053-208635
053-277101
053-274734
053-872774
053-383075
053-243599
053-350529
053-807547
053-338094
053-023619
053-850793
053-850715
053-447839
053-442843
053-142599
053-213996
053-272706

ชื่อสาขา

โทรศัพท์
ฝาง
053-451431-5
พรอมเมนาดา เชียงใหม่
053-142605-7
พันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ 053-288026
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-224144-6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
053-499171-2, 499177-8
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 053-231750-1
แม่โจ้
053-878261
แม่ริม
053-297162-3
แม่อาย
053-459156-8
ศรีนครพิงค์
053-251033-8
สยามทีวี เชียงใหม่
053-275200-2
สะเมิง
053-487126-7
สันก�ำแพง
053-331470-1
สันป่าข่อย
053-262666, 243121, 302520
สันป่าตอง
053-311200, 311237-9
สารภี
053-322992, 321272-4
หนองหอย เชียงใหม่
053-801661-3
หางดง
053-441650-2
ฮอด
053-461035-6
จังหวัดตรัง
กันตัง
075-251500-1, 251247
ตรัง   
075-223443-8
ถนนพระรามหก ตรัง
075-219346, 210156
เทสโก้ โลตัส ตรัง  
075-225326-30
นาโยง
075-299088, 242247
ปะเหลียน
075-289102-3
ย่านตาขาว ตรัง
075-584051-4
โรบินสัน ตรัง
075-216188-9
ห้วยยอด
075-271460-2
โฮมโปร ตรัง
075-502167, 502177, 502194
จังหวัดตราด
เกาะช้าง ตราด
039-551154, 551162
เขาสมิง
039-599131-4
คลองใหญ่
039-581157-9
ตราด
039-521050-4
เทสโก้ โลตัส ตราด
039-513701-3
จังหวัดตาก
ตาก
055-511123, 541707
ถนนอินทรคีรี
055-533564-6
เทสโก้ โลตัส ตาก
055-893356-8
เทสโก้ โลตัส แม่สอด
055-536708, 536682
เทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก
055-506996-8

โทรสาร
053-451212
053-142608
053-288028
053-224147
053-499173
053-231752
053-878262
053-297286
053-459148
053-251040
053-275203
053-487127
053-331472
053-246625
053-311236
053-321415
053-801665
053-427085
053-461037
075-251248
075-223449
075-219347
075-225332
075-242248
075-289009
075-584056
075-216197
075-271462
075-502196
039-551163
039-599133
039-581156
039-521049
039-513704
055-511051
055-533567
055-893359
055-536712
055-506999

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
แม่สอด
จังหวัดนครนายก
เทสโก้ โลตัส นครนายก
นครนายก
บ้านนา
สาระสโมสร รร.จปร.นครนายก
จังหวัดนครปฐม
ก�ำแพงแสน
คลองโยง ศาลายา นครปฐม
เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
ดอนตูม
ถนนทรงพล
เทสโก้ โลตัส ก�ำแพงแสน
เทสโก้ โลตัส นครปฐม
เทสโก้ โลตัส ศาลายา
เทสโก้ โลตัส สามพราน
นครชัยศรี
นครปฐม
บางเลน
บิ๊กซี นครปฐม
บิ๊กซี อ้อมใหญ่
พุทธมณฑล
พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม
พุทธมณฑลสาย 5
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สยามแม็คโคร นครปฐม
สามพราน
หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
อ้อมน้อย
อ้อมใหญ่
จังหวัดนครพนม
เทสโก้ โลตัส ธาตุพนม
เทสโก้ โลตัส นครพนม
นครพนม
บ้านแพง
บิ๊กซี นครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
คลังพลาซ่า
จอมสุรางค์ยาตร
จอหอ

โทรศัพท์
055-531480, 531639

โทรสาร
055-531312

037-316712-4
037-312033, 311188
037-382304-6
037-393633

037-316715
037-311077
037-382307
037-393655

034-351368-70
034-246293, 246296
0-2429-6800-3
034-381006-9
034-251092-5, 219647-8
034-352752, 351042-3
034-275310-2
0-2482-2069, 0-2482-2071
034-312150-2
034-228383, 333337, 332420
034-251994-6
034-391036-8
034-275691-3
0-2420-6283, 0-2420-4657
0-2889-3349-52
0-2420-7157-9, 0-2420-7106
0-2445-3804-6, 0-2445-3844
0-2441-5205-8
034-963828-30
034-325016-7, 311291-2,
322865-6
034-243822, 243825

034-351039
034-246297
0-2429-6804
034-381773
034-251096
034-352762
034-275313
0-2482-2072
034-312153
034-228385
034-259676
034-391035
034-275694
0-2420-6290
0-2889-3353
0-2420-7105
0-2445-3856
0-2441-5209
034-963831
034-321822

0-2420-0432, 0-2420-0540,
0-2810-4986-9, 0-2420-0763-4
034-325010-4

0-2420-0767

042-541299, 541456
042-514147-8
042-511209, 511134
042-591222, 591609, 591018
042-532756-8

042-541593
042-514149
042-511588
042-591100
042-532759

044-248943-5
044-253524, 257711-3
044-296105

044-248946
044-257715
044-296106

034-243336

034-325015

ชื่อสาขา

โทรศัพท์
จักราช
044-399112-3
ชุมพวง
044-477291-2
โชคชัย
044-491201, 491203
เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา 044-229390-2
ด่านขุนทด
044-204507-9, 204511
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
044-288282-5
ตลาดเซฟวัน
044-222811-3
ถนนมิตรภาพ
044-244092, 244536, 243597
ถนนสุรนารายณ์
044-247123-4, 244183-4
ถนนอัษฎางค์
044-267050-4
เทสโก้ โลตัส โคราช
044-342528-9, 342574-5
เทสโก้ โลตัส ปากช่อง
044-328710-2
เทอร์มินอล 21 โคราช
044-498516-8
นครราชสีมา
044-241100, 257344
โนนไทย
044-381034
บัวใหญ่
044-461564, 461248
บิ๊กซี โคราช
044-341326-9
ปักธงชัย
044-441935-6
ปากช่อง
044-311361, 311381
พิมาย
044-471299, 471315, 471876
สีคิ้ว
044-290996-7, 290571
สูงเนิน
044-286412-4
หัวทะเล
044-244651
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เซ็นทรัล พลาซา
075-392710-3
นครศรีธรรมราช
ถนนกะโรม
075-342296, 342890
ถนนพัฒนาการ
075-318507-12
ทุ่งสง
075-412805-6, 332725
เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา
075-522237, 522247
เทสโก้ โลตัส ทุ่งสง
075-421732-3, 424324
เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช 075-358432-4
นครศรีธรรมราช
075-312560-1, 312309
นาบอน
075-491004, 491092
ปากพนัง
075-517702, 517139
ร่อนพิบูลย์
075-441095
สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช 075-342745-8
สิชล
075-536222, 536504
หัวไทร
075-337733-4
จังหวัดนครสวรรค์
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน�้ำตาล 056-338324, 338327
ชุมแสง
056-282236, 282422

โทรสาร
044-399111
044-477279
044-491448
044-229393
044-204510
044-288281
044-222814
044-243577
044-244285
044-259430
044-342576
044-328713
044-498519
044-253552
044-381035
044-461565
044-341327
044-441937-8
044-312191
044-471802
044-411230
044-419277
044-255661
075-392713
075-342889
075-318509
075-411459
075-522637
075-424325
075-358435
075-356393
075-491092
075-517138
075-441096
075-343123
075-536031
075-389017
056-338328
056-282097

215

216

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ตาคลี
ถนนมาตุลี
ถนนสวรรค์วิถี
ถนนสวรรค์วิถี 2
เทสโก้ โลตัส นครสวรรค์ 2
นครสวรรค์
บิ๊กซี นครสวรรค์
พยุหะคีรี
แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ลาดยาว
หนองบัว
จังหวัดนนทบุรี
แคราย
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัล เวสต์เกต
เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์
เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 2
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ถนนงามวงศ์วาน
ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
กม.28
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
กม.45
ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนสามัคคี-ประชานิเวศน์
ท่าอิฐ (นนทบุรี)
เทสโก้ โลตัส บางใหญ่
เทสโก้ โลตัส ปากเกร็ด
เทสโก้ โลตัส พงษ์เพชร
เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
เทสโก้ โลตัส วัดลาดปลาดุก
นนทบุรี
บัวทองสแควร์
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ่ นนทบุรี

โทรศัพท์

โทรสาร

056-261191, 261157
056-229072, 224136
056-222582, 226489
056-370591-3
056-370200-2
056-222194-5
056-233180-2
056-341501
056-372300-3
056-271281
056-251159, 323200

056-261875
056-228361
056-222580
056-370594
056-370203
056-222702
056-233179
056-341024
056-372299
056-271280
056-323255

0-2580-0151, 0-2589-3254,
0-2951-0940-3
0-2193-8071-4
0-2526-6720-1, 0-2526-7385
0-2194-2700-3
0-2023-2738-40
0-2102-5663-5
0-2550-0995
0-2550-1271-3, 0-2550-1275
0-2489-6870-2
0-2580-9414, 0-2580-9468,
0-2580-9567, 0-2580-7371
0-2583-6298-9, 0-2962-2517-8,
0-2583-6010
0-2571-5200-2

0-2589-3255

0-2922-3917-20

0-2922-3921

0-2969-9152-4
0-2574-6443, 0-2574-6076
0-2595-8113-5
0-2443-6795-7
0-2584-5920-1
0-2955-5754-6
0-2591-9725, 0-2591-9532
0-2194-5082-5
0-2525-0258, 0-2525-2727-9,
0-2526-5571
0-2594-6322-4
0-2447-0591-3, 0-2447-0595
0-2571-3383-5
0-2595-0444-6, 0-2903-1151-5

0-2969-9158
0-2980-1039
0-2595-8146
0-2443-6798
0-2584-5912
0-2955-5757
0-2591-9746
0-2194-5086
0-2525-0259

0-2193-8075
0-2526-6744
0-2194-2704
0-2023-2736
0-2102-5667
0-2550-0994
0-2550-1274
0-2489-6873
0-2580-8378
0-2962-2516
0-2571-5203

0-2594-6325
0-2447-0594
0-2571-7851
0-2595-0447

ชื่อสาขา
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ 2
บิ๊กซี ติวานนท์
บิ๊กซี บางใหญ่
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2
มิ้นท์ วิลเลจ ติวานนท์
เมืองทองธานี
โรบินสัน ศรีสมาน
ห้าแยกปากเกร็ด
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
จังหวัดน่าน
เทสโก้ โลตัส น่าน
เทสโก้ โลตัส เวียงสา
น่าน
บิ๊กซี น่าน
ปัว น่าน
จังหวัดบึงกาฬ
เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ
บึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
นางรอง
บ้านกรวด
บิ๊กซี บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปะค�ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์
โรบินสัน บุรีรัมย์
ล�ำปลายมาศ
สตึก
จังหวัดปทุมธานี
คลองหลวง ปทุมธานี
ตลาดไท
ตลาดนานาเจริญ
ตลาดพูนทรัพย์
ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต
ตลาดไอยรา

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2962-6241-2
0-2968-6249-50
0-2903-1920, 0-2903-1681,
0-2903-2915
0-2921-0257-8
0-2950-5661-2
0-2583-6975-7
0-2583-6472-3, 0-2583-6449
0-2501-5703-6
0-2583-7987-9, 0-2584-2046

0-2962-6240
0-2968-6247
0-2903-0006

073-513805-6, 511461-3
073-659250
073-611505, 611043
073-651143, 651097

073-513102
073-659217
073-611709
073-523116

054-743165-7
054-690847-9
054-710129, 710901
054-711091-3
054-791766-8

054-743168
054-690850
054-710218
054-711094
054-791769

042-492024-6
042-492020-2

042-492028
042-492023

044-631987, 631000
044-679134-5
044-690268, 690349-50
044-612717
044-646079
044-602201-3
044-600714-6
044-661293-4

044-631988
044-679133
044-690240
044-611500
044-654225
044-602200
044-600717
044-661494,
623037
044-681047

044-681315-7
0-2516-2840-3
0-2908-4918-20
0-2592-4082-4
0-2593-3716-7, 0-2593-3719-20
0-2536-8003, 0-2536-8086,
0-2536-8104, 0-2536-8107
0-2520-3619-21

0-2921-0133
0-2950-5660
0-2583-6979
0-2583-6450
0-2501-5707
0-2583-1648

0-2516-2844
0-2908-4921
0-2592-4010
0-2593-3721
0-2536-7906
0-2520-3668

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ถนนบางขันธ์-คลองหลวง

โทรศัพท์
0-2524-0059, 0-2524-0065,
0-2524-0087
ถนนล�ำลูกกา คลอง 2
0-2995-8145-9
เทสโก้ โลตัส นวนคร
0-2520-4828-9
เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี
0-2978-1263-6
เทสโก้ โลตัส รังสิต
0-2958-3765-7
เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7
0-2577-3097-8
เทสโก้ โลตัส รังสิต นครนายก 0-2569-5085-6
คลอง 3
นพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว
0-2977-6230-3
นวนคร
0-2909-2031, 0-2909-2148
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
0-2529-0045, 0-2529-0067,
0-2529-0187
บิ๊กซี ธัญบุรี
0-2577-4886-9
บิ๊กซี นวนคร
0-2520-3962-4
บิ๊กซี รังสิต 2
0-2995-1305-6
บิ๊กซี รังสิต คลอง 3
0-2592-2944-6
บิ๊กซี ล�ำลูกกา
0-2152-7403-4
บิ๊กซี ล�ำลูกกา 2
0-2563-3195-7
ปทุมธานี
0-2581-3033-4, 0-2978-0700
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
0-2958-5865-6, 0-2958-5868
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2
0-2958-5260-2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0-2108-3151-3
(วิทยาเขตรังสิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0-2564-2751-3
ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
0-2564-0911, 0-2564-0830
มหาวิทยาลัยรังสิต 2
0-2564-0412-4
มาร์เก็ตเพลส รังสิต คลอง 1 0-2198-5745-7
ระแหง
0-2599-1600-2
รังสิต
0-2531-3226, 0-2531-0669,
0-2531-3239-40, 0-2531-8224
ล�ำลูกกา คลอง 8
0-2193-3908-10
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
0-2992-5582-4
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
0-2501-3500-1, 0-2501-2932,
0-2501-3234
อุทยานวิทยาศาสตร์
0-2564-8028, 0-2564-8030
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2
0-2117-8970-2
เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3
0-2533-1911, 0-2533-1913,
0-2533-1959
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลองวาฬ
032-661492-3
ทับสะแก
032-671393-4
เทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ 032-652250-3

โทรสาร
0-2524-0378

ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
บลูพอร์ต หัวหิน
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บุญถาวร หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรี
ปากน�้ำปราณ
หัวหิน
หัวหิน 2
จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี
เทสโก้ โลตัส กบินทร์บุรี
เทสโก้ โลตัส ปราจีนบุรี
เทสโก้ โลตัส ศรีมหาโพธิ
บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
โรบินสัน ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ปราจีนบุรี
สี่แยกกบินทร์บุรี
จังหวัดปัตตานี
โคกโพธิ์
ถนนหนองจิก
ปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลาดเจ้าพรหม
ถนนโรจนะ อยุธยา
ท่าเรือ อยุธยา

โทรศัพท์
032-825780-2
032-523213-6
032-548697-9
032-699334-5
032-520939, 520956-7, 520978
032-611251, 611420
032-621666, 622111
032-570247-50
032-511717, 511818
032-521099-102

โทรสาร
032-825783
032-523217
032-548700
032-699142
032-520979
032-611590
032-622056
032-570250
032-512512
032-521111

037-455493-5

037-455722

037-283434-6

037-283437

037-482250-3

037-482254

037-274369-71

037-274040

037-278682-4

037-278685

037-211555

037-211556

037-454718-20

037-454721

037-210364-6

037-210367

037-281093, 282137

037-281286

073-431266-7

073-315561

073-336019, 336196

073-336196

073-333001, 331037

073-332663

035-243301-4

035-243305

035-213809-12

035-213808

035-341022, 341079, 341386

035-341385,
222089

เทสโก้ โลตัส บางปะอิน

035-742453-4

035-742455

เทสโก้ โลตัส เสนา อยุธยา

035-202793-4

035-202795

นครหลวง

035-359131-4

035-359132

นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน

035-221886-8, 221890

035-221889

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

035-351401-3

035-351404

บิ๊กซี อยุธยา

035-747047-8

035-747049

ประตูน�้ำพระอินทร์

035-361670-1, 361066-8

035-361065

วังน้อย

035-271976, 271997

035-271386

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

035-346667-8

035-346668

032-661491

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

035-332142-4

035-332145

032-671795

เสนา

035-201859

035-201959

032-652254

อยุธยา

035-252381-4

035-252385

0-2995-8150
0-2520-4830
0-2978-1267
0-2958-3768
0-2577-3099
0-2569-5087
0-2581-6755
0-2909-2160
0-2529-0166
0-2577-4627
0-2520-3965
0-2995-1303
0-2592-2947
0-2152-7405
0-2563-3198
0-2581-6753
0-2958-5867
0-2958-5264
0-2108-3107
0-2564-2754
0-2564-0914
0-2564-0416
0-2198-5749
0-2599-1603
0-2531-0668
0-2193-3912
0-2992-5585
0-2501-2662
0-2564-8029
0-2117-8973
0-2533-1958

217

218

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดพะเยา
เชียงค�ำ
เชียงม่วน
ดอกค�ำใต้
เทสโก้ โลตัส เชียงค�ำ พะเยา
เทสโก้ โลตัส พะเยา
พะเยา
แม่ใจ
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพังงา
เขาหลัก พังงา
โคกกลอย
ท้ายเหมือง
พังงา
ย่านยาว ตะกั่วป่า
จังหวัดพัทลุง
ควนขนุน
โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ์ พัทลุง
เทสโก้ โลตัส พัทลุง
พัทลุง
จังหวัดพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
พิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
เซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก
ถนนนเรศวร
ถนนสิงหวัฒน์
เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
บางกระทุ่ม
บิ๊กซี พิษณุโลก
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลย์สงคราม
วังทอง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก
ห้าแยกโคกมะตูม
จังหวัดเพชรบุรี
เขาย้อย
เขาวัง
ชะอ�ำ 

โทรศัพท์

โทรสาร

054-451971, 451551
054-495041-2
054-418936-7, 418939
054-454234-5
054-484297-9
054-411039-42, 411306
054-499234, 499037-8
054-870213-5

054-451225
054-495020
054-418938
054-454236
054-484294
054-482201
054-499039
054-870216

076-485741-4
076-581222, 581112
076-571227-30
076-430500, 411905
076-431286-7, 421531

076-485663
076-581444
076-571202
076-411904
076-421532

074-681783, 682004
074-617440-2
074-606543-4
074-613196, 612025

074-681199
074-617443
074-606545
074-613296

056-621835, 621197, 621036
056-631057
056-611053, 611093, 611573

056-621275
056-631058
056-611073

055-338400-2
055-242543
055-245519-21
055-221664, 221636-7
055-330323-5
055-391115-7
055-378045-7
055-218666-70
055-260123-5
055-267021-2

055-338403
055-242547
055-245522
055-221665
055-330326
055-391118
055-258597
055-242419
055-260126
055-267024

055-311774-5
055-243352-5
055-986200-3
055-301134-7

055-311124
055-246111
055-986204
055-301138

032-439762-5
032-428066-8
032-434200, 434047-8

032-439889
032-428065
032-434046

ชื่อสาขา
ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส เพชรบุรี
บิ๊กซี เพชรบุรี
เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ซับสมอทอด
เทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์
เพชรบูรณ์
เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
บิ๊กซี เพชรบูรณ์
บิ๊กซี หล่มสัก
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ศรีเทพ
หล่มสัก
จังหวัดแพร่
กาดน�้ำทองแพร่
เด่นชัย
เทสโก้ โลตัส แพร่
แพร่
วังชิ้น
จังหวัดภูเก็ต
กมลา ภูเก็ต
กะทู้ ภูเก็ต
โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต
จังซีลอน ภูเก็ต
เชิงทะเล
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ถนนเทพกษัตรีย์
ถนนเทพกษัตรีย์ 2
(สามแยกสะป�ำ)
ถลาง
เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า
เทสโก้ โลตัส ถลาง
เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เทสโก้ โลตัส ราไวย์
บางลามอลล์ ภูเก็ต
ป่าตอง
ป่าตอง 2 (ถนนสาย ก.)
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต
สี่แยก ท่าเรือ
หาดกะรน ภูเก็ต

โทรศัพท์
032-461578-9, 461821-2
032-463280, 463300, 463400,
463404
032-402801-3
032-402600-3
032-427047-8, 425024

โทรสาร
032-461577
032-463480
032-402804
032-402604
032-425099

056-732400, 731027, 561188-90 056-731028
056-725609-11
056-725612
056-712206-7
056-744504-6
056-704615-7
056-721497, 743501
056-725737-9
056-799140-2
056-701901, 701413

056-712209
056-744507
056-704618
056-711292
056-725111
056-799416
056-701009

054-533506-8
054-613291, 613276
054-511231, 511014, 511898
054-511005, 511966
054-589163

054-533509
054-613251
054-511733
054-511863
054-589164

076-386160-3
076-319278-81
076-214630, 214964-5
076-366075-8
076-325506-9
076-249857-9
076-216725, 216728
076-364121-4

076-386164
076-319282
076-214629
076-366079
076-325510
076-249860
076-225719
076-364120

076-311689, 311713, 311275
076-216742-3
076-311243-4
076-255128-9
076-383945-7
076-292540-1
076-344906-11
076-322861-4
076-216256, 211292-5
076-523395-7
076-386867-70
076-398475-8

076-311726
076-216744
076-311245
076-255130
076-388967
076-292542
076-344912
076-322865
076-216895
076-523398
076-386871
076-398477

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

โทรศัพท์

ห้าแยกฉลอง ภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
โกสุมพิสัย มหาสารคาม
เชียงยืน
บิ๊กซี มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหาสารคาม
เสริมไทย พลาซ่า มหาสารคาม
หน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
เทสโก้ โลตัส มุกดาหาร
บิ๊กซี มุกดาหาร
มุกดาหาร
โรบินสัน มุกดาหาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปาย
แม่ฮ่องสอน
จังหวัดยโสธร
บิ๊กซี ยโสธร
ป่าติ้ว
ยโสธร
จังหวัดยะลา
โคลีเซียม ซีเนเพล็กซ์ ยะลา
เบตง   
ยะลา
จังหวัดร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย

076-383440-2

ถนนราชการด�ำเนิน
โพนทอง ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง
กะเปอร์
เทสโก้ โลตัส ระนอง
ระนอง

043-524859
043-572473-5
043-514590-1
043-540901-3
043-514754-5, 514768
043-550621-3

สะพานปลา

โทรสาร
076-383524

043-744127, 789252
043-761990-3
043-781123, 781112, 782192
043-995538-40
043-754611-2
043-723020-3
043-970178-9, 970790

043-744128
043-761994
043-781113
043-995541
043-754613
043-723024
043-970791

043-723076-7
043-754152-5

043-723193
043-754156

042-631548-9
042-661950-2
042-611554
042-672408-10

042-631551
042-661953
042-611120
042-672411

053-699482, 699941
053-611546, 611295, 611275

053-699474
053-611547

045-724513-5
045-795125, 795462
045-711443, 712485

045-724516
045-795173
045-711861

073-223630-1
073-230988, 230985
073-241440, 241190

073-223629
073-230987
073-212118

043-589151, 530294-5

043-589152,
589025
043-524860
043-572476
043-512503
043-540900
043-514742
043-550624

077-897115, 897131-3
077-813401-3
077-811389, 811325, 811094-5,
811230
077-816293, 816295

077-897091
077-813404
077-822790
077-824059

ชื่อสาขา
จังหวัดระยอง
แกลง
เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
เทสโก้ โลตัส บ้านฉาง
เทสโก้ โลตัส ระยอง
นิคมพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น
ซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ระยอง
บ้านฉาง
บ้านเพ
บิ๊กซี ระยอง
มาบตาพุด
ระยอง
โฮมโปร ระยอง
จังหวัดราชบุรี
จอมบึง
ด�ำเนินสะดวก
ตลาดศรีเมือง ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ์
ถนนสมบูรณ์กุล ราชบุรี
เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง
เทสโก้ โลตัส โพธาราม
เทสโก้ โลตัส ราชบุรี
บ้านโป่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

038-671170, 672503-4
038-942841-4
038-695544-5
038-800535-7
038-636204, 636250
038-656458-60

038-671576
038-942845
038-695546
038-800538
038-636251
038-656461

038-687979
038-950596

038-687982
038-950599

038-601586, 602385-7
038-651967-8
038-624116-7
038-608535-6, 608122-3
038-613095, 613047-8
038-610037-8

038-602700
038-651966
038-624118
038-608600
038-613046
038-610355

032-261293-4, 261396
032-346337, 253336, 254006
032-332765-8
032-310556-7
032-326134-7
032-368250, 368254
032-231116-7, 231658, 232758
032-350366-9
032-211242-3, 301039-40

032-261299
032-254440
032-332769
032-310558
032-326138
032-368216
032-232949
032-350365
032-211960,
301116
032-368456
032-332703
032-231163,
231964
032-321281
032-399282
032-281000
032-351042

บิ๊กซี บ้านโป่ง
บิ๊กซี ราชบุรี
โพธาราม

032-368453-5  
032-332700-1
032-354074-6, 231060, 391963

ราชบุรี
วัดเพลง
สามแยกวังมะนาว
หนองโพ
จังหวัดลพบุรี
โคกส�ำโรง

032-321282, 322053-6
032-399081, 363456-7
032-281111, 358570
032-389008-9, 351040

เทสโก้ โลตัส ลพบุรีอินน์
พลาซ่า
เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี
บ้านหมี่
บิ๊กซี ลพบุรี
บิ๊กซี ลพบุรี 2

036-614041-3

036-441003,
441397
036-614045

036-522112-3
036-471046, 471153, 471500
036-784464-6
036-780721-3

036-523111
036-471559
036-784467
036-780724

036-441202, 625255-6

219

220

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
พัฒนานิคม
ลพบุรี
ล�ำนารายณ์
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
สระแก้ว ลพบุรี
จังหวัดล�ำปาง
เกาะคา
เซ็นทรัล พลาซ่า ล�ำปาง
ถนนฉัตรไชย
เถิน
เทสโก้ โลตัส ปงสนุก
เทสโก้ โลตัส ล�ำปาง
เทสโก้ โลตัส ห้างฉัตร
บิ๊กซี ล�ำปาง
เมืองปาน
ล�ำปาง
แลมป์เทค ล�ำปาง
สบตุ๋ย
จังหวัดล�ำพูน
ตลาดล�ำพูน จตุจักร
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ล�ำพูน
บ้านธิ
บิ๊กซี ล�ำพูน
ล�ำพูน
อุโมงค์
จังหวัดเลย
เทสโก้ โลตัส ด่านซ้าย
เทสโก้ โลตัส เลย
บิ๊กซี เลย
เลย
วังสะพุง
จังหวัดศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
เทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์
เทสโก้ โลตัส ขุขันธ์
เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย
ยางชุมน้อย

โทรศัพท์
036-436151-2, 436155
036-411084, 411023, 413884,
617529-31
036-461363, 631056, 461563

โทรสาร
036-436156
036-412622

036-770179-80
036-412561, 613863-4

036-461436,
631057
036-770182
036-412301

054-328500, 281158-9
054-811811-3
054-225682, 227931
054-291898-9
054-224292-4
054-317988-9
054-269712-4
054-352651-3
054-276123, 276000
054-228132-7
054-265081-2, 265195
054-218109, 218397

054-281156
054-811814
054-227840
054-291896
054-224295
054-317990
054-269715
054-352654
054-276021
054-228139
054-265144
054-222949

053-093825-7
053-582890-2

053-093857
053-582893

053-501307
053-575601-3
053-511177, 511179, 511053
053-559210, 559207-8

053-501306
053-575604
053-561579
053-559209

042-810917-9
042-833595-7
042-845765-7
042-812226
042-841426-7

042-810920
042-833556
042-845768
042-812227
042-841425

045-661077-9
045-651030
045-630031
045-663484-6
045-671130, 671360, 671643
045-644190-2
045-692180, 692425, 692464
045-687125, 687127

045-661011
045-651029
045-671027
045-663487
045-671089
045-644193
045-691823
045-687126

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

ราษีไศล

045-681091, 682485-7

ศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
เทสโก้ โลตัส สกลนคร
เทสโก้ โลตัส สว่างแดนดิน
บ้านม่วง
บิ๊กซี สกลนคร
พังโคน
โรบินสัน สกลนคร
วาริชภูมิ
สกลนคร
สว่างแดนดิน
จังหวัดสงขลา
กาญจนวนิช สงขลา
คอหงส์
จะนะ
เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ด่านสะเดา(จังโหลน)
ตลาดพงศ์เจริญ
ถนนปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่
ถนนศรีภูวนารถ
เทสโก้ โลตัส สงขลา
เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
นาทวี
บิ๊กซี หาดใหญ่
บิ๊กซี หาดใหญ่ 2
ปาดังเบซาร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมืองใหม่
ระโนด
รัตภูมิ
รัถการ (ตลาดสด)
โรบินสัน หาดใหญ่
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สงขลา
สยามแม็คโคร หาดใหญ่
สะเดา
สะบ้าย้อย
หาดใหญ่  
หาดใหญ่ ย่านถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่ใน

045-611706, 612202-3

045-681090,
681092
045-611733

042-715310-2
042-722612-3
042-794172
042-731370-2
042-771243, 734982-4
042-971735-8
042-781205
042-711501, 711706, 732603
042-721096

042-715313
042-722614
042-794176
042-731373
042-771241-2
042-971739
042-781109
042-711142
042-721090

074-558120-1
074-238193, 237586-9
074-378330-1
074-339790-3
074-523522-3
074-582501-3
074-500290-2
074-231996, 429002
074-307917-9
074-223671-2
074-371321-2
074-214580-2
074-262956-9
074-444200-1
074-218542-4
074-235809-10
074-391350, 391068
074-430400, 389123
074-225440-3
074-225546-8
074-323900-2
074-323751, 313748
074-217742-3
074-411374, 411772
074-377220-2
074-234900, 234902, 235330-7
074-235450-4, 237729
074-239945, 257602-7

074-558100
074-238172
074-207127
074-339794
074-523521
074-582505
074-500293
074-231760
074-307920
074-223670
074-371323
074-214583
074-262960
074-521995
074-218717
074-237398
074-391026
074-389035
074-225444
074-225567
074-323903
074-323752
074-217744
074-411372
074-377223
074-234117
074-232512
074-257609

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ห้าแยกสะพานติณสูลานนท์
จังหวัดสตูล
ทุ่งหว้า
บิ๊กซี สตูล
ละงู
สตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
เขตปลอดอากร ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เขื่อนขันธ์-พระประแดง
คลองด่าน สมุทรปราการ
ถนนกิ่งแก้ว
ถนนเทพารักษ์ กม.22
ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ถนนแพรกษา
ถนนศรีนครินทร์
ถนนสายลวด สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เทศบาลต�ำบลแพรกษา
เทสโก้ โลตัส บางนา
เทสโก้ โลตัส บางปู
เทสโก้ โลตัส บางพลี
เทสโก้ โลตัส แพรกษา
เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
บางครุ-พระประแดง
บางโฉลง
บางพลี
บิ๊กซี บางพลี
บิ๊กซี ปาล์ม ไอส์แลนด์
บิ๊กซี ศรีนครินทร์
บิ๊กซี สมุทรปราการ
บิ๊กซี ส�ำโรง 2
บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
พระประแดง
เมกาบางนา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

โทรศัพท์

โทรสาร

074-333085-6

074-333087

074-789016-7
074-741944-6
074-781455, 781511
074-721350, 730424

074-789016
074-741947
074-781147
074-721348

0-2134-1790-3

0-2134-1794

0-2462-7865-6
0-2330-1117-8
0-2738-9600-2
0-2706-9615-8
0-2312-3127-9, 0-2312-3110,
0-2312-3139
0-2394-4863-4, 0-2394-5990,
0-2384-1663
0-2382-7285-7
0-2385-7152, 0-2385-7158,
0-2758-9515
0-2387-0133-5, 0-2387-1699,
0-2701-6793-4
0-2134-1840-3
0-2136-4521-4
0-2740-9687-9
0-2710-9059-61
0-2751-2339-40
0-2178-6762-4
0-2175-7534-6
0-2324-0517-20
0-2315-2944-7
0-2463-7051-2
0-2312-7025-7
0-2750-8600-7
0-2312-2921-3
0-2380-1610-2
0-2710-5052-3
0-2395-2082-4
0-2757-9076-7
0-2463-6734-6
0-2462-5907-8, 0-2462-7570,
0-2463-4625, 0-2462-6824
0-2105-1264-6  
0-2049-1420-2

0-2462-7864
0-2330-1119
0-2738-9604
0-2750-4815
0-2312-3130
0-2384-1662
0-2382-7288
0-2385-7151
0-2701-6795
0-2134-1844
0-2136-4525  
0-2739-9165
0-2710-9058
0-2751-2338
0-2178-6765
0-2175-7537
0-2324-0533
0-2315-2948
0-2463-7053
0-2312-7029
0-2312-5332
0-2312-2924
0-2380-1614
0-2710-5054
0-2395-2085
0-2757-9078
0-2463-6738
0-2463-3449
0-2105-1268
0-2049-1423

ชื่อสาขา

โทรศัพท์

โรบินสัน สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

0-2174-2734-6
0-2702-6235-8, 0-2702-6218

ส�ำโรง

0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8,
0-2754-1082-3
0-2380-0160-3
0-2316-4961-3

อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
โฮมโปร บางนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
บางคนที
บิ๊กซี สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
อัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
ถนนเศรษฐกิจ 1
ถนนเอกชัย 2
ถนนเอกชัย สมุทรสาคร
ท่าฉลอม
เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
เทสโก้ โลตัส มหาชัย
เทสโก้ โลตัส มหาชัย 2
บ้านแพ้ว
บิ๊กซี มหาชัย
พุทธสาคร
มหาชัย สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
หลักสาม บ้านแพ้ว
อัสสัมชัญ พระราม 2
จังหวัดสระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ
เทสโก้ โลตัส วังน�้ำเย็น
เทสโก้ โลตัส วัฒนานคร
เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
บิ๊กซี สระแก้ว
สระแก้ว
อรัญประเทศ
จังหวัดสระบุรี
แก่งคอย

034-715871-2
034-761862-4
034-770800-3
034-711365, 711457, 723529-30
034-751504-5, 751600

โทรสาร
0-2174-2738
0-2702-6219,
0-2702-7498
0-2754-1083
0-2380-0164
0-2316-4964
034-718678
034-761863
034-770804
034-715576,
711564
034-751506

034-470908-9, 473326-7, 471909 034-471908,
470910
034-491735-8
034-491739
034-827252-4
034-827256
034-421661-4
034-421665
034-852630-2
034-852628
034-818504, 808505
034-497234
034-472064-6, 472077
034-472080
034-827510-2
034-827514
034-866300-3
034-866304
034-467567-9
034-859365
034-442880-3
034-442884
0-2420-6235-8
0-2420-6239
034-864438, 864441
034-864442
034-423577-8, 811323-4
034-810920,
811325
034-850834-5, 481159
034-481060
034-870049-52
034-870057
037-230876-8
037-251408-9, 251508-9
037-261321-2, 261325-6
037-541681
037-421771-3
037-242641-2
037-232900, 232315

037-230944
037-251550
037-261315
037-541684
037-421774
037-242638
037-232311

036-251541-5

036-251544,
320179

221

222

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เขตอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี
ถนนสุดบรรทัด
เทสโก้ โลตัส สระบุรี
พระพุทธบาท
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี
หนองแค
หนองแซง
จังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
ทุ่งเสลี่ยม
เทสโก้ โลตัส เมืองสุโขทัย
บิ๊กซี สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
ด่านช้าง  สุพรรณบุรี
เทสโก้ โลตัส สองพี่น้อง
เทสโก้ โลตัส สามชุก
เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
บิ๊กซี สุพรรณบุรี
โรบินสัน สุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
สวนแตง
สามชุก
สุพรรณบุรี
อู่ทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย
ดอนสัก   
ตลาดมะขามเตี้ย
ถนนกาญจนวิถี
ถนนชนเกษม

โทรศัพท์

โทรสาร

036-373837-9

036-373840

036-315626-8
036-222078, 222340, 222378
036-268010-1
036-351487-9
036-222194-5, 211083, 221428,
221186
036-371788, 371643-4

036-315629
036-222763
036-268012
036-351490
036-221226

036-366242-4

036-371787,
325062
036-366241

036-511978-9
036-581787-9, 581487

036-511131
036-581788

055-659179, 659226
055-645823-5
055-616466-8
055-671275-7
055-642505
055-611751-4

055-659166
055-645826
055-616469
055-671274
055-642042
055-611122

035-595565-8
035-532544-6
035-572044-5
035-526137-8
035-494890-2
035-454261-4
035-581021-3, 581411
035-599187-90
035-571177, 571144
035-523871-3
035-551199, 551122, 551244

035-595570
035-532767
035-572046
035-526140
035-494893
035-454265
035-581020
035-599189
035-571155
035-523874
035-551212

077-456536, 456571, 456684
077-377590-2, 377619, 377681
077-420202, 420301, 421105
077-602723-4
077-410420-3
077-371456-8, 251046
077-289223-4
077-205520-3
077-281297-8, 287717

077-456790
077-377570
077-421239
077-602725
077-410419
077-371459
077-289225
077-205524
077-281299

ชื่อสาขา
ท่าชนะ
เทสโก้ โลตัส สมุย
เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
บ่อผุด เกาะสมุย
บัดดี้ เกาะสมุย
บิ๊กซี เกาะสมุย
บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
บุญถาวร สุราษฎร์ธานี
พระแสง
พุนพิน
เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
หาดเฉวง
หาดละไม
จังหวัดสุรินทร์
กาบเชิง
เทสโก้ โลตัส สุรินทร์
เทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า
บิ๊กซี สุรินทร์
ปราสาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์
โรบินสัน สุรินทร์
ล�ำดวน
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ หนองคาย
เทสโก้ โลตัส ท่าบ่อ
เทสโก้ โลตัส หนองคาย
โพนพิสัย
หนองคาย
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
เทสโก้ โลตัส หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
จังหวัดอ่างทอง
บิ๊กซี อ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
บิ๊กซี อ�ำนาจเจริญ
ปทุมราชวงศา
อ�ำนาจเจริญ

โทรศัพท์

โทรสาร

077-262246, 381208
077-245464-5
077-221351-2, 221263-4
077-427517-8, 427533
077-458601-2
077-960828-9
077-600142-3
077-380951-4
077-250465, 369062
077-311971, 311322, 311397
077-257564, 258060
077-282906, 273928-30
077-414441-5
077-424656-7

077-381083
077-245466
077-221263
077-427534
077-458604
077-960830
077-600141
077-380955
077-369081
077-311344
077-362009
077-282806
077-414446
077-424540

044-559080
044-531966-7
044-539487-9
044-535100-2
044-551155, 551076-7
044-521272-4
044-042730-3
044-537211
044-561040
044-512013

044-559081
044-531968
044-539486
044-535103
044-551147
044-521275
044-042734
044-537210
044-561177
044-511213

042-413013
042-401509-10
042-413470-1
042-471289-90
042-411594, 412675-6

042-413014
042-401506
042-413469
042-471288
042-412576

042-312914-6
042-312034-5

042-312917
042-312036

035-851284-6
035-631092, 631427, 631502
035-611741-2, 611279

035-851287
035-631091
035-611278

045-270203-5
045-465052-3
045-511850-2

045-270206
045-465054
045-511854

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
จังหวัดอุดรธานี
กุมภวาปี
เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
ตั้งงี่สุน อุดรธานี
ถนนประชารักษา
ถนนโพธิ์ศรี
เทสโก้ โลตัส กุมภวาปี
เทสโก้ โลตัส หนองหาน
เทสโก้ โลตัส อุดรธานี
บ้านดุง อุดรธานี
บ้านผือ อุดรธานี
บิ๊กซี อุดรธานี
บุญถาวร อุดรธานี
ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
หนองหาน
อุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนเจษฎาบดินทร์
ถนนบรมอาสน์
ทองแสนขัน
พิชัย
อุตรดิตถ์

โทรศัพท์

ชื่อสาขา

โทรสาร

042-331616, 203071-2
042-921364-6
042-130536-8
042-243344
042-221222
042-334802-4
042-261260, 261309, 261350
042-326489-90
042-273586-8
042-282820-2
042-222094, 222314
042-245190-3
042-932983-4, 932986
042-261074-5, 209450-2
042-247700

042-331617
042-921367
042-130535
042-243348
042-246223
042-334805
042-261379
042-249241
042-273585
042-281227
042-223049
042-245194
042-932996
042-261342
042-241871

055-832396-8
055-440205, 440170
055-418046
055-422001-2, 421212
055-411234, 411707, 411804

055-832399
055-440425
055-418047
055-421213
055-413317

โทรศัพท์

โทรสาร

จังหวัดอุทัยธานี
หนองฉาง

056-531254

056-531121

อุทัยธานี

056-511909, 511344, 511354

056-511910

กิโลศูนย์

045-242708

045-243837

เขมราฐ

045-491200, 491203

045-491196

จังหวัดอุบลราชธานี

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

น�้ำยืน

045-371009-10

045-371011

บิ๊กซี วารินช�ำราบ

045-854051-3

045-854054

บิ๊กซี อุบลราชธานี

045-355163-5

045-355166

วารินช�ำราบ

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

ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจถนนกิ่งแก้ว
ส�ำนักธุรกิจถนนชนเกษม
สุราษฏร์ธานี
ส�ำนักธุรกิจถนนทรงพล
นครปฐม
ส�ำนักธุรกิจถนนท่าแฉลบ
จันทบุรี
ส�ำนักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย์
ภูเก็ต
ส�ำนักธุรกิจถนนแพรกษา
ส�ำนักธุรกิจถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา
ส�ำนักธุรกิจถนนมิตรภาพ
หนองคาย
ส�ำนักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร์
ส�ำนักธุรกิจถนนราชการด�ำเนิน
ร้อยเอ็ด
ส�ำนักธุรกิจถนนโรจนะ อยุธยา
ส�ำนักธุรกิจถนนล�ำลูกกา
คลอง 2

โทรศัพท์
0-2738-9460-4
077-216551-3 ต่อ 2101-2

โทรสาร
0-2738-9472
077-281392

034-219659-65 ต่อ 2101-2

034-254238

039-321807-13 ต่อ 2101

039-321178

076-216784 ต่อ 2101-2

076-233153

0-2382-7346-58
044-243472-5 ต่อ 2101-3

0-2382-7361
044-243528-9

042-413805 ต่อ 2101-2

042-413806

0-2969-9152-3
043-518210-12 ต่อ 2101

0-2527-8948-9
043-518234

035-229382-91 ต่อ 2101-2
0-2532-4908-20

035-229395
0-2532-4898

ส�ำนักธุรกิจในต่างจังหวัด
ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจกบินทร์บุรี
ส�ำนักธุรกิจกระบี่
ส�ำนักธุรกิจกาฬสินธุ์
ส�ำนักธุรกิจก�ำแพงเพชร
ส�ำนักธุรกิจเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
ส�ำนักธุรกิจขอนแก่น
ส�ำนักธุรกิจเขาวัง เพชรบุรี
ส�ำนักธุรกิจฉะเชิงเทรา
ส�ำนักธุรกิจชัยนาท
ส�ำนักธุรกิจชุมพร
ส�ำนักธุรกิจเชียงราย
ส�ำนักธุรกิจตรัง
ส�ำนักธุรกิจตราด
ส�ำนักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต
ส�ำนักธุรกิจถนนกะโรม
นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์
037-280392-6 ต่อ 2101
075-611591-4 ต่อ 2101
043-812591 ต่อ 2101
055-713825 ต่อ 2101
077-430761-3 ต่อ 2101

โทรสาร
037-280497
075-611186
043-812510
055-713822
077-430764

043-227202-4 ต่อ 2101-2, 2002
032-419889 ต่อ 2101-2
038-512723-5 ต่อ 2101-2
056-412890-3 ต่อ 2101, 2202,
2602
077-504458-63 ต่อ 2102
053-600742 ต่อ 2101-2
075-223302-7 ต่อ 2101
039-524209-13 ต่อ 2101
0-2992-3527

043-227210
032-428069
038-514988
056-412505

075-340576-8 ต่อ 2101-2

075-348155

077-511447
053-600786
075-223308
039-524214-5
0-2992-3532

223

224

รายงานประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ส�ำนักธุรกิจในต่างจังหวัด
ชื่อส�ำนักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

ส�ำนักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ์
ราชบุรี
ส�ำนักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ 1
สมุทรสาคร
ส�ำนักธุรกิจถนนสวรรค์วิถี
นครสวรรค์
ส�ำนักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
สระบุรี
ส�ำนักธุรกิจถนนหนองจิก
ปัตตานี
ส�ำนักธุรกิจถลาง ภูเก็ต
ส�ำนักธุรกิจท่าม่วง กาญจนบุรี
ส�ำนักธุรกิจนครปฐม
ส�ำนักธุรกิจนครพนม
ส�ำนักธุรกิจนครราชสีมา
ส�ำนักธุรกิจนราธิวาส
ส�ำนักธุรกิจน่าน
ส�ำนักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี
ส�ำนักธุรกิจบางปลาสร้อย
ส�ำนักธุรกิจบางใหญ่ - นนทบุรี
ส�ำนักธุรกิจบ้านบึง ชลบุรี
ส�ำนักธุรกิจบ้านโป่ง ราชบุรี

032-334579-80 ต่อ 2101-2

032-321781

034-421104 ต่อ 2101-2

034-421164-5

056-228892 ต่อ 2101-2

056-222902

036-223138-43 ต่อ 2101-2

036-223144

073-337258-61 ต่อ 2101

073-337262

076-313240-4 ต่อ 2101-2
034-612202-5 ต่อ 2101
034-242750-1 ต่อ 2101-2
042-511134 ต่อ 2101
044-257344 ต่อ 2101-2
073-512575-9 ต่อ 2101
054-775197-8 ต่อ 2101
038-457656-8 ต่อ 2101-2

076-313245
034-611311
034-242213-4
042-511975
044-257264
073-513101
054-775208-9
038-457660

038-284145-9 ต่อ 2101-2
0-2595-0056
038-444373-7 ต่อ 2101-2
032-210262-6 ต่อ 2101-2

ส�ำนักธุรกิจบุรีรัมย์
ส�ำนักธุรกิจปทุมธานี
ส�ำนักธุรกิจประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักธุรกิจประตูช้างเผือก
เชียงใหม่
ส�ำนักธุรกิจประตูน�้ำพระอินทร์
อยุธยา
ส�ำนักธุรกิจป่าตอง ภูเก็ต
ส�ำนักธุรกิจพะเยา
ส�ำนักธุรกิจพัทยาเหนือ ชลบุรี
ส�ำนักธุรกิจพัทลุง
ส�ำนักธุรกิจพิจิตร

044-620727 ต่อ 2101-2
0-2581-6751-2 ต่อ 2101-2
032-601878-9 ต่อ 2101
053-287165-6 ต่อ 2101-2

038-284147
0-2595-0071
038-444378-9
032-211266,
211277
044-620499
0-2581-8019
032-601353-4
053-223080

035-361086-8 ต่อ 2101-2

035-361017

076-341809 ต่อ 2101-2
054-481044-5 ต่อ 2101
038-489009-11 ต่อ 2101-2
074-617346-50 ต่อ 2101
056-612402-6 ต่อ 2101

076-345120
054-431818
038-489031
074-617351
056-612407

ชื่อส�ำนักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

ส�ำนักธุรกิจพิษณุโลก
ส�ำนักธุรกิจเพชรบูรณ์
ส�ำนักธุรกิจแพร่
ส�ำนักธุรกิจมหาชัย สมุทรสาคร
ส�ำนักธุรกิจเมืองพัทยา ชลบุรี
ส�ำนักธุรกิจแม่สอด ตาก
ส�ำนักธุรกิจยโสธร
ส�ำนักธุรกิจยะลา
ส�ำนักธุรกิจระยอง
ส�ำนักธุรกิจลพบุรี
ส�ำนักธุรกิจเลย
ส�ำนักธุรกิจศรีราชา
ส�ำนักธุรกิจศรีสะเกษ
ส�ำนักธุรกิจสกลนคร
ส�ำนักธุรกิจสตูล
ส�ำนักธุรกิจสบตุ๋ย
ส�ำนักธุรกิจสะพานปลา ระนอง
ส�ำนักธุรกิจสันป่าข่อย เชียงใหม่
ส�ำนักธุรกิจส�ำโรง
ส�ำนักธุรกิจสุโขทัย
ส�ำนักธุรกิจสุพรรณบุรี
ส�ำนักธุรกิจสุรินทร์
ส�ำนักธุรกิจหัวหิน
ส�ำนักธุรกิจหาดใหญ่
ส�ำนักธุรกิจหาดใหญ่ใน สงขลา
ส�ำนักธุรกิจห้าแยกโนนไฮ
ชัยภูมิ
ส�ำนักธุรกิจอรัญประเทศ
สระแก้ว
ส�ำนักธุรกิจอ้อมใหญ่ นครปฐม
ส�ำนักธุรกิจอ่างทอง
ส�ำนักธุรกิจอุดรธานี
ส�ำนักธุรกิจอุตรดิตถ์
ส�ำนักธุรกิจอุบลราชธานี

055-218667-8 ต่อ 2101-2
056-748042-4 ต่อ 2101
054-534592-6 ต่อ 2101
034-864260-4 ต่อ 2101-2
038-052360-5 ต่อ 2101-2
055-534063-7 ต่อ 2101
045-715143-4 ต่อ 2101-2
073-223830-4 ต่อ 2101
038-861025-7 ต่อ 2101-2
036-427139 ต่อ 2101-2
042-814894-8 ต่อ 2101
038-771544-9 ต่อ 2101-2
045-620026 ต่อ 2101
042-736124 ต่อ 2101
074-723700 ต่อ 2101
054-218102, 218105 ต่อ 2101-2
077-816450-4 ต่อ 2101
053-266036-43 ต่อ 2101-3
0-2754-1081
055-610361-4 ต่อ 2101
035-5522670-1 ต่อ 2101-2
044-511342-4 ต่อ 2101-2
032-515029-36 ต่อ 2101
074-235330-9 ต่อ 2111, 2201
074-257017 ต่อ 2101-2
044-816021 ต่อ 2101

055-218660
056-711548
054-534597-8
034-864205-6
038-052368-9
055-534072-3
045-715193-4
073-223835
038-861028
036-427241
042-814893
038-322768
045-611980
042-711410
074-723699
054-226572
077-816455-6
053-243121
0-2394-3432
055-611752
035-522672
044-511618
032-512513
074-238687
074-257182
044-816022

037-232974 ต่อ 2101

037-232993

034-324041-4 ต่อ 2101-2
035-612112-5 ต่อ 2101
042-344420 ต่อ 2101-2
055-416901 ต่อ 2101
045-262908-10 ต่อ 2101-2, 2111

034-324442
035-612116
042-344432-3
055-413319
045-262873

