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+ สารบัญ

4 _ รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ
8 _ แนวทางที่มุ่งเน้น

88 _ คณะกรรมการธนาคาร
100 _ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

10 _ ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (งบการเงินรวม)

105 _ การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2561

11 _ การพัฒนาความยั่งยืน

106 _ รายงานของคณะกรรมการสรรหา

14 _ สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และก�ำหนดค่าตอบแทน

107 _ รายงานความรับผิดชอบในรายงาน
ทางการเงินของคณะกรรมการธนาคาร

18 _ รายงานผลการประกอบการ

108 _ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

20 _ การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

110 _ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

54 _ สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

114 _ งบการเงิน

(งบการเงินรวม)

56 _ รางวัลประจ�ำปี 2561
58 _ ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
71 _ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
87 _ แผนภูมิองค์กร

122 _ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
204 _ ข้อมูลทั่วไป
212 _ ท�ำเนียบสาขา
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+

วิสัยทัศน์

มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำ�แห่งภูมิภาคเอเชีย
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2561
สิ น ทรั พ ย์

3,116,750
ล้านบาท
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ

+ รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

2,083,160

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนลูกค้า
ในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก
นับตัง้ แต่เริม่ กิจการ ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยืนเคียงข้างเพือ่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการทางการเงิ น ของภาคธุ ร กิ จ และประชาชนไทย
มาโดยตลอด

4

สหรั ฐ อเมริ ก า

1

สหราชอาณาจั ก ร

1

ล้านบาท
เงิ น รั บ ฝาก

2,326,470
ล้านบาท

ฮ่ อ งกง

เวี ย ดนาม

2

2

เมี ย นมา
หมู่ เ กาะ
เคย์ แ มน

1

1

ลาว

2

ตั ว เลขแสดงจ� ำ นวนสาขา

* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

ไทย

1,161*

มาเลเซี ย

5

อิ น โดนี เ ซี ย

3
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32

เครื อ ข่ า ย
ในต่ า งประเทศ

แห่ง

15

เขตเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ

เขต

เงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง

18.0 %
จี น

6

ธุ ร กิ จ ของธนาคารกรุ ง เทพ
ธนาคารกรุ ง เทพให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น หลากหลายรู ป แบบอย่ า งครบวงจร โดยจ� ำ แนก
การด�ำเนินธุรกิจเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ธุรกิจลูกค้ารายปลีก
ธุรกิจลูกค้าบุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษัทย่อย
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด กิจการในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ 2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่

ธุรกิจลูกค้าบุคคล

เป็ น ผู้ นำ�ในการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่และบริษทั ข้ามชาติท่ี
เข้ามาดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ
ในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล

ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย
ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน
และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

ธุรกิจลูกค้ารายกลาง

ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ

ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง
ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
และการเปลีย่ นผ่านการบริหารงานไปสูท่ ายาท
รุ่นต่อไป

สนับสนุนลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ
ที่กว้างขวาง และบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจลูกค้ารายปลีก

ธุรกิจการเงินธนกิจ

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ ก ด้ ว ยการแบ่ ง ปั น ความรู้ อั น เป็ น
ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า
และนำ�เสนอโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สายลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
รายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด
(มหาชน) และบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด เพื่อนำ�เสนอ
บริ ก ารทางการเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ครบวงจร

ญี่ ปุ ่ น

2

ไต้ ห วั น

3

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์

1

กั ม พู ช า

1

สิ ง คโปร์

1

5
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สรรค์สร้างคุณค่า
ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น ในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน
และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ธนาคารพร้ อ มเคี ย งข้ า งลู ก ค้ า และ
ร่วมสร้างสรรค์สังคมในวงกว้าง

การใส่ใจดูแลสังคม

ท�ำงานร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิด
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

6

ภาคการธนาคารมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยแรงผลักดันจากนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี การเข้ามาของ
ผู้ให้บริการรายใหม่ และกลยุทธ์
การมุ่งเน้นใส่ใจในลูกค้า นับวัน
ลูกค้ายิ่งชื่นชอบบริการออนไลน์
และธุรกรรมไร้เงินสด ส่วนบริการ
ของสาขาได้ปรับสู่การให้
ค�ำปรึกษาทางการเงินและบริการ
วางแผนจัดการสินทรัพย์มากขึ้น

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

มุ่งสร้างนวัตกรรม เตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเสริมสร้างศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า

แบ่งปันความรู้ทางการเงินและสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
เกษตรกร และผู้ต้องการโอกาสในสังคม
การดูแลและการพัฒนาพนักงาน

สรรหา พัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและรวดเร็ว
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจในการด�ำเนินงานของธนาคาร
และส่งเสริมลูกค้าและคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านจริยธรรมและการพัฒนา
ความยั่งยืน
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คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์

+ น�ำเสนอบริการและความรู้ความช�ำนาญ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตสังคมเมืองและดิจิทัล

+ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ/
เทคโนโลยี เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด
แก่ลูกค้า

+ เพิ่มคุณค่าของบริการ
ด้วยความรู้

+ เคียงข้างลูกค้า สู่ความส�ำเร็จ
และความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

+ มอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ในชีวิตประจ�ำวัน
+ เข้าใจและตอบสนองลูกค้า
ได้ตรงใจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

7
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+ แนวทางที่มุ่งเน้น

+ การรวมกลุ่มในภูมิภาค

เชื่อมโยงภูมิภาคด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมและ
ความเชี่ยวชาญในกิจการขนาดใหญ่และตลาดต่างประเทศ

8

+ การขยายตัวของเมือง

สนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ให้เข้าถึงโอกาสจากโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และการพัฒนาของเมือง และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าบุคคล ด้านการวางแผนจัดการสินทรัพย์

+ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สร้างความประทับใจในบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ของบริการธนาคารดิจิทัล
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ลูกค้าธุรกิจ
+ ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
+ ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและ
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
+ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการ
บริหารจัดการเงินสดและสินเชื่อ
การค้าระหว่างประเทศ

ลูกค้าบุคคล
+ ยกระดับการให้บริการทุกช่องทาง
เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
+ ขยายฐานลูกค้าที่เป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่
+ พัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย
ของบริการวางแผนจัดการสินทรัพย์

บริการธนาคารดิจิทัล
+ น�ำเสนอนวัตกรรมด้านบริการ
ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มฟินเทคและ
ผู้น�ำเทคโนโลยี
+ พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการเชื่อมโยงช่องทางการให้บริการ
ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
+ เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ด้วยนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ

ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ
+ สนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
+ ขยายฐานลูกค้าที่เป็นเครือข่ายธุรกิจ
ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
+ เชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ในภูมิภาค

บุคลากร
+ เตรียมบุคลากร ให้พร้อมรับ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการท�ำงาน
รูปแบบใหม่
+ จัดรับและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
+ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
และมุ่งเน้นจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
(งบการเงินรวม)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ /1
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /1
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ /2
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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 หักรายได้รอตัดบัญชี
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร

เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2561/2560 2560/2559

2561

2560

2559

3,116,750
2,083,160
1,930,157
2,326,470
2,703,591
412,814

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

+
+
+
+
+
+

1.3
4.0
3.6
0.7
1.1
2.8

+
+
+
+
+
+

4.5
3.2
2.3
6.1
4.3
6.0

110,781
170,653
66,236
44,271
35,330

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

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

+
+
+
+
+

5.0
6.5
4.3
7.6
7.0

+
+
+
+
+

3.0
4.9
14.8
3.8
3.8

23.19
21.56
20.76
18.51
17.29
16.67
10.00
10.00
10.00
216.26
210.45
198.56
218.00 - 184.50 207.00 - 159.50 182.00 - 142.50
203.00
202.00
159.50

+
+

+
+

+

7.6
7.0
2.8

+

3.8
3.8
6.0

+

0.5

+

26.6

89.54
3.42
190.93
1.13
8.73
2.40
45.44
16.43
17.96

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

+ 2.82
- 0.46
+ 30.76
+ 0.04
+ 0.24
+ 0.08
+ 1.92
- 0.20
- 0.21

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

+ การใส่ใจดูแลสังคม
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+ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรม

+ การเสริมสร้างศักยภาพ

ของห่วงโซ่คุณค่า

+ การดูแลและการพัฒนาพนักงาน

+ การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ธนาคารกรุ ง เทพ จ� ำ กั ด (มหาชน)
เนาวรัต น์ พงษ์ ไพบูลย์ - ร้อยกรอง
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+ สารจากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
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จากซ้ายไปขวา : เดชา ตุลานันท์, ปิติ สิทธิอ�ำนวย, ชาติศิริ โสภณพนิช

ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ลูกค้า
ก้าวไปสู่ความสำ�เร็จ
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ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยข่าวมหามงคล อันเนื่องมาจาก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม ตามพระราช
ประเพณี น�ำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย
ทั้งประเทศ

ธนาคารได้ใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ
และสามารถสร้างคุณค่า
ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น

การถึงแก่อนิจกรรมของอดีตประธานกรรมการ
นายชาตรี โสภณพนิช

สภาวะแวดล้อมในการด�ำเนินงานปี 2561

การถึงแก่อนิจกรรมของอดีตท่านประธานกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิช
ในเดือนมิถุนายน 2561 นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความเศร้าโศก
และเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวโสภณพนิช คณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนภาคธุรกิจในวงกว้าง ความรอบรู้และ
ความเมตตาของท่านคือความประทับใจทีจ่ ะยังคงจารึกอยูใ่ นความทรงจ�ำ
ของทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน ตลอดชีวิตการท�ำงานในช่วง 12 ปี
ที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 18 ปี ในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ การบริหารและนโยบายทีท่ า่ นได้วางไว้ทำ� ให้ธนาคาร
มี ฐ านะการเงิ น ที่ เ ข้ ม แข็ ง และเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ท่ า นได้ ริ เ ริ่ ม
ปรับเปลี่ยนระบบงานของธนาคาร อาทิ การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้
ปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า การปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายบริหาร
รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล
ธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโต
ไปพร้ อ มกั บ ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ท� ำ ให้ ธ นาคารมี ร ากฐานที่ มั่ น คงและ
ก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นน�ำของภูมิภาคดังเช่นปัจจุบัน ด้วยปณิธาน
อันมุ่งมั่นในการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของลูกค้า พนักงาน และ
ผูถ้ อื หุน้ และความเป็นผูน้ ำ� ทีข่ บั เคลือ่ นธนาคารให้กา้ วผ่านสถานการณ์
ทั้ ง ดี แ ละร้ า ยได้ ด ้ ว ยความเข้ ม แข็ ง อดี ต ท่ า นประธานกรรมการ
นายชาตรี โสภณพนิช คือปูชนียบุคคลผู้สร้างต�ำนานแห่งความส�ำเร็จ
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนจะให้ ค วามเคารพรั ก และระลึ ก ถึ ง
ตลอดไป

ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หรือ GDP (Gross Domestic Product) ขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับ
ร้อยละ 4.0 ในปี 2560 ถึงแม้อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ในปี 2561 แต่ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวได้ชะลอลงในช่วง
ครึ่งหลังของปี ท่ามกลางภาวะการชะลอลงของการค้าโลกและความ
ไม่แน่นอนในการด�ำเนินนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
ด้วยประโยชน์จากการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นน�ำส�ำหรับลูกค้า
ธุรกิจ ความครอบคลุมของเครือข่ายสาขาต่างประเทศ รวมทัง้ เครือข่าย
สาขาและช่องทางการให้บริการที่หลากหลายส�ำหรับลูกค้าบุคคล
ท�ำให้ผลประกอบการในปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ 35,330 ล้านบาท
คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 18.51 บาท สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 4.0 ในขณะที่
เงินฝากของธนาคารขยายตัวร้อยละ 0.7
ปี 2561 ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความ
รอบคอบและระมั ด ระวั ง ควบคู่ กั บ การรั ก ษาสภาพคล่ อ งและ
เงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มีเสถียรภาพทางการเงิน
ที่ยั่งยืน สามารถรองรับการขยายธุรกิจและรับมือกับความไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน วงเงินรวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน
กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ส�ำหรับปี 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลง
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.8 เนื่องจากการส่งออกที่ขยายตัวชะลอลง
ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอกหลายประการ อย่างไรก็ตาม
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและการเลือกตั้งทั่วไปจะช่วยกระตุ้น
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภค
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หากพิจารณาถึงภาพรวมในระยะยาว จะเห็นว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศก�ำลังเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาคธุรกิจมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับแนวโน้มส�ำคัญ ได้แก่ การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในภู มิ ภ าค (Regionalization) การขยายตั ว ของเมื อ ง
(Urbanization) และการเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั (Digitalization) โดยแนวโน้มนี้
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและธุรกิจของลูกค้า อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจการของธนาคาร
ลูกค้าธุรกิจในไทยและต่างประเทศมีการจัดตั้งหรือขยายกิจการไปยัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาดใหม่ จัดตั้ง
ฐานการผลิต และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ในฐานะธนาคารชั้นน�ำของ
ภูมิภาค ซึ่งมีสาขาในอาเซียนถึง 16 แห่ง จากสาขาในต่างประเทศ
ทั้งหมด 32 แห่ง ท�ำให้ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สาขาเหล่านี้ ประกอบกับความเชีย่ วชาญในตลาดท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ขณะเดี ย วกั น ธนาคารยั ง สนั บ สนุ น ลู ก ค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ในการแสวงหาโอกาสจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)
รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่พร้อมรับประโยชน์จากการขยายตัว
ของเมือง นอกจากนี้ การทีป่ ระชากรมีรายได้มากขึน้ และมีความต้องการ
ที่เปลี่ยนไป อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของสังคมเมือง ธนาคารจึง
ขยายบริการด้านการวางแผนการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่แผ่ขยายในวงกว้าง ทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลก ส่งผลให้มีการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น
เป็นล�ำดับ และท�ำให้ธุรกิจการเงินต้องปรับตัวตาม ส�ำหรับธนาคาร
กรุงเทพ นอกจากการให้บริการธุรกรรมทั่วไปผ่านช่องทางดิจิทัลแล้ว
ธนาคารยั ง น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาช่ ว ยในการเชื่ อ มโยงกั บ ลู ก ค้ า
พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Analytic) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและสามารถสร้างคุณค่า
ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น
ธนาคารได้จัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรม” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นผู้น�ำ
และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลภายในธนาคาร
ทีมงานใหม่นี้จะมุ่งเน้นเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบงานภายใน ซึ่งในที่สุดน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการ
และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
ธนาคารได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�ำระดับโลก เพื่อพัฒนาบริการ
ทางการเงินด้วย DLT (Distributed Ledger Technology) และได้
ทดสอบการให้ บ ริ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศกั บ ลู ก ค้ า รายใหญ่
จ�ำนวนหนึ่งแล้ว เทคโนโลยีนี้จะช่วยเสริมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นสามารถเชื่ อ มโยงกั บ คู ่ ค ้ า
ในตลาดโลกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น การเป็ น
ผู้น�ำด้านบริการการค้าระหว่างประเทศของธนาคารอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค
เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานภายใน โครงการอบรมและพัฒนา
ศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการสตาร์ ท อั พ กลุ ่ ม ฟิ น เทค
หรือ Bangkok Bank InnoHub Season 2 ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องเป็น
ปี ที่ ส อง ได้ ค รอบคลุ ม 5 ด้ า นหลั ก คื อ การพั ฒ นาประสบการณ์
การใช้บริการของลูกค้า (Creating Unique Customer Experience)
การปรับรูปแบบของบริการและกระบวนการท�ำงานให้เป็นดิจิทัลและ
เป็นอัตโนมัติ (Digitization and Automation) นวัตกรรมส�ำหรับลูกค้า
เอสเอ็ ม อี (Future SME Solution) นวั ต กรรมด้ า นการช� ำ ระเงิ น
(Innovation Payment) และนวั ต กรรมจากเทคโนโลยี ล�้ ำ สมั ย
(Discovering Cutting Edge Technology)
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การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
ธนาคารพร้ อ มมอบความมั่ น ใจและอยู ่ เ คี ย งข้ า งลู ก ค้ า ในทุ ก การ
เปลี่ยนแปลง โดยนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลเงินฝาก
และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแล้ว ยังรวมถึงการน�ำเสนอข้อมูล
เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม ของโลก ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น ตลอดจน
วิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และประชาชนในประเทศไทย

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการประกอบธุรกิจทางการเงิน
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความเป็นธรรม

ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” ธนาคารจึงมุง่ เน้น
การสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน และสนับสนุนให้ลกู ค้าก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ด้รบั การสร้างสรรค์โดยเฉพาะส�ำหรับลูกค้า
ภายใต้ความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดี มีจริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

บทสรุป

ธุรกิจธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ธนาคารจ�ำเป็นต้อง
สามารถคาดการณ์และเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินที่เหมาะสม
กับวิถีการด�ำเนินชีวิตของลูกค้า รวมทั้งเป็นเพื่อนคู่คิด ที่พร้อมอยู่เคียง
ข้างในยามที่ลูกค้าต้องการค�ำปรึกษา ดังนั้น ธนาคารจึงด�ำเนินการ
เพิ่มทักษะและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยขยาย
หลักสูตรอบรมพนักงานให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น น�ำแนวคิดแบบ
Agile และการท�ำงานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงาน
ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
ธนาคารสนับสนุนให้ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถปรับตัวในสภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการให้ความรู้และดูแล
ลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตของบริการ เพื่อให้
ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (Micro
Entrepreneur) สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

ปิติ สิทธิอ�ำนวย
ประธานกรรมการ

ธนาคารตระหนั ก ว่ า บทบาทของธนาคารมิ ไ ด้ จำ�กั ด อยู่ ท่ี ก ารเป็ น
ผู้ให้บริการทางการเงินเพียงอย่างเดียว หากยังต้องมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี มีการนำ�เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาช่วย
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของสังคม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น
และสนับสนุนสิ่งที่ประชาชนและธุรกิจต้องการสำ�หรับการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารและพนั ก งานทุ ก คนพร้ อ มปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ โอกาสและ
ความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการร่วมแรงร่วมใจท�ำงาน
เพือ่ เสริมสร้างคุณค่าของบริการ สร้างความยัง่ ยืนในฐานะการเงิน และ
ให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ธนาคาร
ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ฝ่ายบริหาร และพนักงานที่ให้
ความไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารอย่างดียิ่งตลอดปี 2561

เดชา ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร

ชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

17

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

+ รายงานผลการประกอบการ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลก
หลายด้าน ทั้งการชะลอลงของเศรษฐกิจในประเทศหลัก ความผันผวน
ของตลาดการเงิน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้มระยะยาวที่ส�ำคัญ ได้แก่
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค การขยายตัว
ของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยังคงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
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ความท้าทายดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลเร่งวางรากฐานเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นอนาคต ด้ ว ยการก� ำ หนดนโยบายเศรษฐกิ จ
ระยะยาว เช่น การยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและพลังงาน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค
การให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง และการสนับสนุน
ประเทศไทยในการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
ในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
แผนดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
การลดค่าธรรมเนียมการช�ำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
โครงการอื่นๆ เช่น การพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ส�ำหรับประเทศไทย (National Digital ID) และกระบวนการรู้จักลูกค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer :
e-KYC) เป็นต้น

เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคารในช่วงเวลา
ส�ำคัญแห่งการเปลีย่ นแปลง ธนาคารจึงสนับสนุนให้ทกุ ฝ่ายได้ใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางธุรกิจ อันเนือ่ งมาจากการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศของ
ธนาคาร บุคลากรท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในแต่ละประเทศ
รวมถึงการเป็นผู้น�ำในการให้บริการทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละภาคธุรกิจ มาสนับสนุนกิจการของลูกค้าและส่งเสริมการจับคู่
ทางธุรกิจ ขณะเดียวกันธนาคารยังเพิม่ ประสิทธิภาพของกิจการธนาคาร
ในต่างประเทศ ทั้งด้านความรู้เชิงปฏิบัติ และการสนับสนุนทรัพยากร
ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับประโยชน์จากพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอย่างเต็มที่
ธนาคารเดินหน้าสนับสนุนลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจของลูกค้า (Supply
Chain) ในการแสวงหาโอกาสจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ
Eastern Economic Corridor (EEC) และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการเติ บ โตสู ง ซึ่ ง ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการขยายตั ว ของเมื อ ง
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของสังคมเมือง
ธนาคารจึ ง ประสานความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ในเครื อ และพั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจเพื่อนำ�เสนอบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของลูกค้า ทั้งด้านการออมเงิน การลงทุน
และการประกันภัย ผ่านเครือข่ายสาขาและช่องทางการให้บริการ
ที่ ห ลากหลายของธนาคาร การดำ�เนิ น การดั ง กล่ า วยั ง เป็ น โอกาส
ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ของธนาคารด้วย
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ธนาคารยั ง คงน� ำ นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ม าพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
แนวทางการให้บริการส�ำหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ลกู ค้า ธนาคารได้นำ� ระบบการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) และ
ระบบ Contextual Marketing มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
แต่ละรายผ่านทุกช่องทาง เพือ่ น�ำเสนอบริการทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะ
พฤติกรรม และการท�ำธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความประทับใจ
ในการติดต่อกับธนาคาร อันจะส่งผลให้ลกู ค้าและธนาคารมีความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ
และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนา Digital Solution เพือ่ ช่วยบริหารจัดการ
ระบบนิเวศของธุรกิจและสถาบันนั้น
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ธนาคารจึงดำ�เนินการในหลายด้าน
อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้จัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรม” ที่เน้นการวิจัยและ
พัฒนาเพือ่ นำ�ความก้าวหน้าจากเทคโนโลยีลา่ สุด เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์
ใช้ในการดำ�เนินงาน นอกจากนั้น ยังร่วมกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
กลุม่ ฟินเทค เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ทเี่ หมาะสมกับตลาด
ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ในปี 2562 ยั ง คงมี ค วาม
ไม่แน่นอน ธนาคารจึงบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
และมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2561 ธนาคารกรุงเทพรายงานผลก�ำไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร 35,330 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 จากปี 2560
โดยมีรายได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 121,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.9 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.4 และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในขณะที่เงินรับฝากเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7 โดยอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 89.5
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็น
ร้อยละ 3.4 ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 190.9
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และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิ จ
และธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์

เศรษฐกิจไทยในปี 2561
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับร้อยละ 4.0
ในปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP (Gross
Domestic Product) ปี 2561 มี มู ล ค่ า 16.3 ล้ า นล้ า นบาท หรื อ
ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้อุปสงค์ในประเทศยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 แต่ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ได้ชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี ท่ามกลางภาวะการชะลอลงของ
การค้าโลกและความไม่แน่นอนในการด�ำเนินนโยบายทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกา มูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.7
ชะลอลงจากร้อยละ 9.8 ในปีก่อน ขณะเดียวกันจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากร้อยละ 9.4 ในปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง
แม้จะกลับมาฟื้นตัวในเดือนธันวาคม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยในปี 2561 เกินดุล 37.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ลดลงจาก 50.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560
ตลาดการเงิ น โลกยั ง คงเผชิ ญ ความผั น ผวนเป็ น ระยะ ท่ า มกลาง
ความไม่ แ น่ น อนจากนโยบายการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น
ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปในระยะต่อไป
สถานการณ์ความผันผวนในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ และความกังวล
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมี
เสถียรภาพด้านต่างประเทศดังเห็นได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล
ประมาณร้อยละ 7.5 ของ GDP และสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
คิดเป็น 1.3 เท่า ของจ�ำนวนหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด
ในปี 2561 ค่าเงินบาท ณ สิ้นปี อยู่ในระดับ 32.55 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย คือประมาณร้อยละ 0.75 เทียบกับต้นเดือน
มกราคม ซึ่งอยู่ที่ระดับ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ การบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว
สูงกว่าที่คาด ด้วยแรงส่งจากยอดขายรถยนต์ที่เร่งตัวต่อเนื่องจากช่วง
ปลายปี 2560 หลังจากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ มากในช่วงปี 2555 – 2556
จากนโยบายรถคันแรก แต่หนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
จากสิ้นปี 2560 มาอยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ณ ไตรมาส 2 ปี 2561
ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง เช่น ยางพารา และปาล์มน�้ำมัน
ได้สง่ ผลลบต่อก�ำลังซือ้ ของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้อนุมตั ิ
งบประมาณจ�ำนวน 84,200 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม เพื่อกระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ด้านการลงทุนในประเทศยังคงเร่งตัว
ในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้กำ� ลังการผลิตสูง เช่น ยานยนต์ และปิโตรเคมี
ขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลยังคงมีความคืบหน้า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ
1.1 ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นผลจากราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้น
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
อยู่ที่ร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.6 ในปี 2560 จากการ
ขยายตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศโดยรวม
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขนึ้ อัตราดอกเบีย้
นโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการด�ำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถรับมือกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
ส�ำหรับปี 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลงอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3.8 เนือ่ งจากการส่งออกทีข่ ยายตัวได้ชา้ ลง ท่ามกลาง
ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
การค้าของสหรัฐอเมริกาและประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจ
จีนอาจชะลอลงกว่าที่คาด ความเสี่ยงทางการเมืองภายในยุโรป และ
ผลจากภาวะการเงินของโลกทีต่ งึ ตัวมากขึน้ ทัง้ นี้ แม้ภาคเศรษฐกิจต่าง
ประเทศจะชะลอลง แต่ราคาน�ำ้ มันโดยเฉลีย่ ทีม่ แี นวโน้มลดลง จะส่งผล
ให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 7 – 8 ของ
GDP
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ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวช้าลง เนื่องจากยอดขาย
รถยนต์ที่คาดว่าน่าจะปรับตัวสู่ภาวะปกติ ประกอบกับหนี้สินภาคครัว
เรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
อย่างไรก็ดี ความต่อเนื่องในการด�ำเนินนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ
EEC จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ในการ
ย้ายกิจกรรมและฐานการผลิตมายังประเทศไทย หลังจากการขึ้นภาษี
ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์
ราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 คาดว่าจะมีส่วนท�ำให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทรงตัว
ซึ่งสะท้อนถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลง
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศ มีแนวโน้มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหนึง่ การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ นโยบายในอนาคตคาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561
ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีผลการด�ำเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี และ
มีเงินกองทุนทีเ่ พียงพอส�ำหรับรองรับการด�ำเนินธุรกิจ โดยระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยมีก�ำไรสุทธิ 207.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
10.8 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยตามการขยายตัวในอัตราที่สูง
ขึ้นของเงินให้สินเชื่อ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการกันส�ำรองเพื่อรองรับ
มาตรฐานบัญชี IFRS9 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 ปรับตัวลดลง
ณ สิ้นปี 2561 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากสิ้นปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่ออุปโภค
บริ โ ภค สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ

ขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวร้อยละ 9.4 4.5 และ 4.1 จากสิ้นปีก่อน
ตามล�ำดับ ทั้ ง นี้ ความต้ อ งการสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มขยายตั ว ดี ใ นธุ ร กิ จ พลั ง งาน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
ก่อสร้าง ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวจากสินเชื่อภาคบริการ
ในธุรกิจที่พักแรม ภาคการพาณิชย์ และภาคอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลัก ส่วนสินเชือ่ อุปโภคบริโภคเพิม่ ขึน้ ทัง้ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ และสินเชื่อส่วนบุคคล
ด้านเงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากสิ้นปีก่อน อัตราส่วนเงิน
ให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 98.3 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 96.3 ณ สิน้ ปีกอ่ น ขณะทีอ่ ตั ราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio) อยู่ในระดับร้อยละ 184.2 ทั้งนี้
การบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์มุ่งเน้นไปที่การปรับ
โครงสร้างเงินฝาก การบริหารต้นทุนให้เหมาะสม และการด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง ตามเกณฑ์ Basel III
ด้านคุณภาพของสินเชื่อพิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2561 ทรงตัวที่ร้อยละ
2.9 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถรองรับคุณภาพสินเชื่อ
ในระบบจากการกันส�ำรองเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2562

ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยเฉพาะการพั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การขยาย
ฐานลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ และ
การสร้างโอกาสและช่องทางในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงและมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น
ขณะทีก่ ารด�ำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักมีทศิ ทางที่
เข้มงวดขึน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดโลกมีแนวโน้มตึงตัวขึน้ ส�ำหรับ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง แต่ยังมีแรงขับเคลื่อนหลัก
จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการลงทุนของภาค
เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ในเดือน
ธันวาคม 2561 ประกอบกับมีการออกมาตรการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการ
ก�ำกับดูแลสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมด้วย ท�ำให้แนวโน้ม
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยรวมอาจชะลอลงจากปีก่อน ขณะที่
ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งในเรื่องการด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) และหลักเกณฑ์การด�ำรงแหล่งทีม่ า
ของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio
: NSFR)

ในด้ า นการขยายฐานลู ก ค้ า การพั ฒ นาบริ ก ารทางการเงิ น
รูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคได้ ดี ขึ้ น น� ำมาซึ่ ง โอกาสทางธุ ร กิ จ
แก่ธนาคาร แต่ขณะเดียวกันก็ท�ำให้การแข่งขันทวีความรุนแรง
มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะช่วงหลังจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ธนาคารแต่ละแห่งต่างแข่งขัน
อย่างเข้มข้นในการขยายฐานลูกค้าด้านธนาคารดิจิทัลเพื่อหา
รายได้เพิ่มและลดต้นทุนการให้บริการ

ส�ำหรับสัดส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan : NPL)
ต่อสินเชื่อรวมมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของเศรษฐกิจ การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ที่ดีขึ้น แนวทางการพิจารณาสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
และการออกมาตรการเพือ่ ก�ำกับดูแลสินเชือ่ ในธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการกัน
ส�ำรองที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการมีเงินกองทุนที่ค่อนข้าง
สูง ท�ำให้เชื่อว่าจะสามารถรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับมีเงินกองทุนทีค่ อ่ นข้างสูง โดย ณ สิน้ ปี 2561 อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR)
และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (Common
Equity Tier 1 – CET1 Ratio) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 18.3 และ 15.8 ตามล�ำดับ
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ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคารในอนาคต
ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า นโยบายของรัฐตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์หลายประการ ดังต่อไปนี้
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1. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด�ำเนินการในพื้นที่
3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พร้อมกับก�ำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพรองรับ
การลงทุน ได้แก่ โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภาและพัฒนา
เป็นศูนย์กลางการบินและการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน หรือ MRO
(Maintenance Repair and Overhaul) โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ มสนามบิน 3 แห่ง (สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อูต่ ะเภา) โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด
ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อีกทั้งการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ และระบบการจัดการขนส่งแบบ
บูรณาการทัง้ รถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)
เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภูมภิ าค รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ เพือ่ อนาคต
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในเขตนี้
โดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษมากกว่าเขตอื่น

2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจทิ ัล การขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของการใช้อปุ กรณ์ Smart Phone และ Tablet ท�ำให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ช่วยให้การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้ง
การช�ำระเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การระดมทุน และการ
วางแผนจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังน�ำเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก โดยการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ครบวงจร ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของธุรกิจฟินเทคท�ำให้
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เล่นที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินเข้ามาในตลาดมากขึ้น
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master
Plan) แผนยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึง่ จะช่วยเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช� ำ ระเงิ น (Payment
Infrastructure Development) แผนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเป้า
หมายของการพั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น สั ง คมไร้ เ งิ น สด (Cashless
Society) และท�ำให้การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของ
ประเทศ
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4. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (Financial
Sector Master Plan Phase III) แผนดังกล่าวเป็นแผนระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสถาบัน
การเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้
การก�ำกับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ด� ำ เนิ น การ
ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบการช�ำระเงินพร้อมเพย์
(PromptPay) พร้อมผลักดันการใช้ QR Code ในการช�ำระเงิน
และสร้างสนามทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory
Sandbox) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้ง
ตัวแทน (Banking Agent) เพื่อขยายช่องทางในการให้บริการ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ การพัฒนาฐานข้อมูลสินเชือ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งและเพิ่ ม โอกาสให้ ธุ ร กิ จ เหล่ า นั้ น เข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น การพัฒนามาตรฐาน QR Code เพื่อ
รองรับบริการการช�ำระเงินในกัมพูชาและการเชื่อมโยงการ
ช�ำระเงินระหว่างกัมพูชากับไทย รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นมาตรการเชิง
ป้องกันเพื่อเสริมสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการเงิน
โดยรวม เป็นต้น
5. การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมาได้สง่ ผลข้างเคียงหลายประการ
เช่น การท�ำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นเป็นล�ำดับ ท�ำให้ทั่วโลกหันมาให้ความส�ำคัญกับแนวคิด
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่เน้น
การพั ฒ นาในเชิ ง คุ ณ ภาพมากขึ้ น ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบใน
ระยะยาวและประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในฐานะตัวกลาง
ทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทด้านการสนับสนุน
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และยึ ด มั่ น ในหลั ก
ธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารพาณิชย์ที่มีการด�ำเนินการภายใต้
แนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ของธนาคาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้าง
ผลประกอบการที่ดีได้อย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมข้างต้น นับเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจากนีไ้ ป ผ่านการด�ำเนิน
นโยบายของภาครัฐ และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ธนาคารพาณิชย์ไทยจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมการรองรับอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและก้าว
ต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ท า ง ก า ร
ความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ก ารเมื อ ง รวมถึ ง
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งยากต่อการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้านในการดำ�เนินธุรกิจ ธนาคารจึงจำ�เป็นต้องติดตามพิจารณา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
ในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือและ
บริหารจัดการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ที่ สำ�คั ญ ได้ แ ก่ ภาวะเศรษฐกิ จ โลก สถานการณ์
ด้านตลาดแรงงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

1. ภาวะเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกก�ำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 3 ประการ คือ
ความไม่ แ น่ น อนในนโยบายทางการค้ า ของสหรั ฐ อเมริ ก าและจี น
ภาวะการเงินของโลกทีต่ งึ ตัวมากขึน้ ประกอบกับหนีส้ นิ ในหลายประเทศ
ที่อยู่ในระดับสูง และสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป
ความไม่แน่นอนในนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน
แม้ว่าความเชื่อมั่นภาคเอกชนจะดีขึ้นบ้างหลังจากการเจรจาที่ผ่านมา
แต่ ค วามเสี่ ย งที่ ค วามขั ด แย้ ง ทางการค้ า จะเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ยั ง คงมี อ ยู่
เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารตกลงกั น ในประเด็ น สำ�คั ญ หลายประเด็ น
เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทสหรัฐอเมริกา และนโยบาย
อุตสาหกรรมของจีน ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของ
สหรั ฐ อเมริ ก าและจี น ดั ง กล่ า ว อาจทำ�ให้ เ กิ ด ความผั น ผวนใน
ตลาดการเงิ น และชะลอการค้ า และการลงทุ น โลก นอกจากนี้
ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอาจรุนแรงมากขึ้น หากมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในระยะต่อไปส่งผลให้
อุปสงค์ในประเทศจีนชะลอลงมากยิ่งขึ้น
ภาวะการเงิ น ของโลกที่ ตึ ง ตั ว มากขึ้ น ประกอบกั บ หนี้ สิ น ใน
หลายประเทศที่อยู่ในระดับสูง สภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา
10 ปี หลังวิกฤติการเงินโลก ทำ�ให้หนี้สาธารณะและหนี้สินภาคเอกชน
ปรับสูงขึน้ ในหลายประเทศ ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ และสภาพคล่อง
ที่ ตึ ง ตั ว ขึ้ น อาจทำ�ให้ ป ระเทศเหล่ า นี้ เ ผชิ ญ ปั ญ หาในการลดระดั บ
หนี้ สิ น และการกู้ ยื ม รอบใหม่ ซึ่ ง อาจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ดดั น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการขาดดุล
บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด และมี ห นี้ สิ น ในสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศในระดั บ สู ง
ขณะทีม่ ที นุ ส�ำรองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับต�ำ่ จะเผชิญกับความเสีย่ ง
ที่กระแสเงินทุนอาจเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศอย่างรวดเร็ว และ
อาจส่งผลกระทบที่ขยายวงกว้างไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ได้
สถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ทางการเมืองในยุโรป เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
อีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่การออกจากสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักรอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของเงินทุนเคลื่อนย้าย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรปในระดับหนึง่ นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนในทิศทาง
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นโยบายของเยอรมนีและอิตาลี อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางการเมือง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กตั้ ง สภายุ โ รป และการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปของ
หลายประเทศในยุโรป

2. สถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน
ทรัพยากรบุคคลทีเ่ พียงพอและเหมาะสมทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เป็นรากฐานในการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ ด้ า นตลาดแรงงานที่ กำ�ลั ง เปลี่ ย นแปลงไปทำ�ให้ ธุ ร กิ จ
จำ�นวนมาก รวมถึงธุรกิจธนาคาร เผชิญความท้าทายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลาง
การแข่ ง ขั น ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น การขาดความเข้ า ใจและ
ขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมทีด่ เี ป็นความเสีย่ งต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ซึง่ อาจส่งผลทางลบต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลประกอบการ
ในระยะยาวของธนาคาร
ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน ได้แก่
การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ทัศนคติในการทำ�งานทีแ่ ตกต่างกันระหว่างบุคลากร
ต่างช่วงวัย และการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้า
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การเข้าสู่สังคมสูงวัย การที่ประเทศไทยเริ่มมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้นอาจท�ำให้ธนาคารเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในอนาคตได้

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้งาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินชีวิตที่มี
ความปลอดภัย และช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยี
ที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสาเหตุในการสร้างความเสียหายและกระทบกับ
ความเชื่อมั่นของลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคาร อีกทั้งยังเป็นต้นทุนของธนาคารทั้งด้านการเงินและ
การบริหารจัดการ
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงกระบวนการของ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ดว้ ย เพือ่ สร้างศักยภาพ
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี อี ก ทั้ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น เพี ย งพอ
ในการปรับเปลีย่ นให้สอดรับกับสภาพการณ์เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ด้วยเหตุทขี่ อ้ มูลกลายเป็นสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญทีต่ อ้ งได้รบั การปกป้อง
อย่างจริงจัง หลายประเทศได้เพิม่ ข้อบังคับและกฎหมายเพือ่ ปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และธนาคารก็มกี ารเพิม่ มาตรการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงข้อมูลของธนาคารด้วย

ทัศนคติในการทำ�งานที่แตกต่างกันระหว่างบุคลากรต่างช่วงวัย
ด้วยเหตุทป่ี จั จุบนั มีความแตกต่างกันในเชิงทัศนคติตอ่ การทำ�งานทีค่ อ่ นข้าง
ชัดเจนระหว่างบุคลากรต่างช่วงวัย ตัวอย่างเช่น บุคลากรรุน่ อาวุโส ทีเ่ น้น
การทำ�งานหนัก บุคลากรรุ่นใหม่ ที่ทำ�งานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จะให้
ความสำ�คัญกับความสมดุลระหว่างการทำ�งานกับการพักผ่อน และ
บุคลากรรุ่นที่อายุยังน้อย ที่ใกล้สำ�เร็จการศึกษาหรือเตรียมหางานทำ�
จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเองมากกว่า
เป็นลูกจ้างบริษัทอื่น และไม่ชอบอยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์เงื่อนไข
การสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและรักษาบุคลากรเหล่านีใ้ ห้ทำ�งาน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นสิ่งท้าทายสำ�หรับธนาคาร

ภาพรวมธนาคารกรุ ง เทพ

การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า สามารถใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำ�ธุรกรรมทีส่ าขามีปริมาณลดลงมาก
ขณะที่ ก ารทำ�งานร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะ
ความเชี่ ย วชาญแบบใหม่ ซึ่ ง ธนาคารต้ อ งบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป

ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานในปี 2561 ท�ำให้ธนาคารได้รบั รางวัล
หลายด้าน เช่น ธนาคารยอดเยีย่ มในประเทศไทย จากนิตยสารยูโรมันนี่
และนิตยสารโกลเบิล ไฟแนนซ์ ธนาคารแห่งปี จากวารสารการเงิน
ธนาคาร และธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด จากนิตยสารแบรนด์เอจ

เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์
ด้านตลาดแรงงานดังกล่าว ธนาคารได้จัดท�ำแผนทรัพยากรบุคคล
ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ด้านก�ำลังคน
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารในอนาคตเป็นไปอย่างราบรืน่ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของลูกค้า และความรับผิดชอบที่ธนาคารมีต่อพนักงานทุกคน

การประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนับแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,116,750 ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ รวม 2,083,160 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,326,470
ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 413,159 ล้านบาท

ธนาคารยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา
ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและยาวนานตลอด
หลายทศวรรษ จากรุ่นสู่รุ่น ความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็น
เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และการมีธรรมาภิบาล ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
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การมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมากและความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จของธนาคาร และท�ำให้ธนาคารสามารถ
ขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

ตราสารหนี้ เป็นต้น บริการเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม
และค่าบริการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาบริการเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารจำ�แนกการดำ�เนินธุรกิจเป็น สายลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ

ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารมีบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วยกิจการในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ
2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น ธนาคารที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศมาเลเซี ย และจี น
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จ� ำ กั ด และบริ ษั ท
บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ
และธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จ� ำ กั ด ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จหลัก ทรัพย์ประเภทจัด การกองทุน รวม กองทุน
ส่วนบุคคล และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทย ในขณะที่บริษัท
บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร
ส�ำหรับทัง้ ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
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

ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมกว้างขวาง ประกอบด้วย
เครือข่ายสาขา สาํ นักธุรกิจ บริการเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอัตโนมัติ
บริการธนาคารดิจิทัล เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง
ไอแบงก์กงิ้ ) บริการธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ )
บริการช�ำระเงินด้วย QR Code ส�ำหรับลูกค้าบุคคล บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์กงิ้ และคอร์ปอเรท ไอแคช)
บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด)
และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม 1,161 แห่ง
ครอบคลุมทั่วประเทศ มีส�ำนักธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจ 117 แห่ง
และส�ำนักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ง รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออก
และน�ำเข้า 68 แห่ง ซึ่งแต่ละส�ำนักธุรกิจมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จึงนับได้ว่าธนาคารมี
เครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ไทย
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ภาพรวมการด� ำ เนิ น งาน
ของธุ ร กิ จ หลั ก และบริ ษั ท ย่ อ ย
ลูกค้าธุรกิจ
ในฐานะผู้น�ำการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารพร้อม
ให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินและความรู้เชิงลึกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการร่วมมือกับลูกค้าในฐานะพันธมิตร
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารความเสีย่ ง การสนับสนุนลูกค้าทีต่ อ้ งการ
แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ หรือการขยายบริการให้หลากหลายและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น

+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
ในปี 2561 การให้บริการทางการเงินมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การเติบโตของสินเชือ่ และบริการด้านธุรกรรมของธนาคารในหลายธุรกิจ
เช่น โลจิสติกส์ พลังงาน และธุรกิจบริการ
ธนาคารมีส่วนสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ก๊าซธรรมชาติ ในจังหวัดชลบุรี กำ�ลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ โครงการนี้
นั บ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) อีกทัง้ ยังช่วย
เสริมสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพให้กบั ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในประเทศไทยด้วย

ด้านการให้บริการ Cash Management และ Supply Chain Finance
ผ่านช่องทางดิจิทัลมีการขยายตัวทั้งจ�ำนวนลูกค้าและปริมาณธุรกรรม
เนื่องจากธนาคารใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหาร
สภาพคล่อง เช่น การพัฒนาบริการ Electronic Bill Presentment and
Payment (EBPP) การบริหารจัดการใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินได้
อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ การรับช�ำระเงินด้วย QR Code ส�ำหรับ
ลูกค้าธุรกิจ การปรับปรุงระบบ Dealer / Supplier Payment & Finance
ครอบคลุ ม ไปถึ ง บริ ษั ท คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก าร
ด้านการเงินที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ธนาคารร่วมมือกับกลุ่ม R3 ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นน�ำ
ระดับโลก ในการพัฒนาการให้บริการ ด้วย Distributed Ledger
Technology (DLT) บน Corda Platform เพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ
โดยเป็นธนาคารไทยรายแรกและรายเดียวที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนา
บริการทางการเงินที่ส�ำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ ด้วย DLT
ในปี 2561 ธนาคารได้ทดลองการให้บริการ Open Account Trade
Finance และบริการด้านเอกสารส�ำหรับการค้าระหว่างประเทศกับ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร
ปิโตรเคมี และยานยนต์ ความส�ำเร็จจากการทดลอง ท�ำให้ธนาคาร
วางแผนจะพั ฒ นาบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี 2562 บริ ก ารเหล่ า นี้
จะช่วยเสริมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกค้า
เช่น ท�ำให้ธุรกรรมมีความโปร่งใส ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนกับคู่ค้าในตลาดโลก
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ธนาคารก�ำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อลดเวลาใน
กระบวนการสมัครขอสินเชื่อ ปรับการใช้เอกสารกระดาษประกอบ
การท�ำธุรกรรมมาเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังคง
พัฒนากระบวนการออกหนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ในระหว่างการเพิ่มขีดความสามารถของบริการ
e-Guarantee
ธนาคารลงทุนในระบบงาน บุคลากร และกระบวนการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารพร้อมรองรับการให้บริการธนาคาร
ดิจิทัล ธนาคารได้เพิ่มทางเลือกเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถรับช�ำระเงิน
ผ่านช่องทางดิจิทัลได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น บริการรับช�ำระเงินผ่าน
QR Code โดยร้านค้าขนาดกลาง และขนาดเล็กสามารถสร้าง QR Code
ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อรับช�ำระเงินจากลูกค้า อีกทั้งยัง
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BeMerchant ส�ำหรับสร้าง QR Code
และรับการแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีทันทีที่ผู้ซื้อช�ำระเงิน พร้อมทั้งสรุป
ยอดขาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการใช้บริการการช�ำระเงินแบบดิจิทัล
ที่มีความปลอดภัยสูงและต้นทุนต�่ำ
ผลจากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงาน ท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัลจาก
หลากหลายสถาบันชัน้ น�ำ เช่น ธนาคารยอดเยีย่ มด้านส่งออกและน�ำเข้า
ในประเทศไทย จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย (12 ปีติดต่อกัน)
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและน�ำเข้าในประเทศไทย (4 ปี
ติดต่อกัน) จากนิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ ธนาคาร
ยอดเยีย่ มด้านการช�ำระเงินทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย จากนิตยสารดิเอเชีย่ น
แบงก์เกอร์ (3 ปีตดิ ต่อกัน) และผูใ้ ห้บริการยอดเยีย่ มด้าน Supply Chain
Solution จากนิตยสารดิแอสเซท (2 ปีติดต่อกัน)
ธนาคารให้บริการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความ
ต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ รับมือกับความผันผวนทีเ่ กิดขึน้ ในตลาด
การเงินโลก ขณะเดียวกันธนาคารยังร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมในโครงการ “การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs
ระยะที่ 2” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการเงิน
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้าน
การค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
ธนาคารร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาดังกล่าว มาร่วมแบ่งปันความรู้
นำ�เสนอแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดำ�เนินธุรกิจแก่ลกู ค้า และจัดกิจกรรม
ในหัวข้อทีน่ า่ สนใจ เช่น การสร้างมูลค่าเพิม่ ในผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน
การผลิ ต และเพิ่ ม ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า และการตลาดดิ จิ ทั ล
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสในการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในการให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs)
โดย บสย. เป็นผูค้ ำ�้ ประกันเงินกูเ้ ต็มจ�ำนวน ช่วยให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
สามารถเติบโตได้โดยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
โครงการ เพื่อนคู่คิด วิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8
ของการด�ำเนินการในปี 2561 ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจครอบครัวไทยประสบ
ความส�ำเร็จในการส่งต่อธุรกิจไปยังทายาทรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวนหลายร้อยครอบครัว นอกจากจะจัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศแล้ว โครงการนี้ยังจัดการ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยปี 2561 ธนาคารได้น�ำกลุ่มวิสาหกิจ
ครอบครัวไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับความส�ำเร็จในการส่งต่อธุรกิจ
ครอบครัวในไต้หวันอีกด้วย
เนื่องจากทางการก�ำหนดให้สถาบันการเงินวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
ให้กับลูกค้า โดยใช้บัญชีและงบการเงินชุดเดียวกับที่ผู้ประกอบการใช้
แสดงต่อกรมสรรพากรในการยืน่ รายการภาษีเงินได้ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้
ในปี 2562 ธนาคารจึงเตรียมความพร้อมส�ำหรับลูกค้า ด้วยการจัดอบรม
สัมมนาให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า
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ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ
ในฐานะธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ
มายาวนานทัง้ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือ
จากสาขาในศูนย์กลางทางการเงินอื่นๆ ของโลก ธนาคารได้สนับสนุน
ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ภู มิ ภ าค รวมถึ ง บริ ษั ท ที่ ต ้ อ งการขยายกิ จ การ
ข้ามประเทศ
นอกเหนือจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินอย่าง
ครบวงจร ธนาคารยังช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างธุรกิจผ่าน
เครือข่ายสาขาต่างประเทศ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำด้านการค้าการลงทุน
ด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น เช่น การให้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
ประเทศ
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การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
ในต่างประเทศกับหน่วยงานทีด่ แู ลลูกค้าธุรกิจในประเทศ นับเป็นแนวทาง
หนึ่ง ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ในการให้ บ ริ ก ารของธนาคาร ทำ�ให้ ลูก ค้ า
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตลาดท้ อ งถิ่ น
ความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคธุรกิจ เครือข่าย และการเชื่อมโยงกับ
พันธมิตรของธนาคาร เพื่อช่วยลูกค้าขยายการเติบโตทางธุรกิจ

+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
ปี 2561 ธุรกิจของเครือข่ายสาขาต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดี อันเป็นผล
จากการที่ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในต่างประเทศยังสนใจที่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทยและภูมิภาคมากขึ้นด้วย
ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสนับสนุนธุรกิจ
พลังงานและพลังงานทางเลือกในประเทศไทยมายาวนาน ท�ำให้ธนาคาร
สามารถให้คำ� แนะน�ำและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาพลังงานในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม
สิงคโปร์ และโครงการพัฒนาพลังงานใต้พิภพในอินโดนีเซีย เป็นต้น
ธนาคารได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกรวดเร็ว
ในการโอนเงินของลูกค้าทีด่ ำ� เนินธุรกิจกับต่างประเทศ เช่น บริการโอนเงิน
ในกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (ASIA Sameday Transfer)
และบริการ ASIA Trade Express ซึ่งยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถโอนเงินสกุลเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ
จากสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยไปให้คู่ค้าที่อยู่ในกลุ่ม

ประเทศเอเชียได้ภายในวันเดียวผ่านบริการ ASIA Sameday Transfer
ส่วนบริการ ASIA Trade Express เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้น�ำเข้าและ
ส่งออกทีม่ คี คู่ า้ ในกลุม่ ประเทศเอเชียสามารถท�ำธุรกรรมการค้าระหว่างกัน
ได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวภายใต้เครือข่ายของธนาคาร ในปี 2561
ธนาคารได้เพิม่ ขีดความสามารถการให้บริการโอนเงินสกุลเงินบาทหรือ
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากสาขาต่างประเทศไปยังสาขาต่างๆ ของธนาคาร
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว
ผ่านบริการ AEC Inter-Remittance Sameday ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในฐานะธนาคารที่เป็นผู้น�ำแห่งภูมิภาค
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทย
ใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างในต่างประเทศ โดยได้จัด
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ในหลายด้าน เช่น
โครงการ BBL Trade Expert Leader Program เป็นโครงการทีธ่ นาคาร
ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกไปยังตลาด
ในภูมิภาค เกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นและทักษะทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการ
ช�ำระเงินและให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
การจัดงานสัมมนาประจ�ำปี AEC Business Forum 2018 ในหัวข้อ
“Rising City, Rising Business” เพื่อน�ำเสนอข้อมูลของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ลูกค้าของธนาคารและนักธุรกิจที่
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สนใจขยายกิจการไปต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะ ปาดูกา
ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Digital
Economy to Drive ASEAN Integration - เศรษฐกิจดิจทิ ลั สูค่ วามร่วมมือ
เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน”

การจัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “The Belt and Road
Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges”
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและโอกาสด้านการค้าการลงทุนใน
ประเทศจีน

โครงการ AEC Business Leader ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 ภายใต้
แนวคิด “Go ASEAN Together” โดยมีผบู้ ริหารบริษทั และทายาทธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้นอกจากจัดอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจ
ไทยและนักธุรกิจท้องถิ่นที่ประสบความส�ำเร็จ รวมทั้งได้เดินทางเพื่อ
ส�ำรวจข้อมูลจริงในประเทศเมียนมาและเวียดนามอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นผูส้ นับสนุนหลักในการจัดการประชุมสุดยอด
ผู้น�ำธุรกิจในอาเซียน (Bloomberg ASEAN Business Summit) ที่จัด
โดยส�ำนักข่าวบลูมเบิร์ก การประชุมนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้น�ำองค์กรธุรกิจ การเงิน และหน่วยงานรัฐบาล
ทั่วทั้งอาเซียน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต

งานสัมมนา “AEC Investment Clinic” ภายใต้แนวคิด “ASEAN
Business and Investment Trends 2019” ระหว่างเดือนพฤศจิยายน –
ธันวาคม 2561 เพื่อน�ำเสนอแนวโน้มธุรกิจ ตลาดเงินตราต่างประเทศ
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ส�ำหรับผูส้ นใจด�ำเนินธุรกิจใน 5 ประเทศ
ของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม
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ธนาคารเปิดให้บริการ BeSure QR (บีชวั ร์ คิวอาร์) ซึง่ เป็นการใช้ QR Code
เพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้า โดยลูกค้าไม่จ�ำเป็นต้องพก
เงินสด และร้านค้าสามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที นอกจากนี้ ยังเปิด
ให้บริการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึง่ ผูบ้ ริจาค
สามารถเลือกส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อขอลดหย่อนภาษีเงินได้
โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานแก่กรมสรรพากรอีก
ธนาคารร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจและสถาบันต่างๆ ในการพัฒนา Digital
Solution เพื่ อ บริ ห ารจั ด การระบบนิ เ วศของธุ ร กิ จ และสถาบั น นั้ น
โดยเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษา ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ของประเทศให้บริการ Smart University Solution เพื่อบริหาร
จัดการกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของนักศึกษา เช่น การแจ้งข่าวจาก
ทางมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางดิจิทัล การเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน การใช้
ห้ อ งสมุ ด และการชำ�ระเงิ น ผ่ า นบั ว หลวง เอ็ ม แบงก์ ก้ิ ง เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนขยายบริการไปยังวิสาหกิจเพื่อสังคม
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ และอืน่ ๆ เพือ่ นำ�ระบบดิจทิ ลั มาช่วยในการจัดการ
ระบบนิเวศอีกด้วย
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ลูกค้าบุคคล
ธนาคารให้บริการธุรกรรมทางการเงินทีห่ ลากหลาย เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัยผ่านเครือข่ายสาขา บริการเอทีเอ็ม
และบริการธนาคารอัตโนมัติ รวมถึงบริการธนาคารดิจิทัล เช่น บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) และบริการช�ำระเงินด้วย
QR Code

+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
บริการโมบายแบงก์กงิ้ ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งทัง้ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการและ
ปริ ม าณธุ ร กรรม หลั ง จากที่ ธ นาคารประกาศยกเลิ ก ค่ า ธรรมเนี ย ม
การโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัลในเดือนเมษายน ปริมาณธุรกรรมทาง
การเงินผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้งในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ท�ำให้
เป็นช่องทางการโอนเงินและการช�ำระค่าสินค้าและบริการที่ได้รับ
ความนิยมมากทีส่ ดุ ขณะเดียวกันจ�ำนวนลูกค้าบุคคลและบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการที่ธนาคารร่วมมือกับ
บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ขณะเดียวกันทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านและทีมสาขาของ
ธนาคารยังร่วมให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ซื้อบ้านในการวางแผนการเงินด้วย
ตามเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของลูกค้า

ธนาคารได้พฒ
ั นาศักยภาพของตูร้ บั ฝากเงินสดให้สามารถรองรับบริการ
ได้มากขึ้น เช่น การรับช�ำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ การเติมเงินด้วย
ธนบัตรและเหรียญ และทอนด้วยเงินสดได้ บริการนี้ช่วยสนับสนุน
ให้ลกู ค้าเปลีย่ นจากการท�ำธุรกรรมทีส่ าขามาสูช่ อ่ งทางอัตโนมัตมิ ากขึน้
ธนาคารยังคงนำ�เทคโนโลยีด้านการบริการลูกค้ารูปแบบใหม่มาใช้
เพื่อสนับสนุนช่องทางการให้บริการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเชื่อมโยงระบบ
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับช่องทางการให้บริการของธนาคาร
เพื่อทำ�การตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เว็บไซต์ bangkokbank.com ในรูปลักษณ์ใหม่ที่ได้รับการออกแบบ
ให้ใ ช้งานง่าย รวมทั้งใช้เ ทคโนโลยีคลาวด์ที่มีความสามารถขั้นสูง
ประกอบกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำ�ให้
เนื้อหาบนเว็บไซต์ของธนาคารเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ
ของลู ก ค้ า และกลุ่ ม เป้ า หมายได้ เ ป็ น อย่ า งดี เว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า วเป็ น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัล
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ธนาคารให้ความส�ำคัญกับบริการการวางแผนการจัดการสินทรัพย์
(Wealth Management) ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย
โดยธนาคารประสานความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ในเครื อ และพั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ เพื่อน�ำเสนอบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการออมเงิน การลงทุน
และการประกันภัย
นอกจากการร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารยังร่วมเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มบริษัท เอไอเอ เพื่อพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้า
สามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์แบงก์แอสชัวรันส์และแผนคุม้ ครองเพิม่ เติม
ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จากสาขาที่ให้บริการแบบ
เต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

ธนาคารจัดงานและกิจกรรมอันหลากหลายส�ำหรับลูกค้าบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ (Bualuang Exclusive) เช่น การสัมมนาเรื่องการลงทุน
ในหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) สัมมนา
เจาะลึกเศรษฐกิจไทยและมุมมองการลงทุนปี 2561 กิจกรรมด้าน
ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งการจัดคอนเสิร์ต Memories are Forever แบบ
พิเศษเฉพาะ นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้านการลงทุนที่เหมาะสมส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย
ธนาคารได้เปิดตัวบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายในการให้บริการบัตรเดบิตแก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความต้องการแตกต่างกัน บัตรเดบิตใหม่แบบ Contactless นี้มี
เป้าหมายเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการซื้อของออนไลน์
การท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่พ�ำนักในประเทศไทย
นอกจากนี้ ธนาคารยังมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเครดิตแอร์เอเชีย
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น โดยผู้ถือบัตรทั้งหมดได้รับ
การปรับสถานะเป็นสมาชิกระดับแพลทินัม
ส�ำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช มียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บัตรนี้มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร เช่น ส่วนลดส�ำหรับ
โปรแกรมตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในขณะเดียวกันผู้ถือบัตร
ยังได้ร่วมท�ำความดี เนื่องจากธนาคารบริจาคส่วนหนึ่งของยอดการใช้
จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าและค่าธรรมเนียมบัตรให้แก่โรงพยาบาลศิรริ าช
นอกจากนี้ธนาคารได้ให้บริการ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” ส�ำหรับผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผูม้ อี ายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป ซึง่ เป็นบัญชีเงินฝาก
ทีไ่ ม่กำ� หนดเงินขัน้ ต�ำ่ ในการเปิดบัญชี ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรักษา
บัญชี และใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการ
นี้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกและด้วย
ต้นทุนที่ต�่ำ
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การเงินธนกิจ
ธนาคารยังคงมีบทบาทส�ำคัญในฐานะผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในตลาด
ตราสารหนี้ จากการเป็นผู้น�ำบริการทางการเงินส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
มาอย่างยาวนาน รวมถึงความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความต้องการทาง
การเงินของผู้ออกตราสาร และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้

การมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า ประกอบกับความสามารถในการ
ด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายตราสารของธนาคาร ท�ำให้ลกู ค้าสามารถระดมทุน
และเติบโตอย่างมั่นคงในหลากหลายธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน กิจการ
ไฟฟ้า ฯลฯ

การทีธ่ นาคารมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านกิจการการเงินธนกิจ และมี
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าองค์กรชัน้ น�ำมายาวนาน ท�ำให้ธนาคารได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา กิจการการเงินธนกิจ
มุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรูปแบบบริการทางการเงิน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานขององค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2561 ธนาคารมีบทบาทส�ำคัญในการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้
ให้กบั บริษทั ขนาดใหญ่หลายราย เพือ่ ขยายกิจการและเพิม่ สภาพคล่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารยังคงเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของผู้จัด
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ในตารางจัดอันดับของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไ ทย นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด ตั้ ง และ
จัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) โดยมี
มูลค่าการระดมทุนรวมกว่าแสนล้านบาท

+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความกังวลอันเนือ่ งมาจาก
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท�ำให้บริษัทเอกชนไทยยังคงระดมทุน
ด้วยการออกตราสารหนี้ เพือ่ บริหารต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อบริษัทในระยะยาว
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ธนาคารได้ริเริ่มน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายประเภท
เช่ น หุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ที่ ส ามารถนํ า มาใช้ นั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 2
ตามหลักเกณฑ์ Basel III (Basel III Additional Tier 2 Capital Bond)
ของธนาคารพาณิ ช ย์ ตราสารหนี้ ป ระเภทไถ่ ถ อนเมื่ อ เลิ ก บริ ษั ท
(Perpetual Bond) และเพิม่ ทางเลือกในการระดมทุนในตลาดทุน เช่น กองทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund : IFF) เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของลูกค้า

ธนาคารยังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูร้ ว่ มจัดการการจัดจ�ำหน่ายหุน้ กูท้ มี่ ี
มูลค่ามากที่สุดและมีอายุยาวที่สุด เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำของเอกชนรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) โดยมีมลู ค่าการระดมทุนประมาณ 13,000 ล้านบาท อีกทัง้
ยังร่วมกับกระทรวงการคลัง สปป.ลาว โดยเป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่าย
พันธบัตรสกุลเงินบาทอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 มีการออกพันธบัตร
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท
ด้านการบริหารการเงิน ธนาคารยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลาดด้านบริการเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนต่าง
สกุลเงิน บริการเหล่านี้ช่วยสนับสนุนลูกค้าในการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายใต้ภาวะตลาดต่างๆ
ขณะเดียวกันรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารยังคงเพิ่มขึ้น เป็น
ผลมาจากความสามารถในการรักษาฐานลูกค้า อีกทัง้ ตลอดปีทผี่ า่ นมา
ธุรกิจหลักทรัพย์มีการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานข้างต้น ท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัลคู่ค้า
หลั ก ส� ำ หรั บ ธุ ร กรรมซื้ อ ขายพั น ธบั ต รยอดเยี่ ย ม จากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย รางวัลสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล
ในตลาดแรกสูงสุด จากกระทรวงการคลัง รางวัลสถาบันการเงินที่ให้
บริการตราสารหนี้ยอดเยี่ยม จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รางวัล
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ จากนิตยสาร ไอเอฟอาร์ เอเชีย
สถาบันการเงินชั้นน�ำด้านตราสารหนี้ในตลาดแรกและตลาดรอง จาก
ผลการส�ำรวจโดย The Asset Benchmark Research รวมทั้งรางวัล
ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย
จากนิตยสารโกลเบิล ไฟแนนซ์ (11 ปีติดต่อกัน) และรางวัลยอดเยี่ยม
ด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ประจ�ำปีในประเทศไทย จาก
นิตยสารดิเอเชียนแบงก์เกอร์ (4 ปีติดต่อกัน)
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บริการธนาคารดิจิทัล
การเปลีย่ นแปลงสูย่ คุ ดิจทิ ลั ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นวิถกี ารดำ�เนินชีวติ
และธุ ร กิ จ นำ�ไปสู่ ค วามต้ อ งการแนวทางสำ�หรั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ
รู ป แบบใหม่ ธนาคารจึ ง พั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม
มากกว่าการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลพื้นฐาน
โดยนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาบริการทางการเงินที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
แต่ละราย เช่น เครื่องมือเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคล และดำ�เนินการ
ในเชิงรุกเพื่อมอบข้อเสนอและบริการที่ตรงกับลักษณะความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารได้เพิ่มขีดความ
สามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร รวมทั้งร่วมมือและเป็น
พันธมิตรกับองค์กรภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

+ การวิจัยและพัฒนา
ธนาคารได้จดั ตัง้ “ฝ่ายนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านนวัตกรรม ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน
ริเริม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ผา่ นการทดลองท�ำจริง รวมทัง้ จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิม ให้
สามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้เพิม่ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีขององค์กร
อย่างต่อเนือ่ งในหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก
เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างความประทับใจในบริการ
แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

+ พันธมิตรและความร่วมมือ
ธนาคารได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพกลุม่ ฟินเทคระดับโลก เพือ่
เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในโครงการ Bangkok Bank InnoHub
Season 2 โดยครอบคลุมความสนใจหลัก 5 ด้าน คือ การพัฒนา
ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (Creating Unique Customer
Experience) การปรับรูปแบบของบริการและกระบวนการท�ำงานให้เป็น
ดิ จิ ทั ล และอั ต โนมั ติ (Digitization and Automation) นวั ต กรรม
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Future SME Solution)
นวัตกรรมด้านการช�ำระเงิน (Innovative Payment) และนวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีล�้ำสมัย (Discovering Cutting Edge Technology) โดยมี
เป้าหมายเพือ่ แนะน�ำผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพกลุม่ ฟินเทคทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงจากทั่วโลกให้กับตลาดในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนการ
น�ำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า
ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับ Massachusetts
Institute of Technology (MIT) สถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ
หน่วยงานภาครัฐ ในหลากหลายโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงแก่ลูกค้าและพนักงานของธนาคาร
ในฐานะสมาชิกรุ่นแรกและการลงทุนร่วมกับกลุ่ม R3 ซึ่งเป็นกลุ่ม
สถาบันทางการเงินชั้นน�ำระดับโลกท�ำให้ธนาคารได้พัฒนาบริการด้วย
Distributed Ledger Technology (Blockchain) โดยเริ่มจากลูกค้า
ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกและน� ำ เข้ า ในภาคธุ ร กิ จ ส� ำ คั ญ เช่ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การเกษตร ปิโตรเคมี และยานยนต์ เป็นต้น
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+ การก�ำกับดูแลข้อมูลและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เนือ่ งจากลูกค้ามีการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ในชีวติ
ประจำ�วันเพิม่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ ธนาคารจึงริเริม่ การทำ�งานในหลายด้าน
เพื่อตอบสนองแนวโน้มที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่
และเชือ่ มโยงบริการของธนาคารกับช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์และ
เครือข่ายการค้าออนไลน์ทลี่ กู ค้านิยมใช้ ขณะเดียวกันการปกป้อง
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะมีความสำ�คัญมากขึ้น
เช่นกัน ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว โดยลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ เช่น การยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น
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ธนาคารเข้าร่วมโครงการ National Digital ID ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่น�ำมาใช้ใน
กระบวนการในการรูจ้ กั ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Know Your Customer : e-KYC) ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ
ทางการเงินออนไลน์ และจะใช้กบั ธุรกิจบริการประเภทอืน่ ในระยะ
ต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการรู้จ�ำใบหน้า
(Facial Recognition) และกระบวนการพิสูจน์ตัวตนระหว่าง
ธนาคาร โดยร่วมทดสอบกับธนาคารอืน่ ใน Regulatory Sandbox
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2562
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินของลูกค้า ธนาคารได้
ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ อีกทั้งยังใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน
(Multifactor Authentication System) การตรวจจับภัยคุกคาม
อัจฉริยะ (Threat Intelligence) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและพฤติกรรม
ของลูกค้า เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย
และสร้างประสบการณ์ทดี่ แี ก่ลกู ค้า ธนาคารยังลงทุนในเทคโนโลยี
ล�้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล
ได้อย่างราบรื่นและมีความประทับใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังรักษา
ระดับความปลอดภัยของข้อมูลและเพิม่ ประสิทธิภาพในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

+ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าแพลตฟอร์มธนาคารดิจทิ ลั มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับบริการในอนาคต ธนาคารจึงปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีและระบบงานโดยรวม ซึง่ ประกอบด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน การประมวลผล
การท�ำธุรกรรมอัตโนมัติ ส�ำหรับธุรกรรมลักษณะ Straight Through
Processing นอกจากนี้ ธนาคารยังสร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเพิม่
ศักยภาพของช่องทางการให้บริการแบบดิจิทัล เช่น บริการโมบาย
แบงก์กิ้ง และบริการด้านธุรกรรมธนาคาร

บุคลากรและสวัสดิการ
ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว อั น เนื่ อ งมาจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การแข่งขันจากผูใ้ ห้บริการทางการเงินรายใหม่
และวิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภคและคนรุน่ ใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากการเข้าสูย่ คุ
ดิจทิ ลั การทีผ่ บู้ ริโภคหันมาท�ำธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การท�ำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ไม่เพียงส่งผลต่อบุคลากรของธนาคาร
หากยังท�ำให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน โดยมุ่งเน้น
การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมที่ ส ่ ง เสริ ม นวั ต กรรม การพั ฒ นาทั ก ษะของ
พนักงาน การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้า
รวมทัง้ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงาน
ธนาคารตระหนักว่า การด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของบุคลากร รวมถึงคุณค่าที่มอบ
ให้กับลูกค้า ดังนั้น ธนาคารจึงมุ่งเน้นการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

+ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า โดยใช้ระบบการท�ำงานร่วมกันแบบ Agile และ
การประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน รวมทั้งการเพิ่มหลักสูตร
อบรมและทางเลือกในการเรียนรูแ้ ก่พนักงาน ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงมุง่ เน้น
พัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรูร้ ะหว่างกัน มีความ
เชีย่ วชาญด้านนวัตกรรม และท�ำงานร่วมกันภายใต้กระบวนการ Design
Thinking รวมทัง้ เพิม่ การเชือ่ มโยงกับลูกค้าและคูค่ า้ ด้วยการใช้ชอ่ งทาง
ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น

+ การสร้างความผูกพันและการรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
การสรรหาและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับองค์กร ธนาคารจึงให้โอกาสพนักงานในการท�ำงานที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงการ
จัดกลุ่มเพื่อเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในด้าน
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

+ การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการด้านความยัง่ ยืน โดยครอบคลุม
ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสู ง การมี ธ รรมาภิ บ าล
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ธนาคารได้สนับสนุนบุคลากรของ
สาขาให้มีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า
ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถน�ำเสนอบริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจร มอบประสบการณ์ที่ดี มีความเป็นเลิศ
ด้านบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ในระยะยาว

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง เป็น
บริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งจัดตั้งในปี 2544 ด�ำเนินธุรกิจนายหน้า
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ วานิ ช ธนกิ จ และบริ ก ารวิ จั ย หลั ก ทรั พ ย์
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล ซึ่ง บล.บัวหลวง
ถือหุ้นทั้งหมด
นอกเหนือจากสาขาทั้ง 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองส�ำคัญแล้ว
บล.บัวหลวง ยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินผ่านเครือข่าย
ของธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายฐานลูกค้า
ผ่านค�ำแนะน�ำจากสาขาธนาคาร

+ การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ

+ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเทศไทย

การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของธนาคาร เป็นผลจากการ
จัดเตรียมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงเพือ่ ทดแทนในต�ำแหน่งงานต่างๆ
การพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ
สถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าและ
การพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับชั้น
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการแต่งตัง้ และเลือ่ นต�ำแหน่งพนักงาน
เพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยพิจารณาจากผลประเมิน
การปฏิบัติงาน พฤติกรรมสู่ความส�ำเร็จ ความรู้ความสามารถ
ผลส�ำเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้ธนาคาร
สามารถสืบสานค่านิยมหลัก อันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่
ค�ำนึงถึงลูกค้าเป็นส�ำคัญ มุ่งมั่นท�ำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความ
เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซือ่ สัตย์
สุจริต และมุ่งเน้นนวัตกรรม

ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้น
ของเศรษฐกิจไทย และราคาน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่า
และปริมาณการซื้อขายหุ้นได้ปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจาก
นักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ในการใช้นโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดขึ้น แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง
จึงท�ำให้การปรับตัวของตลาดหุ้นไทยลดลงในอัตราที่ช้ากว่าตลาดหุ้น
ส่วนใหญ่ในเอเชีย

+ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ธนาคารดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วยการจัดสวัสดิการให้
ครอบคลุมกับความต้องการของพนักงาน ธนาคารมีหน่วยบริการ
สุ ข ภาพ พร้ อ มแพทย์เฉพาะทางที่มีค วามช�ำนาญเฉพาะด้าน
ประจ�ำอยูท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่ พนักงานสามารถรับบริการได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย หรือหากพนักงานไปรับการบริการจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลภายนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตาม
ระเบี ย บของธนาคาร อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น การจั ด บรรยายด้ า น
การป้ อ งกั น และรั ก ษาสุ ข ภาพ การบริ ห ารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล
การใช้ชีวิตประจ�ำวันและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ ธนาคาร
ยั ง พร้ อ มรั บ ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและตอบสนองต่ อ
ความหลากหลายของพนักงาน ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและ
ให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ

ในปี 2561 ผลการด�ำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ทั้งระบบปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะช่วง
ครึ่ ง แรกของปี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เ ฉลี่ ย ต่ อ วั น ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ประมาณ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน
ด้านหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่มีจ�ำนวนรวม 22 หลักทรัพย์ คิดเป็น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 183,000 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
ซึง่ มีจำ� นวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ 42 หลักทรัพย์ และมูลค่ามากกว่า
426,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้งในและ
ต่างประเทศ บริษัทหลายแห่งจึงตัดสินใจชะลอการเสนอขายหุ้นใหม่
ไปจนถึงปี 2562
รายได้ของกลุม่ บริษทั หลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 54 ยังคงมาจากธุรกิจ
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ขณะทีร่ อ้ ยละ 16 มาจากก�ำไรจากเงินลงทุน
ร้อยละ 10 มาจากค่าธรรมเนียมและบริการ และร้อยละ 9 มาจาก
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
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+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ
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ปี 2561 ฐานลู ก ค้ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง บล.บั ว หลวง
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17 สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของตลาดโดยรวม
ที่ร้อยละ 14 และมีจ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 360,000 บัญชี
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของจ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งหมด

ในเดือนธันวาคม บล.บัวหลวง ประสบความส�ำเร็จในการเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (Depositary Receipt :
DR) ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำให้นักลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม ETF ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม

บล.บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Stock Signal ซึ่งเป็นการ
น�ำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิค และช่วยนักลงทุนในการ
ตัดสินใจซือ้ หรือขาย กลยุทธ์การลงทุนด้วยโปรแกรมอัตโนมัตทิ เี่ ป็นการ
สะสมหุน้ แบบ Dollar Cost Averaging (DCA) และ Value-Averaging
(VA) ที่เป็นแผนการออมหุ้นแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่
ต้องการบริหารเงินออมในตลาดทุนอย่างมีวินัย โดยการกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนและซื้อขายทุกวันด้วยตราสาร Exchange Trade
Fund (ETF) ที่ออกโดย บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ด้านธุรกิจวานิชธนกิจ ในปี 2561 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการเป็น
ผู้จัดการและรับประกันการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) 2 รายการ คือ บริษทั โอสถสภา
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
รวมเป็นมูลค่าการระดมทุนทั้งสิ้นกว่า 16,829 ล้านบาท

บล.บัวหลวง ยังคงสามารถรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในการซือ้ ขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์อา้ งอิงใน
ราคาที่ก�ำหนดล่วงหน้า (Derivative Warrant : DW) ทั้งด้านมูลค่าการ
ซื้อขายและจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยใน
ปี 2561 ได้ อ อกใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ ทั้ ง สิ้ น 663 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่อ้างอิงหลักทรัพย์
จ�ำนวน 93 หน่วย ที่อยู่ในดัชนี SET100
บล.บัวหลวง เปิดให้บริการ “น้องบัว แชทบอท” ซึง่ เป็นนวัตกรรมเพือ่ ให้
ข้อมูลราคาใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บริการแรกของไทย ซึง่ นักลงทุน
รายย่อยสามารถรับข้อมูลราคาได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
Facebook Messenger

บล.บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่านการอบรมสัมมนา
และเครื่องมือการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยในปี 2561 ได้จัดการอบรม
รวมกว่า 60 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ “Knowledge Sharing”
ซึ่งน�ำเสนอบทความที่เกี่ยวกับการลงทุนกว่า 2,000 เรื่อง และมีจ�ำนวน
ผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์แล้วกว่า 6 ล้านครั้ง
บล.บั ว หลวง จั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ พิ เ ศษ “The Stock Master
Exclusive” ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ส�ำหรับเจ้าของ
กิจการและทายาทธุรกิจ โดยวิทยากรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญของ บล.บัวหลวง และวิทยากรรับเชิญ เนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบด้ ว ย ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประเมิน
มูลค่าบริษัท การรับมือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อีกทั้งมีการเดินทาง
ไปดูงานด้านนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้เยี่ยมชม Daishin
Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำ และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ของ บล.บัวหลวง
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บล.บั ว หลวง ยั ง คงร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยรังสิตอย่างใกล้ชดิ ในการจัดโครงการ “The Stock Master
University 2018” เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และสามารถ
ใช้เครื่องมือออนไลน์ในการลงทุน นอกจากนี้ บล.บัวหลวง ยังด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการ
โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ซึ่ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม และสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (อ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี) เพื่อเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง

+ ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ

รางวัลที่ บล.บัวหลวง ได้รับในปี 2561 ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
ยอดเยีย่ มแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัลธุรกรรมทางการเงิน
ยอดเยี่ยม รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์
แก่นกั ลงทุนบุคคล และรางวัลบริษทั หลักทรัพย์ดเี ด่น ด้านการให้บริการ
อนุพันธ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
ยอดเยี่ยมในประเทศไทย จากนิตยสารเอเชียมันนี่ และรางวัลธุรกิจ
ตลาดทุนยอดเยี่ยม จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

นอกจากนี้ ในปี 2561 บลจ.บัวหลวง ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Trustee)
ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) โดย ณ สิ้นปี มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (Net Asset Value : NAV) 27,237 ล้านบาท

นับแต่ก่อตั้งในปี 2535 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จ�ำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ยังคงด�ำเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์ในการเป็น
สถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหารเงินลงทุน
ด้วยความยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ภายใต้คณ
ุ ค่าหลัก
ซึ่ ง เป็ น บรรทั ด ฐานในการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร 3 ประการ คื อ
Prudence (รอบคอบ สุขุม และมองการณ์ไกล) Integrity (ยึดถือหลัก
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ มีความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
และ Excellence (มีความเป็นเลิศในการบริหารกองทุนและการบริการ
ดั่งมิตรแท้ของผู้ลงทุน)
พันธกิจทีม่ งุ่ มัน่ ของ บลจ.บัวหลวง คือ ท�ำให้ครอบครัวไทยมีความมัน่ คง
ทางการเงิ น โดยมี ก องทุน รวมเป็น ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก ที่เสนอขายผ่าน
เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ ทั้งสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังบริหารจัดการ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย
ปรัชญาการลงทุนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในการลงทุนระยะยาวและมีนโยบาย
การบริหารเงินลงทุนในเชิงรุกอย่างชัดเจน ประกอบกับมีทีมงานศึกษา
วิ จั ย และมี ค วามสามารถในการเลื อ กลงทุ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงท�ำให้มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นมาโดยตลอด

ณ สิ้นปี 2561 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 838,330 ล้านบาท
โดยธุรกิจกองทุนรวมมี AUM 718,019 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 14.7 ซึง่ จัดอยูใ่ น 3 อันดับสูงสุดของธุรกิจบริหาร
จั ด การกองทุ น รวม ส่ ว นธุ ร กิ จ กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ มี AUM
100,801 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 8.9 จัดอยูใ่ น
อันดับ 5 ขณะที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมี AUM 19,510 ล้านบาท
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.0

ปี 2561 บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ 6 กองทุน แม้
สถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุน แต่กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.
บัวหลวง ยังคงสร้างความพึงพอใจและได้รับการตอบรับที่ดีจาก
นักลงทุนรายใหม่และกระแสเงินลงทุนเป็นอย่างดี
กองทุนใหม่ที่น�ำมาเสนอขายมุ่งตอบสนองความต้องการของ
นักลงทุนหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเกษียณ และกลุ่มคนรุ่นใหม่
ส�ำหรับกลุ่มวัยเกษียณพบว่า เกือบร้อยละ 15 ของประชากรไทย
ก�ำลังก้าวสู่วัยเกษียณ ดังนั้น จึงจัดตั้งกองทุนผสมบีซีเนียร์สําหรับ
วัยเกษียณ (B-SENIOR) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบให้เหมาะกับ
ความต้ อ งการเฉพาะส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง วั ย คื อ เป็ น กองทุ น ที่ มี ร ะดั บ
ความเสี่ยงปานกลาง และสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ทั้ง
แบบปกติและแบบรายเดือนโดยแจ้งล่วงหน้า กองทุนเพือ่ วัยเกษียณ
ทีเ่ สนอขายในปี 2561 ได้แก่ กองทุนผสมบีซเี นียร์สาํ หรับวัยเกษียณ
เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอล
อินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ(B-INNOTECHRMF)
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มีการเสนอขาย
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ซึ่งลงทุน
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับหรือได้รบั ประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภค
ในอนาคต หรือธุรกิจทีน่ ำ� เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ให้
ธุรกิจมีความล�้ำสมัย
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ขณะเดียวกัน บลจ.บัวหลวง เล็งเห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นส�ำหรับ
การลงทุนระหว่างประเทศ ในช่วง 3 – 4 ปีท่ีผ่านมา จึงเปิดตัวกองทุน
ต่างประเทศทีค่ รอบคลุมหลายภูมภิ าคทัว่ โลก ทัง้ ประเภท Foreign Feeder
Fund (กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
เพียงกองเดียว) และกองทุนต่างประเทศประเภทอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บลจ.บัวหลวง มี AUM ส�ำหรับกองทุนต่างประเทศ
(รวมกองทุนแบบมีก�ำหนดระยะเวลา) รวมทั้งสิ้นประมาณ 110,000
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 ที่มีมูลค่าเพียง 12,000 ล้านบาท
บลจ.บั ว หลวง ยั ง บริ ห ารกองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ซึง่ เป็นทรัสต์รปู แบบหนึง่
(Real Estate Investment Trust : REIT) ที่สามารถลงทุนได้ทั้งใน
กรรมสิทธิแ์ ละสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�ำนักงาน
โดย B-WORK เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ด้านการให้ความรูแ้ ก่นกั ลงทุน บลจ.บัวหลวง ได้จดั งานสัมมนา Bualuang
Fund Investment Forum ครั้งที่ 2 โดยหัวข้อหลักประกอบด้วย การ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้ม
การลงทุนในอนาคต ซึง่ มีผลการตอบรับทีด่ เี ยีย่ มจากนักลงทุนในวงกว้าง
พร้อมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การวางแผนการเงิ น (Investment Workshop) ร่ ว มกั บ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย การให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ผ่ า น
หลากหลายช่องทาง เช่น “BF Knowledge Center” ศูนย์กลางในการ
เรี ย นรู้ สู่ ค วามมั่ น คงทางการเงิ น “BF Portfolio Solution” และ
“BF Economic Research” หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้ความรู้และแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จัดอบรมให้
ความรูด้ า้ นการลงทุนกว่า 220 กิจกรรม เพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ความรูด้ า้ นการเป็นทีป่ รึกษาการลงทุนให้กบั พนักงานสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ
บลจ.บัวหลวง ยังคงให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกับน�ำ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ไปประยุกต์ เพื่อ
ช่วยในการวางแผนการลงทุนและการบริหารกองทุน ตลอดจนการ
เพิ่มประสิทธิภาพของ BF Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เปิดบัญชีและท�ำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้
ส�ำหรับปี 2562 แม้จะมีความไม่แน่นอนและความท้าทายหลายด้าน
แต่ บลจ.บัวหลวง พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุน
เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น รวมถึงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ด้านการลงทุนทีน่ า่ สนใจ ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ วิธกี ารหนึง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ คือ
การลงทุนที่ครอบคลุมทุกวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดยค�ำนึงถึงการลงทุน
ระยะยาวในหลักทรัพย์ทเี่ ลือกลงทุน นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของ BF Mobile Application เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ด้วยการน�ำเสนอฟังก์ช่ันใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี
และด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ลูกค้า ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทัง้ พัฒนาแพลตฟอร์มทีม่ นั่ คง
และบริหารเงินลงทุน ด้วยความยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ด�ำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี
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ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคาร
และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

35,330
18.51
2.40%
22.7%
45.4%
1.13%
8.73%

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

7.0%
7.0%
0.08%
(1.8)%
1.9%
0.04%
0.24%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ **
เงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง (%)

2,083,160
2,326,470
89.5%
80,137
3.4%
190.9%
17.96%

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

4.0%
0.7%
2.8%
(8.3)%
(0.5)%
30.7%
(0.21)%

** หักรายได้รอตัดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 35,330 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 จากปี 2560
โดยมีรายได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 121,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.9 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.40 และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 จากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน แม้ว่าจะมี
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยยังคงอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน
ผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมเติบโตดี ขณะทีอ่ ตั ราส่วนค่าใช้จา่ ย
ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 45.4

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,083,160
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ ส�ำหรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็น
ร้อยละ 3.4 ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 190.9
ด้านเงินกองทุน หากนับก�ำไรสุทธิงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561
รวมเข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ อัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.71
ร้อยละ 17.19 และร้อยละ 17.19 ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ส�ำหรับส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีจำ� นวน 412,814 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 216.26 บาท
ต่อหุ้น
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รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการด� ำ เนิ น งาน
ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

71,376
50,025
55,165
21,965
44,271
8,554
35,717
35,330
23,157

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

7.1%
9.1%
12.7%
(1.8)%
7.6%
9.2%
7.2%
7.0%
(33.4)%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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ในปี 2561 ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารมีจ�ำนวน 35,330 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 2,321 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 จาก
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ 4,751 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 สาเหตุหลัก
จากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณ
เงินให้สินเชื่อที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 จากปีก่อน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ลดลงซึง่ เป็นผลจากการครบก�ำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
4,182 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 ส่วนใหญ่จากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสุทธิ
จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และก�ำไรสุทธิ

จากเงินลงทุน ส�ำหรับค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 6,217
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 เป็นผลจากการใช้จ่ายเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วทางนวัตกรรม และเพือ่ การพัฒนาระบบงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับประมาณการ
หนี้ สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการปรั บ ค่ า ชดเชยกรณี พ นั ก งานเกษี ย ณและ
เลิกจ้างตามร่างแก้ไขพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 405 ล้านบาท
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+ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในปี 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีสว่ นต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิรอ้ ยละ
2.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 จากปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ ประกอบกับต้นทุนเงินรับฝากลดลง
ตามการขยายฐานเงินรับฝากต้นทุนต�่ำประเภทออมทรัพย์และกระแส
รายวัน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ�ำนวน 71,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 จ�ำนวน 4,751 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักจาก
รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 4,255 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
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. (%)

สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเชื่อทั้งจากสินเชื่อ
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สินเชือ่ ลูกค้าบุคคล และสินเชือ่ กิจการต่างประเทศ
และอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น ส�ำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 554 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 1,103 ล้านบาท
จากต้นทุนและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลง 962 ล้านบาท สาเหตุหลัก
จากการครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

93,131
8,451
9,199
110,781

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

4.8%
1.1%
11.6%
5.0%

21,762
2,218
9,864
5,561
39,405
71,376

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

0.8%
98.9%
2.6%
(14.7)%
1.4%
7.1%

3.72%
1.52%
2.40%

3.68%
1.54%
2.32%

0.04%
(0.02)%
0.08%

16 พ.ค.60

25 เม.ย.59

7.125
7.125
6.250

7.375
7.625
6.250

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

0.500-0.625
1.000
1.250
1.500

19 ธ.ค.61

29 เม.ย.58

1.750

1.500
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+ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2561 จ�ำนวน
50,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,182 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 จาก
ปี 2560 เป็นผลจากก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2,043 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 1,581 ล้านบาท ส�ำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

44

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

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยแม้ว่าธนาคารมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจทิ ลั โดยค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน
ผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม รวมทั้งค่าธรรมเนียมจากบริการ
ด้านหลักทรัพย์ยังเติบโตดี

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

37,437
9,847
27,590
8,300
8,009
78
1,049
3,781
1,218
22,435
50,025
22.7%

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

2.7%
10.2%
0.2%
32.7%
24.6%
(62.0)%
(12.3)%
(0.2)%
174.9%
22.5%
9.1%
(1.8)%
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+ ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
55,165 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6,217 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 จากปี 2560
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 3,233 ล้านบาท
ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก
การปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้างตามร่างแก้ไข

2561

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น
2,753 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ ร วดเร็ ว ทางนวั ต กรรม การพั ฒ นาระบบงาน และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

52.4%

52.5%

19.0%

20.9%

6.1%

6.9%

22.5%

19.7%
45

2560
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

28,774
154
10,467
3,367
12,403
55,165
45.4%

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

12.7%
4.1%
2.1%
0.3%
28.5%
12.7%
1.9%
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+ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า จ�ำนวน 21,965 ล้านบาท เทียบกับจ�ำนวน
22,370 ล้านบาท ในปี 2560
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (%)

18,358
3,607
21,965

22,712
(342)
22,370

(19.2)%
1,154.7%
(1.8)%

รายการที่ ส� ำ คั ญ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
+ สินทรัพย์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
3,116,750 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 40,440 ล้านบาท จาก ณ สิน้ เดือนธันวาคม
2560 รายการที่ส�ำคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 79,171 ล้านบาท
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ *
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
รวมสินทรัพย์
* หักรายได้รอตัดบัญชี

หรือร้อยละ 4.0 ขณะที่เงินลงทุนสุทธิลดลง 34,932 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผื่อขาย
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง (%)

450,700
556,788
1,608
2,083,160
10,604
3,116,750

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

3.0%
(5.9)%
10.1%
4.0%
(7.1)%
1.3%
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+ เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน 2,083,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560

2561

จ�ำนวน 79,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สินเชือ่ ลูกค้าบุคคล และสินเชือ่ กิจการต่างประเทศ

39.3%

40.9%

21.9%

21.0%

11.5%

11.4%

9.7%
2.5%
15.1%

9.6%
2.3%
14.8%

เงินให้สินเชื่อ * จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ

2560
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หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง (%)

819,481
455,969
240,047
202,600
51,498
313,565
2,083,160

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

0.0%
8.2%
5.2%
6.0%
10.4%
5.6%
4.0%

* หักรายได้รอตัดบัญชี
ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเชื่อในสัดส่วนสูงที่สุดแก่ธุรกิจในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่ร้อยละ 39.3 รองลงมา ได้แก่
ภาคการสาธารณูปโภคและบริการทีร่ อ้ ยละ 21.9 ภาคสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย

ร้อยละ 11.5 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.7
โดยจ�ำนวนเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสิน้ เดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่
จากภาคสาธารณูปโภคและบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ
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+ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพจ�ำนวน 80,137 ล้านบาท ลดลง 7,282 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.3 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 โดยมีอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.4

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2561 จ� ำ นวน 153,003 ล้ า นบาท โดยมี ส� ำ รองขั้ น ต�่ ำ ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจ� ำ นวน 64,035 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ำรองขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 238.9
ทั้งนี้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 190.9

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ *

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

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ ธปท.
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

1,962,102
46,501
5,460
20,884
53,837
2,088,784

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

16,215
591
1,018
10,608
30,188
58,620
88,968
147,588
5,415
153,003

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

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)

80,137
3.4%
26,412
1.2%
238.9%
190.9%

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

(8.3)%
(0.5)%
(0.6)%
38.9%
30.7%

* หักรายได้รอตัดบัญชี

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

+ เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ
จ�ำนวน 556,788 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
จ�ำนวน 34,932 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุน
เผื่อขายลดลง

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจ�ำนวน 314,541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.5 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจ�ำนวน 86,799
ล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชนจ�ำนวน 37,384 ล้านบาท และ
เงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจ�ำนวน 110,571 ล้านบาท
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หากพิจารณาตามระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุน
สุทธิในบริษัทร่วม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำแนกได้เป็นส่วนที่
มีระยะเวลาคงเหลือภายใน 1 ปี จ�ำนวน 145,295 ล้านบาท ส่วนที่มี

เงินลงทุน จ�ำแนกตามประเภทการถือครอง

ระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ�ำนวน 284,505 ล้านบาท
ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จ�ำนวน 18,037 ล้านบาท และ
ส่วนที่ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาจ�ำนวน 110,559 ล้านบาท
ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)

7,516
497,838
19,849
31,585
556,788

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

(50.3)%
(6.7)%
76.7%
(0.4)%
(5.9)%

เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุน * จ�ำแนกตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
สัดส่วน

145,295
284,505
18,037
110,559
558,396

26.0%
51.0%
3.2%
19.8%
100.0%

ธันวาคม 2560
จ�ำนวน
สัดส่วน

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

12.1%
63.4%
4.2%
20.3%
100.0%

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)

101.8%
(24.3)%
(26.7)%
(8.4)%
(5.9)%

* รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม

+ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 2,703,591 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 29,288 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2560 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝาก 15,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ *
* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

และตราสารหนี้ ที่ อ อกและเงิ น กู ้ ยื ม เพิ่ ม ขึ้ น 9,158 ล้ า นบาท หรื อ
ร้อยละ 8.5

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)

2,326,470
136,862
116,348
2,703,591
412,814

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

0.7%
2.5%
8.5%
1.1%
2.8%
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+ เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ�ำนวน
2,326,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2560 จ�ำนวน

เงินรับฝาก จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจ�ำ *
รวมเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

15,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ ขณะทีเ่ งินรับฝากประจ�ำ และเงินรับฝากกระแสรายวันลดลง

ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
สัดส่วน

101,557
1,117,522
1,107,391
2,326,470

4.4%
48.0%
47.6%
100.0%
89.5%

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง (%)
จ�ำนวน
สัดส่วน

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

4.6%
46.1%
49.3%
100.0%
86.7%

(4.4)%
4.8%
(2.7)%
0.7%
2.8%

* รวมบัตรเงินฝาก

+ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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ในระหว่างปี 2561 ธนาคารมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มหี ลักประกันในต่างประเทศจ�ำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในเดือนกันยายน 2561 และมีการครบก�ำหนดไถ่ถอนของหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
และไม่มหี ลักประกันจ�ำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2561
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
จ�ำแนกตามประเภทตราสาร

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่นๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

และจ�ำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2561 จึงเป็น
ผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกู้ยืมจ�ำนวน 116,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,158 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.5 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
สัดส่วน

107,027
14,587
23
456
122,093
5,745
116,348

87.6%
11.9%
0.1%
0.4%
100.0%

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2560
เปลี่ยนแปลง (%)
จ�ำนวน
สัดส่วน

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

86.6%
13.0%
0.1%
0.3%
100.0%

9.2%
(0.7)%
(11.5)%
18.8%
7.9%
(2.9)%
8.5%
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+ ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจ�ำนวน 412,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,090 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8
จาก ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่จากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 35,330 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล
2 ครั้งในระหว่างปี 2561 จ�ำนวนรวม 12,066 ล้านบาท เป็นเงินปันผล
งวดสุดท้ายส�ำหรับผลประกอบการปี 2560 จ�ำนวน 8,350 ล้านบาท

(4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
และเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลจากผลการด� ำ เนิ น งานงวดมกราคมถึ ง
มิถุนายน 2561 จ�ำนวน 3,716 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น) โดยมีก�ำไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 9,317 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 3,180 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท

+ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึน้ ในภายหน้าจ�ำนวน 653,730 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 53,784 ล้านบาท
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันการจ�ำหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค�้ำประกันอื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

หรือร้อยละ 9.0 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันอื่นๆ
ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)

5,800
32,236
19,041
35,822

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

(29.2)%
57.7%
16.1%
12.6%

170,329
270,320
120,182
653,730

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

(100.0)%
(2.2)%
4.2%
35.6%
9.0%

+ แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของ
เงินทุนที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินรับฝากจ�ำนวน 2,326,470 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.6 ส่ ว นของเจ้ า ของส่ ว นที่ เ ป็ น ของธนาคาร
จ�ำนวน 412,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.2 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินจ�ำนวน 136,862 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.4 และตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื จ�ำนวน 116,348
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7

ส�ำหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,083,160 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 66.8 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ�ำนวน
558,396 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.9 และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ�ำนวน 450,700 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5
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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
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 8.50 นอกจากนี้ ยั ง ก� ำ หนดให้ ด� ำ รงอั ต ราส่ ว น
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 2561 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ งมากกว่าร้อยละ 6.375 อัตราส่วน
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เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งมากกว่ า ร้ อ ยละ 7.875 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 10.375
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตาม
กฎหมายจ�ำนวน 426,563 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของจ�ำนวน 390,309 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน
390,369 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ร้อยละ 17.96 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.43 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.43 หากนับรวมก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุน
ทัง้ สิน้ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.71
ร้อยละ 17.19 และร้อยละ 17.19 ตามล�ำดับ

งบการเงินรวม

เกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2561
อัตราส่วน

เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

10.375%
7.875%
6.375%

17.96%
16.43%
16.43%

426,563
390,369
390,309

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธันวาคม 2561
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน

เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

10.375%
7.875%
6.375%

409,945
374,633
374,633

17.78%
16.24%
16.24%

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2560
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน

9.750%
7.250%
5.750%

18.17%
16.63%
16.62%

419,580
383,942
383,841

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2560
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน

9.750%
7.250%
5.750%

18.03%
16.47%
16.47%

404,226
369,261
369,261

+ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงิน
ลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์สภาพคล่อง
รวม 1,018,448 ล้านบาท ลดลง 33,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 จาก
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)

ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2560 จากเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายลดลง 35,813
ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อค้าลดลง 7,597 ล้านบาท ขณะที่รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 12,962 ล้านบาท
ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

1,018,448
32.7
43.8

1,051,975
34.2
45.5
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อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอันดับความน่าเชื่อถือโดยมีรายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *

Moody’s Investors Service

ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA)
แนวโน้ม

Standard & Poor’s

ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP)
แนวโน้ม

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2560

Baa1
P-2
Baa1
Baa3
baa2
มีเสถียรภาพ

Baa1
P-2
Baa1
Baa3
baa2
มีเสถียรภาพ

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
มีเสถียรภาพ

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

Fitch Ratings

อันดับความน่าเชื่อถือสากล
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (VR)
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
แนวโน้ม

*

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) ส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
(งบการเงินรวม)

2561

2560

2559

170,653
126,382
66,236
44,271
8,554
35,330

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

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

3,116,750
62,394
556,788
2,083,160
1,930,157
42,567
2,326,470
412,814

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

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)
รายได้จากการประกอบการ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ /1
เงินปันผล /3
มูลค่าหุ้นตามบัญชี /1

89.40
23.19
18.51
6.50
216.26

83.95
21.56
17.29
6.50
210.45

80.02
20.76
16.67
6.50
198.56

จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนสาขา /4

25,287
1,193

26,012
1,198

26,871
1,189

ผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบการ
รายจ่ายจากการประกอบการ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักส�ำรองและภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ /1
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ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
สินทรัพย์
เงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ /2
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของ /1

หมายเหตุ : /1 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/2 หักรายได้รอตัดบัญชี
/3 ข้อมูลปี 2561 รวมเงินปันผลที่เสนอจ่ายส�ำหรับงวด 6 เดือนหลัง จ�ำนวน 4.50 บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
/4 ข้อมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด ไม่รวม Self Services
* เฉพาะข้อมูลปี 2553 - 2555 ที่น�ำมาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556
		 เป็นต้นไป
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2558

2557

2556

2555*

2554*

2553*

2552

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

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

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

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

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

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

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

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

82.27
22.54
17.91
6.50
189.56

77.94
23.62
19.03
6.50
169.47

74.99
23.53
18.81
6.50
155.03

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

27,142
1,169

26,132
1,144

25,384
1,098

24,091
1,049

22,599
999

22,227
958

21,630
933
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+ รางวัลประจ�ำปี

2561
+ ธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำ�เข้าในประเทศไทย 		
(12 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย
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+ พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินท้องถิ่นยอดเยี่ยม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและน�ำเข้า
ในประเทศไทย (12 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการช�ำระเงินที่ดีที่สุด

ในประเทศไทย (3 ปีติดต่อกัน)
+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ
รับฝากหลักทรัพย์ประจ�ำปีในประเทศไทย
(4 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก

+ รางวัลยอดเยี่ยมการจัดท�ำค�ำสั่งโอนเงิน

+ ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain

+ คู่ค้าหลักส�ำหรับธุรกรรมซื้อขายพันธบัตร

และน�ำเข้าในประเทศไทย (4 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์

+
+
+
+

Solution (2 ปีติดต่อกัน)
ผู้จัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้ยอดเยี่ยม
ผู้จัดจ�ำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านหุ้นกู้
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพันธบัตรรัฐบาล
นิตยสารดิแอสเซท

ต่างประเทศ
ธนาคารนิวยอร์ก เมลลอน สหรัฐอเมริกา
ยอดเยี่ยม
ธนาคารแห่งประเทศไทย

+ ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด (3 ปีติดต่อกัน)

นิตยสารแบรนด์เอจ

+ ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย

นิตยสารยูโรมันนี่
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+ Thailand ICT Excellence Awards
ประเภทโครงการขับเคลือ่ นธุรกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

+ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำ�ระเงินที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย (3 ปีติดต่อกัน)

+ ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

+ ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
+ ธนาคารยอดเยีย่ มด้านการให้บริการ

และรับฝากหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
(11 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์

+ สถาบันการเงินที่ ได้รับการจัดสรร

พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด
กระทรวงการคลัง

+ ธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร
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+ Thailand ICT Excellence Awards

ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

+ สถาบันการเงินที่ให้บริการตราสารหนี้

ยอดเยี่ยม
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

+ รางวัลแบรนด์แห่งปี

เดอะเวิลด์แบรนดิงฟอรัม

+ ผู้ให้บริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์

ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
นิตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์

+ บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

นิตยสารเอเชียมันนี่

+ รางวัลธุรกิจตลาดทุนยอดเยี่ยม

นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

+ บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

+ ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม
+ บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น

ด้านการให้บริการอนุพันธ์
+ บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น
ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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+ ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญใน
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้มีการก�ำหนดแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไก
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ผ่านมา
ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจการเงิน และน�ำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ให้ระบบการบริหารความเสีย่ งของธนาคารมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel
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1) ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทย
หนึง่ ในปัจจัยเสีย่ งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ความไม่แน่นอน
ของนโยบายทางการค้ า ของสหรั ฐ อเมริ ก า และจี น แม้ ว ่ า
ความเชื่อมั่นภาคเอกชนจะดีขึ้นบ้างหลังจากการเจรจาที่ผ่านมา แต่
ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งทางการค้าจะเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมีอยู่ เนื่องจาก
ยังไม่ได้มกี ารตกลงกันในประเด็นต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
บริษทั สหรัฐอเมริกา และนโยบายอุตสาหกรรมของจีน ความไม่แน่นอน
ของนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และจีนในอนาคต อาจท�ำให้
เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน และชะลอการค้าและการลงทุนโลก
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
หลักการส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีใ่ ห้หน่วยงาน
ธุรกิจ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ต่ อการบริ ห ารความเสี่ย งต่า งๆ อย่า งต่อเนื่อง และให้ความเสี่ยง
อยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ภาวะแวดล้อมและความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แต่ละด้าน มีดังนี้

ประเทศต่างๆ ทีม่ หี นีส้ นิ ในระดับสูง มีความเปราะบางต่อความเสีย่ ง
จากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวมากขึ้น สภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง
เวลา 10 ปี หลังวิกฤติการเงินโลก ท�ำให้หนี้สาธารณะและหนี้สินภาค
เอกชนปรับสูงขึ้นในหลายประเทศ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและ
สภาพคล่องทีต่ งึ ตัวขึน้ อาจท�ำให้ประเทศเหล่านีเ้ ผชิญปัญหาในการลด
ระดับหนี้สินและการกู้ยืมรอบใหม่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและมีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับมีเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับต�่ำ จะเผชิญ
ความเสี่ยงต่อการที่กระแสเงินทุนอาจเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ
อย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทีข่ ยายวงกว้างไปยังตลาดเกิดใหม่
อื่นๆ ได้
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป เป็นอุปสรรค
ต่ อ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกอี ก ประการหนึ่ ง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร อาจเกิด
ขึน้ พร้อมกับการลดลงของเงินทุนเคลือ่ นย้ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้ ในสหราชอาณาจักร และประเทศอืน่ ๆ ในสหภาพยุโรปเป็นบางส่วน
นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนในทิศทางนโยบายของเยอรมนีและ
อิตาลี อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
สภายุโรปและการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย อาจได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ ง
ของเศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอลง เนือ่ งจากสินค้าส่วนใหญ่ทปี่ ระเทศต่างๆ
เหล่านี้ส่งออกไปจีนนั้น เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศจีน
การลดระดับหนี้สิน ตลอดจนข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน แม้วา่ การด�ำเนิน
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัย
เหล่านี้ได้ในบางส่วน
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เศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญความเสีย่ งจากการบริโภคภาคเอกชน
ซึง่ อาจขยายตัวต�ำ่ กว่าทีค่ าด การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทยี่ งั ไม่กระจายตัว
ประกอบกั บ ภาระหนี้ ค รั ว เรื อ นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จะยั ง ส่ ง ผลทางลบต่ อ
การบริโภค โดยเฉพาะส�ำหรับครัวเรือนทีม่ รี ายได้ปานกลางถึงน้อย และ
กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความไม่ แ น่ น อนของภาวะเศรษฐกิ จ โลกและ
เศรษฐกิจไทยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า จึงมีการติดตามประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
ข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและการให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงาน
+ หลักเกณฑ์ Basel III
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ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุน
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การด�ำรงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาใช้
ตั้งแต่ปี 2556
ในส่วนของการก�ำกับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งด�ำรงเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำหนดอัตราส่วน
เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ขึน้ มาใหม่ การเพิม่ คุณภาพเงินกองทุนให้มคี วามเหมาะสม
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงการค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงให้สะท้อนความเสี่ยง
ที่แท้จริง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติม
ในส่วนของ Capital Conservation Buffer อีกมากกว่าร้อยละ 0.625
ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2559 จนกว่าอัตราส่วนที่เพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50
ในปี 2562 และในปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนการที่จะ
ก�ำหนดเกณฑ์ในการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer)
ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวจะก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงเงินกองทุนเพิม่ เติม
อีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 รวมทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำ� หนด
ให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้อง
ด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss
Absorbency) เพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีก
ร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ ดังกล่าวที่
ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ
1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอใน
การรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว

ส่วนการด�ำรง Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริมาณการท�ำธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชย์เพือ่ มิให้มกี ารขยายสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล
มากเกินกว่าเงินกองทุนที่มีรองรับ โดยก�ำหนดให้ต้องด�ำรงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่า
จะใช้ ใ นปี 2565 นั้ น ธนาคารได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
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 ใน
ปี 2559 และด�ำรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ใน
วันที่ 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/หรือผูก้ ำ� กับดูแลต่างๆ อาทิ BCBS ได้มกี ารประกาศและก�ำหนด
เงื่อนไขการใช้หลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาน�ำมาก�ำหนดใช้ในประเทศไทย เช่น หลักเกณฑ์
การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Basel III : Finalising postcrisis reforms) หลักเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสีย่ ง
ด้านตลาด (Fundamental Review of the Trading Book) หลักเกณฑ์
การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational
Risk – Revisions to the Simpler Approaches) หลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest
Rate Risk in the Banking Book) และหลักเกณฑ์การค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ ง
ด้ า นเครดิ ต ของคู ่ สั ญ ญาโดยวิ ธี SA-CCR (The Standardised
Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures) จึง
อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำรงเงินกองทุนและการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจึงมีการติดตามการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ตอ่ ไป

+ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
หรือปรับปรุงใหม่
งบการเงินของธนาคารจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ซึง่ สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard
: IFRS) ส�ำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้อง
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กับธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เป็นการออกใหม่หรือ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้อออกประกาศชุดมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เกีย่ วกับตราสารทางการเงิน (TFRS9 Pack) ให้มผี ล
บังคับใช้ในปี 2563 ซึง่ เป็นฉบับทีม่ ผี ลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ในด้านธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ และการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีชดุ นี้ ธนาคารอยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวในด้านธุรกรรมการให้
สินเชือ่ การบริหารความเสีย่ งโดยเฉพาะความเสีย่ งด้านเครดิต รวมถึง
ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง

3) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระเงินต้น
หรื อ ดอกเบี้ ย ตามที่ ต กลงไว้ กั บ ธนาคาร เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี
ความเสี่ ย งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความเสี่ ย งด้ า นการกระจุ ก ตั ว ของ
เงินให้สนิ เชือ่ ซึง่ ประกอบด้วย การกระจุกตัวของลูกหนีร้ ายใหญ่ การกระจุกตัว
ภาคธุรกิจ และ Country and Transfer โดยกระบวนการบริหารจัดการ
อยู่ภายใต้หน่วยงานบริหาร Portfolio
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้
รวมถึงปัจจัยอืน่ อันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีส่ ำ� คัญในปี 2562 – 2563 คือ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีความไม่แน่นอนจากปัจจัยหลายด้าน เช่น มาตรการ
ทางการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศอื่นๆ ด้วย การประกาศความส�ำเร็จของข้อตกลง CPTPP
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 และข้อ
ตกลง สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (United States-MexicoCanada Agreement หรือ USMCA) ทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี
2563 แทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free
Trade Agreement หรือ NAFTA) ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้อาจส่งผล
กระทบต่อการส่งออกและห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของไทย ขณะ
เดียวกันสหรัฐอเมริกายังตัดสิทธิ GSP (Generalized System of
Preferences) สินค้าส่งออกไทย 11 รายการ ซึ่งแม้จะมีมูลค่าไม่สูงนัก
แต่กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกสินค้านั้นของไทย อีกทั้งสหภาพยุโรปมี
แนวโน้มจะประกาศห้ามน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน�้ำมันปาล์มใน
ตลาดโลก และผลกระทบต่อการส่งออกของไทยจะยิ่งมากขึ้นหากรวม
ถึงผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายรายการที่มีน�้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบ
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากทิศทางการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือ Monetary Policy Normalization ของสหรัฐอเมริกา
และประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญอื่นๆ และผลกระทบที่คาดการณ์ได้ยาก
จากการที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป รวมถึง
สถานการณ์การเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ความผันผวนของราคา
น�้ำมัน และราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว
ส�ำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศที่ส�ำคัญคือ ก�ำลังซื้อของ
ภาคครัวเรือนที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรและชนบท
จากราคาสิ น ค้ า เกษตรส� ำ คั ญ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ และรายได้ จ าก
นอกภาคการเกษตรยังทรงตัว ขณะทีห่ นีส้ นิ ของภาคครัวเรือนอยูใ่ นระดับสูง
ส่วนภาคการผลิตเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ ในด้านจ�ำนวน
ทีล่ ดลง และคุณภาพทีไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่
ภาคธุรกิจจ�ำนวนมากยังไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการยกระดับ
การผลิ ต และนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร จึ ง
ไม่สามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามซับซ้อนและเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น
ในระยะยาว ประเทศไทยยั ง มี ป ั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจในหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็นระหว่างประชาชน
ผูม้ รี ายได้สงู กับผูม้ รี ายได้นอ้ ย เมืองกับชนบท หรือผูป้ ระกอบการรายใหญ่
กับรายย่อย อันนับเป็นความเสี่ยงต่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทย
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส�ำคัญกับ
การติดตามความเสีย่ งของลูกหนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญาทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจาก
ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะลูกหนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญาบางราย
ทีม่ ฐี านะทางการเงินทีอ่ อ่ นแอลง และ/หรืออ่อนไหวต่อปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
ที่เข้ามากระทบมากขึ้น จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระหนี้
ในที่สุด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้ก�ำหนดกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชือ่ โดยครอบคลุมถึงการก�ำหนดนโยบายสินเชือ่ การจัดระดับ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนก�ำหนดเงื่อนไขและอ�ำนาจ
ในการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ตามระดับต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทธุรกิจ และ/หรือขนาด
ของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะ
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประเมินความสามารถในการช�ำระคืน
เงินกู้จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ความสามารถของผูบ้ ริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และจัดให้มี
การทบทวนสินเชือ่ รวมถึงระดับความเสีย่ งของสินเชือ่ เป็นประจ�ำ โดย
ธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล และบริหารความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่
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สายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะ
ความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเสี่ยง
โดยรวมของธนาคาร และเพื่ อ รองรั บ กฎเกณฑ์ ใ หม่ ๆ รวมทั้ ง
มาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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
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หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบาย
สินเชือ่ ประสานงานในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และเผยแพร่
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณี
ไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเชือ่ และรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ
เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
หน่ ว ยงานกลั่ น กรองสิ น เชื่ อ มี ห น้ า ที่ ก ลั่ น กรองสิ น เชื่ อ
ทีน่ ำ� เสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดูแลให้การอ�ำนวยสินเชือ่ เป็นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ มี โ ครงสร้ า ง
สินเชื่อที่เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อ
ของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และ
กระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Portfolio การก�ำหนดสัดส่วน
ที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส�ำรองหนี้สูญในระดับ
Portfolio พัฒนาและดูแลเครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ ตลอดจน
ควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานสอบทานสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ส อบทาน
กระบวนการบริ ห ารสิ น เชื่ อ และคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ประเมิ น
ความเพี ย งพอของการตั้ ง ส� ำ รองหนี้ สู ญ และประเมิ น ผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณา
สินเชือ่
หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
หนีด้ อ้ ยคุณภาพ ก�ำหนดกลยุทธ์พร้อมทัง้ ด�ำเนินการแก้ไขและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ

•
		
		
•
		

หน่วยงานประนอมหนีแ้ ละกฎหมาย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการให้มี
การฟ้องร้อง หรือประนีประนอมยอมความ หรือยึดทรัพย์
ขายทอดตลาด
หน่ ว ยงานทรั พ ย์ สิ น ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารและขายทรั พ ย์ สิ น
รอการขายทีไ่ ด้รบั มาจากกระบวนการประนอมหนี้ 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
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการอ� ำ นวยสิ น เชื่ อ ในส่ ว นของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท�ำหน้าที่
ในการติดตามแก้ไขหนีด้ งั กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระ
ที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชือ่ ประเมินความเพียงพอของการส�ำรองหนีส้ ญ
ู ในกรณีทเี่ ป็น
สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ ตลอดจนพิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้าง Portfolio
ที่เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะ
วิกฤติ (Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอ
ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานต่างๆ ส�ำหรับการควบคุมความเสี่ยง
ด้านเครดิต เช่น การก�ำหนดเพดานของผลรวมของจ�ำนวนเงินทีใ่ ห้สนิ เชือ่
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
การติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม
และประเทศคูส่ ญ
ั ญา และรายงานต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งการก�ำหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ธ นาคารมั่ น ใจได้ ว ่ า ในภาวะวิ ก ฤติ จ ะมี เ งิ น กองทุ น เพี ย งพอ
ที่จะด�ำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1

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

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุม
ถึงการก�ำหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน
ภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ธนาคารกรุ ง เทพ รวมถึ ง การบริ ห าร
ความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ โดยก�ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มี ก ารบริ ห าร ควบคุ ม ติ ด ตามปริ ม าณธุ ร กรรมให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่
ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) ก�ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด โดยบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลการท�ำธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินและคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้กอ่ น
ที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ซึ่งแสดงว่าธนาคารมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมี
การตั้งเงินส�ำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
อย่างเพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวม**
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ**

7.3%
0.4%
3.4%
0.3%
190.9%

7.0%
0.1%
3.9%
0.3%
160.2%

* รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเป็น
จ� ำ นวนสู ง มาก ซึ่ ง หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น จะส่ ง ผลต่ อ ฐานะ
และความสามารถในการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อได้เป็น
3 ประเภท ได้แก่ การกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ การกระจุกตัว
ภาคธุรกิจ และ Country and Transfer
ส�ำหรับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวของลูกหนีร้ ายใหญ่ ธนาคารบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นการกระจุก ตัว ประเภทนี้ ด้ว ยการควบคุมให้ภาระ

ความเสี่ยงของลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
มีมูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และควบคุม
ให้คู่สัญญาทุกราย ที่มีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพัน
ของกลุ ่ ม ลู ก หนี้ ที่ มี ย อดภาระความเสี่ ย งเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของ
เงินกองทุนของธนาคาร ต้องมีภาระความเสีย่ งรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่า
ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวภาคธุรกิจ ธนาคารบริหารความเสีย่ ง
ด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการจัดรวมกลุ่มภาระความเสี่ยง
ให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ประเมินระดับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะตกต�่ำของแต่ละภาคธุรกิจ แล้ว
จัดสรรเพดานภาระความเสี่ยงให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพื่อจ�ำกัดมิให้เกิด
ความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับได้หากเกิดภาวะ
ตกต�่ำขึ้นในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง โดยธนาคารได้มีการรายงาน
และทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารมีการ
กระจายตัวของการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจด้วยสัดส่วน
ที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการด�ำเนินงานอย่างมั่นคง
ส�ำหรับความเสี่ยง Country and Transfer ธนาคารบริหารความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการประเมินระดับความเสี่ยงในกรณี
ทีป่ ระเทศคูส่ ญ
ั ญาประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองใน
ระดับที่สูงกว่าปกติ แล้วก�ำหนดเพดานภาระความเสี่ยงแก่ประเทศ
คู่สัญญาโดยพิจารณาความจ�ำเป็นด้านธุรกิจประกอบด้วย เพื่อจ�ำกัด
มิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับหากเกิด
เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ประเทศคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่เต็มใจช�ำระหนีค้ นื
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตาม รายงาน และประเมินระดับ
ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคาร
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมีการกระจายตัวของภาระความเสี่ยงในต่างประเทศ
ในระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งและโอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
ประเทศคู่สัญญาต่างๆ

4) ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีธ่ นาคารอาจได้รบั ความเสียหาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน
อันเกิดจากความเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น ราคา
ตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริการทางการเงินแก่
ลูกค้า และ/หรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินใน
ขอบเขตที่จ�ำกัด เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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(Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซึ่งธนาคารต้องบริหาร
จัดการความเสีย่ งจากฐานะด้านลูกค้าเหล่านีใ้ ห้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
โดยการป้องกันหรือปรับลดความเสีย่ ง นอกจากนัน้ ความเสีย่ งด้านตลาด
ยังเกิดจากฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และมีการก�ำหนด
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงาน
ทีม่ บี ทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด
ประกอบด้วย
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ มีหน้าทีก่ ำ� หนด
และทบทวน นโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตาม
และควบคุมความเสีย่ งด้านตลาดและความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และสอดคล้ อ ง
กั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดย
การซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น ซือ้ ขายแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์
ตลอดจนบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
รวมถึ ง บริ ห ารสภาพคล่ อ งของธนาคาร เพื่ อ ให้ ร ะดั บ
ความเสี่ ย งอยู ่ ภ ายใต้ เ พดานความเสี่ ย งตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ก�ำหนดและธนาคาร
ยอมรับได้
หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุม
ความเสีย่ งให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด โดยรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น เป็ น ประจ� ำ
ตลอดจนน�ำเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดาน
ความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ แผนธุ ร กิ จ และ
ความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของ
การท�ำธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ ความเสีย่ งด้านตลาดของฐานะในบัญชี
เพื่อการค้า และของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคาร
ถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพือ่ ค้า เพือ่ ขายต่อ เพือ่ หาประโยชน์
จากการเปลีย่ นแปลงของราคา หรือเพือ่ หาก�ำไรจากความแตกต่างของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
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 ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพื่อการค้าในปีที่ผ่านมา
และยังคงต้องติดตามต่อไป ได้แก่ 1) ทิศทางการด�ำเนินนโยบาย
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญอืน่ ๆ
ที่มีแนวโน้มปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติและส่งผลให้อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น 2) มาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาทีด่ ำ� เนินการกับจีนและประเทศอืน่ ๆ ซึง่ อาจส่งผลให้
ปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้จำ� กัด 3) ความไม่แน่นอนที่
สหราชอาณาจักรจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเพื่อออกจาก
สหภาพยุโรป และ 4) การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น อาจส่งผลต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ และมีผลให้อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น
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

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มกี ารติดตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจ�ำ Value-at-Risk (VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้
หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่างๆ ภายใต้ระยะเวลา
และระดับความเชื่อมั่นที่ก�ำหนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสีย่ งข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้มี
การทดสอบภาวะวิกฤติ ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้ เพือ่ ใช้ประเมินความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจ
ฐานะความเสีย่ ง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2561 ค่าเฉลี่ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 72 ล้านบาท
4.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร หมายถึ ง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุล
ที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือการครบก�ำหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และ
มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ
อัตราเงินเฟ้อ และการด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศส�ำคัญทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทาง
และระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ และกระทบทางอ้ อ มมายั ง อั ต ราดอกเบี้ ย
นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของ
ธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ย
แคบลงด้วย

ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสีย่ งของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic
Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทุกประเภทเพิม่ ขึน้ และลดลง
ทันทีร้อยละ 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
แลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย
ต่างสกุลเงิน เป็นต้น ในการป้องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยให้อยู่ภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ก� ำ หนด นอกจากนั้ น ธนาคารจั ด ให้ มี
การทดสอบภาวะวิกฤติส�ำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อนหรือ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์จำ� ลองภาวะวิกฤติตา่ งๆ และ
น�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้สอดคล้อง
กับภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย
รายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

-305.46
1,562.64
275.60
577.81
2,110.58

-614.06
1,002.53
69.72
578.89
1,037.07

(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน และมีผลท�ำให้
ฐานะของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น มี มู ล ค่ า ลดลงและกระทบต่ อ
เงินกองทุนของธนาคาร
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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
และการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้นเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง สร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาของตลาดทุนไทย เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
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ธนาคารก�ำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งในตราสารทุน
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งของ
ฐานะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตราสารทุ น โดยก� ำ หนดวิ ธี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงแยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท�ำการทดสอบ
ภาวะวิกฤติอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่
อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการ
ควบคุมสัดส่วนของฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนต่อเงินกองทุนให้อยูภ่ ายใน
เกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร

5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคาร
ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช�ำระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน�ำเงินทุนไปบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ�ำนวยด้วย
ปัจจัยความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขัน
ของธนาคารพาณิชย์เพือ่ เพิม่ ฐานเงินฝากโดยเฉพาะเงินฝากทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่
เพือ่ รองรับการขยายตัวของสินเชือ่ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนของ
ภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยน
ทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและแนวโน้มการปรับขึน้
ของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา อาจท�ำให้เกิดความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดการเงิน
มีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหา
เงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคาร
ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งสภาพคล่ อ งตามนโยบายและหลั ก การ
ทีค่ ณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นผูก้ ำ� หนด และสอดคล้อง
กับเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท�ำหน้าที่
บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ�ำวัน ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบีย้ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงด�ำเนินกลยุทธ์การบริหาร
สภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ก�ำหนด หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็น
ผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�ำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของ
ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในด้าน
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
การพิจารณาความเหมาะสมในการกูย้ มื เงินระยะสัน้ และระยะยาวจาก
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ�ำนวยสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่
ลูกค้าของธนาคารทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผน
การระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์
ทีม่ สี ภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลีย่ นเป็นเงินสดได้เมือ่ ต้องการ เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างราบรืน่ ทัง้ ในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด�ำรง
อั ต ราส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและผู้ก�ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�ำหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยใช้มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable
Funding Ratio (NSFR) เป็นต้น LCR เฉลี่ยของธนาคารในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2561 ซึ่งค�ำนวณจากข้อมูลสิ้นเดือนในระหว่างไตรมาส เท่ากับ
ร้อยละ 288 เกินกว่า LCR ขัน้ ต�ำ่ ตามเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดที่ร้อยละ 100 ในปี 2563
ธนาคารมี ก ารก� ำ หนดสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ด้ า นสภาพคล่ อ ง เพื่ อ ให้
ธนาคารได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤติสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น
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ทั้งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ป้องกันและบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยก�ำหนด
สถานการณ์จ�ำลองภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับ
ธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากทั้ง
2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์จำ� ลองจะมีการสมมติให้
กระแสเงินสดรับ-จ่ายมีความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝาก
หรื อ มี ก ารเบิ ก ใช้ ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารมากกว่ า ปกติ
ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในภาวะ
ปกติมีสภาพคล่องลดลงและท�ำให้ต้องขายในราคาต�่ำกว่าราคาตลาด
ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น จาก
ผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่องในปี 2561 แสดงให้เห็นว่า
ธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอทีจ่ ะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่อง
ได้ทั้ง 3 กรณี

•
		
		
		
		
•
		
		

ธนาคารมีการจัดท�ำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ รองรับในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) ที่ก�ำหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขัน้ ตอนการด�ำเนินการเพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และประสบความส�ำเร็จ
ในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น ธนาคารมี
Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งท�ำให้ธนาคารมี
ความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก
ตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี เป็น
สิง่ ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ แ วดล้ อ มปั จ จุ บั น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่ ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน ธนาคารจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห าร
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และครอบคลุ ม
การด�ำเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น

6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการ
และการดูแลลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
การเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่องทาง
การให้ บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ รวมถึ ง การบริ ห าร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึง
การวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการ
ควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการต่อลูกค้า

ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร
หรื อ จากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งภายนอกธนาคาร และรวมไปถึ ง
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส�ำคัญของธนาคารประกอบด้วย
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
•
		
		
		

ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ
กระบวนการในการดูแลบุคลากรของธนาคาร

บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ�ำนวน
บุคลากร คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งรวม
ไปถึ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการดู แ ลลู ก ค้ า ความรู ้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แ ละบริการซึ่งมีแ นวโน้มซับซ้อ น
มากขึ้น และการน�ำเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถ
ของระบบงานในการรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และ
ความซับซ้อนของระบบงานซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งได้ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกง
		 ทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เป็นต้น
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตา่ งๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ
		 ต่างๆ ที่อาจมีผลท�ำให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้
• การเพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ ข องทางการและผู ้ ก� ำ กั บ
		 ดูแลต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้ม
		 เข้มข้นมากขึ้นทั่วโลก

การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมถึงการนิยามความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ ง การดูแลติดตามความเสีย่ ง ตลอดจนการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง
และก�ำหนดมาตรการบริหารและติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
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ระดับที่ก�ำหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร
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หลักการส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
เริม่ จากการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารแก่
พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทัว่ ถึง และปลูกฝังวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารภายในธนาคารให้เป็นส่วนหนึง่ ใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของธนาคารต่อไปอย่างยั่งยืน โดย
เครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Tools for
Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของตนเอง (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
การรายงานข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญให้ธนาคารน�ำมา
ประมวลและวิเคราะห์พิจารณามาตรการป้องกัน ควบคุม และ/หรือ
ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง ทบทวน
กระบวนการทั้งหมดดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารจากทั้ ง สายธุ ร กิ จ และสายสนั บ สนุ น
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 การดูแลระบบและวิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุการณ์ความเสียหาย
ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น หน่วยงาน
บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีการประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล และสายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลีย่ นข้อมูล ร่วมกัน
วิเคราะห์ และก�ำหนดแนวทางการบริหารควบคุม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและกระบวนการควบคุมภายใน
ของธนาคาร

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) ในการพิจารณาทบทวนและจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
จัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�ำ

7) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงของการเกิด
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับ
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และความพร้อมใช้งาน ของระบบงาน ข้อมูล
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการผู้ให้บริการภายนอก การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร
ประกอบด้วย ปัจจัยภายในด้านระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ ในส่วน
ของความสามารถของระบบงานและเทคโนโลยีที่ธนาคารน�ำมาใช้
เพื่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ความซั บ ซ้ อ นซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบงานและ
ข้อมูล ด้านความถูกต้องแม่นย�ำของการประมวลผล และการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น และปัจจัยด้านบุคลากร ที่ต้องมี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือการละเลย
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้านความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรื อ ภั ย คุ ก คามทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง
มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น นอกจากนั้ น ในปั จ จุ บั น ความเสี่ ย งจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มของห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารพึ่ ง พา
เทคโนโลยี แ ละการจั ด การความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ในการท� ำ ธุ ร กิ จ
กลายเป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ ตามภูมิทัศน์
ทางธุรกิจซึง่ ก�ำลังมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในด้านการเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology : IT) และความส�ำคัญของการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information
Security and Cyber Security) ธนาคารจึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management
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Policy) และปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้
ครอบคลุมความมัน่ คงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Information Security and
Cyber Security Policy) และด�ำเนินการยกระดับความพร้อมในการก�ำกับดูแล
และบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้อง
ตามกรอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk
Management) และความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security and Cyber
Security) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร โดยการสร้างกรอบการ
ด�ำเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงเทคโนโลยีดา้ นความมัน่ คง
ปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ การประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยน
กรอบการประเมินความเสีย่ งตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การสร้าง
ความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับบุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของธนาคาร
อยู่เสมอ การพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยทางไซเบอร์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ เสริม ความพร้อมความสามารถในการรับ มือ รวมทั้ง
ความสามารถในการจัดการความเสีย่ งทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึน้

8) ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนทีม่ คี วามส�ำคัญมากในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ดังนัน้ การจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล สะท้อนถึง
ความมัน่ คงแข็งแกร่งทางการเงิน และส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชือ่ ถือ
ของสถาบันการเงินนั้นๆ
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�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุน
			 ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
		 7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
		 8) รายการหักต่างๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น

•
		
•

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
		 1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน
			 และเจ้าหนี้สามัญ
		 2) เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General Provision)
			 รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
		 3) ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ทัง้ นี้ ในการน�ำแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีการผ่อนปรนส�ำหรับรายการใหม่ทกี่ ำ� หนดเพิม่ เติม ให้ทยอยนับเข้าหรือ
หักออกในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของ
ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิทนี่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ Basel III ในเรือ่ งความสามารถในการรองรับผลขาดทุน
(Loss Absorption) ในกรณีทธี่ นาคารไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้
(At the Point of Non-viability) กล่าวคือไม่มเี งือ่ นไขให้สามารถแปลงเป็น
หุน้ สามัญหรือตัดเป็นหนีส้ ญ
ู เมือ่ ทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ทยอยลดนับเป็น
เงินกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2556 ถึงปี 2565
เงิ น กองทุ น ในระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

390,369
390,309
60
36,194
426,563

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

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท
ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์เสีย่ ง และความสามารถในการหารายได้
ของธนาคาร ซึง่ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจท�ำให้ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมถึง
เงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุน
และ/หรื อ หลั ก ประกั น ลดต�่ ำ ลง ท� ำ ให้ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งของธนาคาร
เพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรของธนาคาร และท�ำให้เงินกองทุน
ของธนาคารลดลง อันจะน�ำไปสูร่ ะดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ทีล่ ดลงด้วย
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะ
ดำ�รงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์
การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด
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กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การกำ�กับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสีย่ งและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยสำ�คัญแบบมองไปข้างหน้า เพื่อให้ธนาคาร
สามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีระดับ
ของเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งภายใต้ภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ
ธนาคารค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์
Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardised
Approach (SA) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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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�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer)
โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ
0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนที่เพิ่ม
มากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้ง
ก�ำหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ทมี่ นี ยั ต่อความเสีย่ งเชิงระบบ
ต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss
16.62%
16.43%
5.750%
6.375%
8.000%

16.63%
16.43%
7.250%
7.875%
9.500%

Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีก
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 2561 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง มากกว่ า ร้ อ ยละ 6.375
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 7.875
และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง มากกว่าร้อยละ 10.375
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่ ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง จะเป็ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 7.50
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 9.00
และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่า
ร้อยละ 11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ
8.00 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่า
ร้อยละ 9.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็น
มากกว่าร้อยละ 12.00
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง และอั ต ราส่ ว น
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 16.43, 16.43 และ 17.96
ตามลำ�ดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 16.62,
16.63 และ 18.17 ตามลำ�ดับ ทัง้ นี้ เงินกองทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับ
ที่สามารถรองรับการดำ�รงเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว

18.17%
17.96%
9.750%
10.375%
12.000%
เกณฑ์ที่ ธปท.ก�ำหนดปี 2563
เกณฑ์ที่ ธปท.ก�ำหนดปี 2561
เกณฑ์ที่ ธปท.ก�ำหนดปี 2560
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค.2561
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค.2560

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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+ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
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ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ฐานะการเงิ น
ของธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ำรงไว้อย่างยั่งยืน
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การ และจรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในเว็ บ ไซต์ ข อง
ธนาคาร

ธนาคารมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น โดยจั ด ให้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงินในภาพรวม ก�ำกับดูแลความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการควบคุมทีส่ ำ� คัญ (Key Control Function) ควบคุมดูแล
ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดรวมถึง
หลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรม
ระหว่างกันภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบหมาย
ให้กรรมการธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้
ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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การรายงานในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ
คณะกรรมการธนาคารในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการ
ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึง่ ได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุงทบทวน
ให้เกิดความเหมาะสม

คณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อ 3 เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุดไว้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในหัวข้อ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลและหัวข้อ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดหลักเกณฑ์การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
และเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ
เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ นได้ลว่ งรูม้ าและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เพือ่ แสวงหาประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่ การห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน ท�ำการซื้อหรือขาย หรือเสนอ
ซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศ
งบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงิน
รายไตรมาสนั้น เป็นต้น
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหุน้ ของธนาคารต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษทั ทราบภายใน 3 วันท�ำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะรายงานการซื้อขายหุ้นของธนาคารของกรรมการที่ได้รับแจ้ง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ธนาคารได้แสดงข้อมูลเกีย่ วกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีไว้ในห้วข้อ
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
ที่ดี ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถแข่งขันและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
มีผลประกอบการทีด่ ี สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การและผูถ้ อื หุน้ ค�ำนึงถึง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการ
ของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
ธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
คุณค่าหลักของธนาคาร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิ จหลั ก ของธนาคาร ประกอบด้ว ย ภารกิจด้า นการเงิน ด้าน
การตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพ
ขีดความสามารถ ดังนี้

ด้านการเงิน
• ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่าง
		 มีเสถียรภาพ
ด้านการตลาดและลูกค้า
• เป็นผู้น�ำในธุรกิจด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
• มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการ
		 ในการตรวจสอบคุณภาพ
• มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถน�ำข้อมูลจาก
		 กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
• ให้พนักงานมีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจ
		 ของธนาคาร
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุณค่าหลักทีท่ ำ� ให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้ น�ำของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องค�ำนึงถึง
และน�ำมาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินทีส่ ร้างความพึงพอใจ
แก่ ลู ก ค้ า ” ตามแนวทาง “เพื่ อ นคู ่ คิ ด มิ ต รคู ่ บ ้ า น” โดยมี ป รั ช ญา
การท�ำงานดังนี้
• ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
• ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
• มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันท�ำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน�้ำหนึ่ง
		 ใจเดียวกัน
• ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจระยะยาว
เพือ่ เป็นกรอบในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายในธนาคารโดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และร่วมกับฝ่ายจัดการจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจ
ประจ�ำปีที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยความเสีย่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้มี
การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการด�ำเนินการตามแผนงานธุรกิจ
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3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร
ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร กรรมการแต่ละท่านมี
ภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารมี ก รรมการ
จ�ำนวน 17 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ พลเรือเอก
ประเจตน์ ศิริเดช นายโกวิท โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา และ
นายโชคชัย นิจเจียรสกุล โดยกรรมการอิสระมีจ�ำนวนคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นายปิติ สิทธิอ�ำนวย และนายชาญ โสภณพนิช
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 8 คน ได้แก่ นายเดชา ตุลานนท์
นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ตังฑัตสวัสดิ์ นายชาติศริ ิ โสภณพนิช
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟือ่ งฟู นายจรัมพร โชติกเสถียร
และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ โดยนายปิติ สิทธิอ�ำนวย เป็นประธาน
กรรมการ
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บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมิใช่บุคคลเดียวกัน
โดยประธานกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลให้กรรมการได้รับ
หนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ
3. เป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และด�ำเนินการประชุม
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บวาระ จั ด สรรเวลาให้ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ
การน� ำ เสนอเรื่ อ งในแต่ ว าระและการอภิ ป รายแสดงความเห็ น
ของกรรมการในประเด็นที่น�ำเสนอในที่ประชุม รวมทั้งส่งเสริม
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. เป็นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระและข้อบังคับของธนาคาร โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
กับเนื้อหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ ดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำวัน
ตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�ำหน้าที่
กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ช่วย
ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ ค ณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก) คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเดชา
ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
5. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการบริหาร
6. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการบริหาร
7. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการบริหาร
8. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการบริหาร
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการด�ำเนินงานต่างๆ ของ
ธนาคาร อั น เป็ น การประกอบธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฏหมายหรือ
ข้อบังคับของธนาคารเช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารในด้านต่างๆ และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร
เป็นต้น
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำเพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการธนาคาร
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การพิจารณาคัดเลือกและการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลายด้าน ได้แก่
ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารองค์กร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งครัง้ ละ 2 ปี และมีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ
จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพี ย งพอ โดยการประสานงานกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี และผู ้ บ ริ ห าร
ที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมิ น ผลให้ ธ นาคารมี ร ะบบควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
และสายตรวจสอบและควบคุม และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของสายตรวจสอบและควบคุ ม ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน
และการถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่า สายตรวจสอบและควบคุมได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ
ในการเข้าถึงข้อมูล 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. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของธนาคารมาให้ค�ำชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
10. พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�ำปรึกษาได้ตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ร ายงานการด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และจัดท�ำรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ เปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี
ของธนาคาร
(ค) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้
เป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจน
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มี 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งครัง้ ละ 2 ปี และมีรายชือ่
ดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
			
ค่าตอบแทน
3. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
			
ค่าตอบแทน
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่
รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ทีใ่ ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
3. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
กับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
ของธนาคาร ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบทีต่ นมีตอ่ ธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
5. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี
โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. เปิ ด เผยรายงานการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ ทัง้ นี้ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ ร ายงาน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
อย่างมีระบบและต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�ำนวน
4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายชาญ โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จั ด ท� ำ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ของธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ
เป็นต้น
2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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 ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
ทั้งหมด 12 ครั้ง
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การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร
สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2561 ดังนี้
หน่วย : จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการ

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

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

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ประชุมรวม 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประชุมรวม 17 ครั้ง

2
12
12
11
11
11
12
12
11
11
12
12
11
12
12
10
11
12

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

17
11
11

11
12

14
10
12
13
16

10

หมายเหตุ: /1 นายชาตรี โสภณพนิช ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561
ในปี 2561 กรรมการส่ ว นใหญ่ มี สั ด ส่ ว นของการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
กรรมการอิสระ
ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส
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พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น รวมถึ ง การท� ำ รายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู ้ ยื ม
ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. 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
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษทั ย่อย และไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำ�หน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจะสรรหาคั ด เลื อ ก
และกลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและจริยธรรม
คุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ตลาดทุ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ
ความช� ำ นาญและทั ก ษะเฉพาะด้ า นที่ จ� ำ เป็ น และเป็ น ประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยประยุกต์ใช้ Board Skill Matrix
เพื่ อ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต ้ อ งการ และพิ จ ารณาถึ ง
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมาในกรณี ที่ เ ป็ น การเสนอชื่ อ กรรมการที่
ครบก�ำหนดออกตามวาระ รวมทัง้ พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และ
ขนาดของคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาด
โครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ
อายุ ความรู้ ทักษะและความช�ำนาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่จ�ำกัดด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
ทั้งนี้ ธนาคารจะน�ำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคาร ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจำ�ปี
กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจาก
ตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจรับเลือกกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกก็ได้
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล การออกคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือ
น้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั เลือก
ตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีค�ำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการทีว่ า่ งลงได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ค่าตอบแทนของกรรมการ
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารก�ำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการธนาคารเพือ่ ให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย โดยได้ค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนของ
ธุรกิจสถาบันการเงินชั้นน�ำของประเทศ ของภูมิภาค และของบริษัท
จดทะเบียนชั้นน�ำในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคาร
ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัย
อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่ อ ให้ ก รรมการอุ ทิ ศ เวลาและปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ กล่าวคือ กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษทั

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�ำ
ทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวน
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปีทผี่ า่ นมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
และน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่
เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารใช้ 2 รูปแบบ
ได้แก่ (1) วิธปี ระเมินผลตนเอง (Self-Assessment) แบบรายคณะและ
รายบุคคล และ (2) วิธีประเมินไขว้ (Cross-Assessment) ซึ่งเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านอื่น โดยการประเมิน
ทั้ง 2 วิธีใช้แบบการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ
รายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม
คณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล ประกอบด้วย
(1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ (2) การประชุ ม
คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
หัวข้อหลักในการประเมินแบบไขว้ ประกอบด้วย (1) ความสม�ำ่ เสมอใน
การเข้าร่วมประชุม (2) การเตรียมตัวเข้าประชุม (3) การแสดงความคิด
เห็นในที่ประชุม (4) การให้ความร่วมมือ และ (5) การเป็นตัวแทนใน
การแสดงภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการ
ธนาคารเพื่อจัดท�ำการประเมิน และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะได้ทำ� การทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองในรอบปี
ทีผ่ า่ นมาตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร และน�ำผลการประเมินไปเป็นแนวทางน�ำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
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การประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยใช้ วิ ธี ก าร
ประเมินตนเองแบบรายคณะ โดยใช้แบบการประเมินที่จัดท�ำขึ้นตาม
กรอบหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ
แบบการประเมินตนเองดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ทัง้ นี้ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผูน้ ำ�
เสนอแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำการประเมิน
และเป็นผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
การพัฒนากรรมการ
เมือ่ มีกรรมการเข้าใหม่ ธนาคารจัดให้มกี ารแนะน�ำและท�ำความรูจ้ กั กับ
กรรมการร่วมคณะ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ข้อบังคับของธนาคาร หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ธนาคารตามข้อบังคับและข้อก�ำหนดของทางการ เพือ่ ให้กรรมการเข้าใหม่
มีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นกรรมการ
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ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ซึง่ รวมถึงการเข้าฝึกอบรม และกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรู้
ในปฏิบัติงาน

ธนาคารสนับสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน
โครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอก เป็นต้น
กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำ� นวย
พลเรือเอกประเจตน์ ศิรเิ ดช นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา
นายจรัมพร โชติกเสถียร นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายชาติศริ ิ โสภณพนิช
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้
รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program ได้แก่ นายโกวิทย์
โปษยานนท์ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
ธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ รวมทัง้ หลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาทีส่ ง่ เสริม
ให้กรรมการรได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีการอบรมหรือสัมมนาที่ส�ำคัญที่กรรมการเข้าร่วม
ได้แก่

วันที่

หัวข้อ

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วม

27-28 มีนาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
27 มิถุนายน 2561
23-25 กรกฎาคม 2561
21 กันยายน 29 พฤศจิกายน 2561

IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
Good IT Governance: Risk Management and Data Responsibility
Digitalization and Challenges to Accountants 4.0
Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018
เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1
(Future Economy and Internet Governance - Executive Program
รุ่นที่ 1)
SIBOS 2018 Sydney ประเทศออสเตรเลีย
เตรียมพร้อมกับกระบวนการท�ำงานอัตโนมัติส�ำหรับนักบัญชียุคดิจิตอล

นายจรัมพร
นายอมร
นายอรุณ
นายปิติ
นายจรัมพร
นายชาติศิริ

โชติกเสถียร
จันทรสมบูรณ์
จิรชวาลา
สิทธิอ�ำนวย
โชติกเสถียร
โสภณพนิช

นายจรัมพร
นายอรุณ

โชติกเสถียร
จิรชวาลา

22-23 ตุลาคม 2561
28 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยนายอภิชาต รมยะรูป
มีประสบการณ์การท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรม
หลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program : DCP)
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้

1. เรือ่ งการประชุม เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารและ
ผูถ้ อื หุน้ การจัดเตรียมหรือจัดท�ำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม
เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ�ำปี และรายงานการประชุม
รวมทัง้ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. เรือ่ งทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น
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3. เรื่องการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เรือ่ งการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เป็นบุคคลติดต่อ
(Contact Person) กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน โดยได้มกี ารแจ้งก�ำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการใน
รอบปีให้กรรมการทราบล่วงหน้า ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม
ประชุมตามก�ำหนดนัดหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ เว้นแต่ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น
สุดวิสัยที่ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั จะจัดส่ง
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้อมทั้ง ระเบีย บวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบของแต่ละวาระไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม
เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม เว้นแต่ในวาระที่มี
ความเร่งด่วน ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ
ธนาคารซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานของทีป่ ระชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริม
ให้กรรมการแต่ละท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เลขานุการบริษัทได้
จัดให้กรรมการอิสระได้มกี ารประชุมในระหว่างกันเองเป็นครัง้ คราวเพือ่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การภายในธนาคาร โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ท� ำ รายงานให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั ทราบถึงประเด็นและข้อคิดเห็นของทีป่ ระชุม
ดังกล่าว

4. สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากร

การพิจารณาคัดเลือกผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรอง
เบื้องต้นโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ทักษะการเป็นผู้น�ำและการบริหารจัดการ
ศักยภาพและความพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบ
หมาย และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาน�ำเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
น�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

การสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเพือ่ ทดแทน
ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้การบริหารของธนาคารมีความต่อเนือ่ ง
กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรทีเ่ หมาะสม จะพิจารณาจากความรู้
ความเชีย่ วชาญ ทัศนคติและความคิดในเชิงกลยุทธ์ ภาวะความเป็นผูน้ ำ�
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหา มีการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา โดยจัดส่งเข้าอบรมหลักสูตร
ด้านการบริหารจัดการและหลักสูตรความรู้ด้านต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน รวมทั้งทักษะ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในธนาคาร
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
กล่าวคือ ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะ
สถาบันการเงินของประเทศ
การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็น
ผู้ท�ำการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางของแบบ
ประเมิน CEO ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ ว หั ว ข้ อ หลั ก
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เช่ น ความเป็ น ผู ้ น�ำ การก� ำ หนดกลยุ ท ธ์
การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ การวางแผนและผลปฏิ บั ติ ท างการเงิ น
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ เป็นต้น

81

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

5. ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ความรับผิดชอบ

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาทดสอบเพื่อน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการพัฒนาภายในและ
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุด
ให้ กับ ลู ก ค้ า พั น ธมิต ร ตลอดจนสัง คมไทย โดยธนาคารได้จัดตั้ง
“ฝ่ายนวัตกรรม” ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี และ
รูปแบบทางธุรกิจใหม่ส�ำหรับธนาคาร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับ
พั น ธมิ ต รในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทัง้
ช่วยขยายช่องทางการให้บริการเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงบริการได้งา่ ย
และสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดท�ำโครงการ
เพือ่ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐบาล ภาคเอกชน
รวมถึงสถาบันศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรายละเอียดได้น�ำเสนอไว้ในรายงานความยั่งยืนของธนาคาร
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารมีแนวทางและการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และมีสทิ ธิในความเป็น
เจ้าของ ซึ่งธนาคารได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ลูกค้า
ธนาคารถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความส�ำเร็จและการ
เจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง่ มัน่ พัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้าเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความช�ำนาญเป็นผูใ้ ห้บริการ ขยายเครือข่ายสาขา ส�ำนักธุรกิจและช่อง
ทางให้บริการทีค่ รอบคลุมดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนดูแลการ
รับข้อร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานธนาคาร ผู้เป็นทรัพยากร
ทีม่ คี า่ ยิง่ ของธนาคาร มีการดูแลและส่งเสริมชีวติ และความเป็นอยูข่ อง
พนักงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ได้แก่
(1) เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนักและให้ความส�ำคัญกับพนักงานที่เป็นทรัพยากรที่

ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ ธนาคารได้ก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
จัดให้มสี วัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การจัดให้มสี ถานที่
ออกก�ำลังกายเพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพทีด่ ี เป็นต้น ธนาคารจัด
ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพือ่ ส่ง
เสริมการออม และจัดให้มีเงินสงเคราะห์บุตรของพนักงานเพื่อบรรเทา
ค่าใช้จา่ ยบางส่วนของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พจิ ารณาจ่าย
โบนัส ให้แก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคาร ผล
ประเมินการปฏิบัติงาน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
(2) เรื่องการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความพร้อมให้มีทักษะ ความสามารถที่
ต้องการในอนาคต (Future Skill) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) การฝึกอบรมสัมมนา การวางแผนเส้น
ทางอาชีพ (Career Development) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การ
มอบหมาย Project เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้กับพนักงาน
ธนาคารยังมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง การ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพ
รวมในแต่ละปีและรายบุคคล
ธนาคารได้จดั สรรงบประมาณส�ำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง Soft Skill และ Technical Skill
ตลอดปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ
งาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้ธนาคารส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(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
ธนาคารมีการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตาม
เงื่ อ นไขสั ญ ญาที่ ต กลงกั น โดยถื อ ว่ า คู ่ ค ้ า เป็ น ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นสนั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารมีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการคัดเลือกและการท�ำ
ธุรกรรมกับคูค่ า้ และปฏิบตั ติ ามสัญญา ด้วยความเข้าใจและความร่วม
มือที่ดีระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ
ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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คู่แข่งขัน
ธนาคารตระหนักให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินการในทางทีเ่ หมาะสมโดย
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าสถาบันการเงินอื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารยึดถือแนวทาง
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
การแข่งขันทางการค้า
เจ้าหนี้
ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ตามกฎหมายและข้อตกลงทีท่ ำ� ต่อกัน ในการนี้ ธนาคารด�ำเนินการตาม
เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดสิ ท ธิ ส� ำ หรั บ ตราสารหนี้ ที่ ธ นาคารออกเพื่ อ
การกู้ยืมเงินจากประชาชน 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
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืน ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน และการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการ
ให้สินเชื่อแก่โครงการที่เป็นการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตร
เพื่อสิ่งแวดล้อม
เรื่องอื่นๆ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารและจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ คือ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งนี้
ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือ
ธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เรื่องอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) เรื่องสิทธิมนุษยชน
		 ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายก�ำหนด
และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
(2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
		ธนาคารให้ความเคารพและจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้ใด โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ก�ำหนดค�ำสั่งระเบียบงานธนาคาร ห้ามพนักงานธนาคารผู้ใดน�ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั มีลขิ สิทธิม์ าใช้ ในธนาคาร หรือใช้กบั งาน
ธนาคาร โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกตรวจ
พบว่ากระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย
และจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับชั้น เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้
บังคับบัญชาให้เป็นไปตามค�ำสัง่ ระเบียบงานธนาคารโดยเคร่งครัด
(3) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
		ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายในที่ บ กพร่ อ ง หรื อ การฝ่ า ฝื น
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนดไว้
โดยธนาคารได้ ก� ำ หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการแจ้ ง เบาะแส
(Whistleblowing) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางใน
การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้
ความคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั
ความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
(4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		ธนาคารมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ด�ำเนิน
การ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อนื่ ใดโดยเจตนาทุจริตเพือ่
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
		 ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์สจุ ริตและการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ
ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (AntiCorruption Program) ขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด�ำเนินการตามกระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น และก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและ
ควบคุ ม ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งด�ำเนินการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Compliance Assessment Checklist)
และธนาคารได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและ
ให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของ
ธนาคาร มีบทลงโทษส�ำหรับ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่าง
มัน่ ใจ เมือ่ พนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจากความเสีย่ ง
ต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อ
ผู้บริหารที่ตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานก�ำกับดูแล (Head of
Compliance) ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่าง
เหมาะสม มีมาตรการรักษาความลับ รวมถึงให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
ไม่ให้ถกู กลัน่ แกล้งทัง้ ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ส�ำหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล ในการนี้
ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการ
รักษาความลับ รวมถึงให้คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่
ส�ำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยธนาคารมุ่งหมาย
และมุง่ หวังให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินการ
ด้วยดี
ทั้งนี้ ธนาคารเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

6. ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหลักนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารและมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
ตามหลักนโยบายการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดให้มีการก�ำหนดระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยให้มีการทบทวนทุกปี ธนาคารได้วางกรอบ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งและโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
หลักทีส่ ำ� คัญได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
และความเสีย่ งด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ยังพิจารณาครอบคลุม
ถึงความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process ) เพื่อ
ให้ธนาคารสามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม และมีระดับเงิน
กองทุนเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพือ่
ให้ มั่ น ใจว่ า การด� ำเนิ น งานของธนาคารมี ค วามโปร่ ง ใส กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ซือ่ สัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี
และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในได้ก�ำหนดกรอบพิจารณาในด้านต่างๆ ไว้ 5
องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และ(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ส�ำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ใน
ปี 2561 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งมีบุคลากรเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
•		 บริหารความเสี่ยง โดยมีนายกีรติ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบ
•		 ตรวจสอบและควบคุม โดยมีนางชุตมิ า กิจจ�ำนงค์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบ
•		 ก�ำกับดูแล โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็น
ผู้รับผิดชอบ
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลทางธุรกิจเพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือและความ
ไว้วางใจทัง้ จากลูกค้า คูค่ า้ และผูร้ ว่ มมือทางธุรกิจ โดยธนาคารได้จดั ท�ำ
คู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการอธิบายถึงข้อควร
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการน�ำข้อมูลไปใช้
ในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจ
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยของทรัพย์สนิ ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และระบบความปลอดภัย
ด้านกายภาพ ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
การด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั แิ ละการมีหลักปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุม
ดูแล และจัดการในเรือ่ งทีม่ ผี ลประโยชน์ขดั แย้งตามหลักเกณฑ์ทที่ างการ
ก�ำหนด
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ำรายงานการมี
ส่วนได้เสีย โดยแจ้งข้อมูลการถือหุน้ และการเป็นกรรมการในกิจการต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคล
ที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ การรายงานข้อมูลการท�ำธุรกรรมดังกล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ทัง้ นี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ธนาคารต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กิ ด หรื อ อาจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการระหว่ า งกั น
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
และไม่ มี ก ารก� ำ หนดเงื่ อ นไขใดที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษไปจากปกติ เ พื่ อ
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารยึดมัน่ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลโดย
ก�ำกับและดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาโดยเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบในการดูแลความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงานประจ�ำปี งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี (แบบ 56-1) ค� ำ อธิ บ ายและ
การวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ (Management Discussion and
Analysis : MD&A ) ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Portal) และในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com
โดยแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อ
การตัดสินใจลงทุน กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน จะ
เปิ ด เผยเมื่ อ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า งเป็ น ทางการต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อนึ่ง ธนาคารได้มีการก�ำหนด
ผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยแบ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้การสื่อความของธนาคาร
มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์
คณะกรรมการธนาคารได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ระบบการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรรมการเพือ่ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนตนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่ การลงทุนของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตาม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคารและข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อให้มั่นใจว่า การเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร www.bangkokbank.com รวมถึงจัดกิจกรรมตามแผนงานที่
ได้ก�ำหนดไว้ เช่น การจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
นักลงทุน การเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และการพบนักลงทุน นักวิเคราะห์หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ
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ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4981
โทรสาร : 0-2231-4890
อีเมล : ir@bangkokbank.com
เว็บไซด์ : www.bangkokbank.com

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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ธนาคารให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ทุกกล่มและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วม
การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ของธนาคาร
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้า
ร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้
ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนได้ นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ก่อนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำ
ปี โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารก�ำหนดซึง่ เผยแพร่อยูใ่ นเว็บไซต์
ของธนาคาร และผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม
มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 12 เมษายน
2561 ธนาคารได้จดั การประชุมทีส่ ำ� นักงานใหญ่ของธนาคารเพือ่ ความ
สะดวกในการเดินทาง ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้
เอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษในเว็บไซต์ของธนาคาร 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อม
ทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระทีไ่ ด้สง่
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือสลับวาระ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้
ภายหลังการประชุม ธนาคารได้จัดท�ำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นและ
เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของธนาคารและจัดส่งให้แก่ทางการทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
14 วัน หลังจากการประชุม
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+ แผนภูมิองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
87
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตรวจสอบและควบคุม

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล

- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

ปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอำ�นวยการ
-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
อาคารสำ�นักงานและทรัพย์สิน
วิจัย
ประชาสัมพันธ์
กำ�กับดูแล
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1. นายปิติ  สิทธิอ�ำนวย

4. นายโกวิทย์  โปษยานนท์

7. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล

2. นายเดชา  ตุลานันท์

5. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์

8. นายพรเทพ  พรประภา

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร

3. พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

6. นายอมร  จันทรสมบูรณ์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

9. นายชาญ  โสภณพนิช

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
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10. นางเกศินี  วิฑูรชาติ

13. นายชาติศิริ  โสภณพนิช

16. นายจรัมพร  โชติกเสถียร

11. นายอรุณ  จิรชวาลา

14. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์

17. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

12. นายโชคชัย  นิลเจียรสกุล
- กรรมการอิสระ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

15. นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

18. นายอภิชาต  รมยะรูป
- เลขานุการบริษัท
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
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1. นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

2. นายเดชา ตุลานันท์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
85 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 34 ปี

อายุ
84 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 28 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
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 154,941 หุ้น คิดเป็น 0.00812%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 25 ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
• 2556
- 30 เมษายน 2561 ประเทศมาเลเซีย
• กุมภาพันธ์ 2528 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
• 23 มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 24 ตุลาคม 2561
• มีนาคม 2551 - 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2549
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
- กุมภาพันธ์ 2551
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2546 - 2548
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation
• 2536 - 2543
Limited ประเทศสิงคโปร์
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2535 - 2549
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
• 2534 - 2544
2532
2543
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
•
กรรมการ Bangkok Sakura Leasing
• 2530 - 2543
		
Company Limited
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

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 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
• 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2552 		
- มีนาคม 2560
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
• 2547 		
- พฤษภาคม 2555
• 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร
			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2534 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2535 		
• 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 20 ปี

อายุ
83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 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 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2542
- ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 2549
- กุมภาพันธ์ 2551
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
2536
2539
ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
•
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

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
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• 2547 - ปัจจุบัน
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
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5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

6. นายอมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 ธันวาคม 2547
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 14 ปี

อายุ
88 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 31 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
กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• 2553
- พฤษภาคม 2558  
กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549
- กรกฎาคม 2553
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
• 2548
- พฤษภาคม 2556
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
• 2545 - 2552
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
• 2542 - 2544
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
• 2539 - 2542
แห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
• 2547 - ปัจจุบัน
และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• 2547 - ปัจจุบัน
และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
• มีนาคม 2557
- ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
• ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชัย
• ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตติเมธี สาขานิตศิ าสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• 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

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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7. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

8. นายพรเทพ พรประภา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
82 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 11 เมษายน 2546
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 16 ปี

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• 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 บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์
• ปัจจุบัน
ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล
• ปัจจุบัน
ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์
• ปัจจุบัน
(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง
• ปัจจุบัน
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

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

•
•
•
•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย)
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
ประธานบริษัท บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
ประธานบริษัท/ ผู้จัดการใหญ่
บจ. สยามยีเอสเซลส์
รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (นา จอมเทียน)
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ (บางนา - ตราด)
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ (ประเวศ)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (พัทยา)
กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท
ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์

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

10. นางเกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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9. นายชาญ โสภณพนิช

อายุ
71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 12 ปี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ
Monash University ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association
• ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 3/2008
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005
• AEC Business Forum: “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี

อายุ
78 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 24 ธันวาคม 2523
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 38 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
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) รุ่น 1/2008
การถือหุ้นในธนาคาร*  จ�ำนวน 512,152 หุ้น คิดเป็น 0.02683%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการตรวจสอบ
• มิถุนายน 2550
- ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 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 บมจ. อุตสาหกรรม
• 2540 - 2547
ผ้าเคลือบพลาสติกไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่
• 2537 - 2547
(ประเทศไทย)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 27 กุมภาพันธ์ 2561 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปัจจุบัน
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• 2550 - ปัจจุบัน
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง
• 2550 - ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2547 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

11. นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
65 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 2 กุมภาพันธ์ 2558
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 4 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
กรรมการผู้จัดการใหญ่
• 2547 - 2549
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
ผู้อ�ำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• กันยายน 2538
- ตุลาคม 2539
• พฤษภาคม 2530 Treasury and Investment Officer
- สิงหาคม 2536
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
• มิถุนายน 2552
- ปัจจุบัน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
• สิงหาคม 2550
- ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน 2549 กรรมการ บจ. พลังโสภณ
- ปัจจุบัน
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12. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

13. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

อายุ
61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 2 ปี

อายุ
59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 27 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
ทนายความและทีป่ รึกษาอาวุโส บจ. ลิง้ ค์เลเทอร์ส
• 2542 - 2555
(ประเทศไทย)
หัวหน้าส�ำนักงานจักรพงษ์ทนายความ
• 2524 - 2537
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ บจ. ส�ำนักงานจักรพงษ์
• 2537 - ปัจจุบัน
ทนายความ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 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 5,300,200 หุ้น คิดเป็น 0.27767%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
• 2535 - ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 28 ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
(ประเทศจีน)
• 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
• 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
• 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 29 สิงหาคม 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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•
•
•
•
•
•

15 สิงหาคม 2560
- ปัจจุบัน
21 ตุลาคม 2557
- ปัจจุบัน
25 มิถุนายน 2556
- ปัจจุบัน
18 กุมภาพันธ์ 2553
- ปัจจุบัน
18 กุมภาพันธ์ 2553
- ปัจจุบัน
30 เมษายน 2552
- ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการ TRG Management LP
กรรมการ TRG Allocation LLC
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

14. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
รองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 12 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
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม 2549
- ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• 2547 - ปัจจุบัน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2539 - 2549
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2533 - 2539
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2521 - 2533
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
• 2548 - ปัจจุบัน
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2545 - ปัจจุบัน
บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี
• 2549 - ปัจจุบัน
* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

15. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
รองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
อายุ
69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 29 ธันวาคม 2554
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 7 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
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม 2554
- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2549 - 2558
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2544 - 2554
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2537 - 2544
2534
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
•
- 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
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16. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
อายุ
62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 2 ปี
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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
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
การถือหุ้นในธนาคาร*  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 1 มกราคม 2561 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
• 12 เมษายน 2560 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
• 2557
- 9 กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ และประธานกรรมการก�ำกับดูแล
• 2558
- 9 กุมภาพันธ์ 2560 กิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนา
• 2554 - 2557
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
• 2554 - 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
• 2553 - 2557
แห่งประเทศไทย
CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
• 2551 - 2553
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
• 2542 - 2551
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
• 2538 - 2542
กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์
• 2535 - 2537
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• 2560 - ปัจจุบัน
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• 2560 - ปัจจุบัน
บมจ. สิงห์ เอสเตท

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย
• 2560 - ปัจจุบัน
(จิม ทอมป์สัน)
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
• 2560 - ปัจจุบัน
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
• 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2547 - ปัจจุบัน

17. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
อายุ
51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 23 ธันวาคม 2553
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร 8 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
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2544 - 2553
นิติกร ส�ำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย
• 2532 - 2535
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
• 2561 - ปัจจุบัน
ธรรมศาสตร์
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
• 2561 - ปัจจุบัน
อ�ำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมการตลาด
• 2561 - ปัจจุบัน
แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
• 2560 - ปัจจุบัน
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด�ำเนินธุรกิจของประชาชน
กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
• 2557 - ปัจจุบัน
ธรรมศาสตร์
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18. นายอภิชาต รมยะรูป
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท

71 ปี
11 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐวอชิงตัน 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
2531
2539
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
•
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจ. นิธิกิจ
• 2518 - ปัจจุบัน

* สัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคาร นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
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+ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

นายปิติ  สิทธิอ�ำนวย

100

นายเดชา  ตุลานันท์
พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช
นายโกวิทย์  โปษยานนท์
นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร  จันทรสมบูรณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล
นายพรเทพ  พรประภา
นายชาญ  โสภณพนิช
นางเกศินี  วิฑูรชาติ
นายอรุณ  จิรชวาลา
นายโชคชัย  นิลเจียรสกุล
นายชาติศิริ  โสภณพนิช
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์  เพื่องฟู
นายจรัมพร  โชติกเสถียร
นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์

นายโกวิทย์  โปษยานนท์
นายพรเทพ  พรประภา
นายชาญ โสภณพนิช/1

เลขานุการ

นางรัชนี  นพเมือง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน

นายอรุณ จิรชวาลา/2

กรรมการ

นายชาญ  โสภณพนิช
นายอมร  จันทรสมบูรณ์
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายโชคชัย  นิลเจียรสกุล/3

เลขานุการบริษัท

เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

นายอภิชาต  รมยะรูป

พลเรือเอกประเจตน์  ศิริเดช
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล
นางเกศินี  วิฑูรชาติ
นายอรุณ  จิรชวาลา

เลขานุการ

นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

นายกีรติ ไหลสาธิต/3

นายเดชา  ตุลานันท์
นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร  จันทรสมบูรณ์
นายชาติศิริ  โสภณพนิช
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู
นายจรัมพร  โชติกเสถียร
นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชาติศิริ  โสภณพนิช

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู

หมายเหตุ : /1 นายชาญ โสภณพนิช ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายอมร จันทรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
/2 นายอรุณ จิรชวาลา ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
		
/3 มีผลตั้งแต่วน
		
ั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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ผู้บริหารระดับสูง
นายบุญส่ง  บุณยะสาระนันท์

นายศิริเดช  เอื้องอุดมสิน

Mr. Chong Toh

นางรัชนี  นพเมือง

• รองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• 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
• NSR SEA Fund

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
• บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด

นางสาวรัชดา  ธีรธราธร

• รองผู้จัดการใหญ่  
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 บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : /4 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

• รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• รองผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายไชยฤทธิ์  อนุชิตวรวงศ์

• รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และ
ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

นายคณิต  สีห์

• 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
• บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต /4

• รองผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3
ธุรกิจการค้า และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด

นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์

• กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายอภิชาต  รมยะรูป

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวปิยะดา  สุจริตกุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด

นายปิยะพันธ์  ทยานิธิ

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ำกัด

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

นางเยาวดี  นาคะตะ

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

นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนระบบงาน สายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด

นายสงคราม  สกุลพราหมณ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ประนอมหนี้และกฎหมาย 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

Mr. Ian Guy Gillard

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• R3 HoldCo LLC.

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
• World Guide Corporation Limited
• Southern Ocean Investment Limited
• Whodun Limited
• Pasteur Foundation Asia
• Helping Hand

นายสอาด  ธีรโรจนวงศ์

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

นายธวัช  ตรีวรรณกุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จ�ำกัด
• บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท พนัสโพลทรี่กรุ๊ป จ�ำกัด

นายไกรสร  บารมีอวยชัย

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางปรัศนี  อุยยามะพันธุ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขายและบริการ Non Branch
สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายพรเทพ  กิจสนาโยธิน

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายทัฬห์  สิริโภคี

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
• บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

นายกีรติ  ไหลสาธิต

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด

นางพรนิจ  ตุลย์วัฒนจิต

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผูจ้ ดั การสายปฏิบตั กิ ารสนับสนุน และรับผิดชอบ ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ำกัด

นางสาวจิรนา  โอสถศิลป์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวสุทธิรัตน์  พาชีรัตน์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจน�้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางณัฐพร  เหลืองสุวรรณ

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด

นายธงชัย  อานันโทไทย

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

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
ผูอ้ ำ� นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายปรียะมิตต์  เหตระกูล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารสินเชื่อพิเศษ บริหารสินเชื่อ   
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสุชาดา  สุขพันธุ์ถาวร

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
ผู้จัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
• บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสามารถ  ชัชวาลจ�ำรัส

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo

นางสาวกมลรัตน์  สีลพัทธ์กุล

นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม

นายบุญเกรียง  ธนาพันธ์สิน

นายรชฏ  เสกตระกูล

นางยุพิน  แสงทองพิทักษ์

นายจงอนันต์  อนันตศักดิ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผูอ้ ำ� นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวสุดสงวน  ชูสกุลธนะชัย
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวธัญฑิกา  โพธิสมภรณ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายการประชาสัมพันธ์
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พันธวณิช จ�ำกัด

นางชุติมา  กิจจ�ำนงค์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

Mr. Hiroshi Shimamura

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายสุวัชชัย  ทรงวานิช

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด

นายเวทิศ  อัศวมังคละ

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : /5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผูอ้ ำ� นวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายเจษฎา  สุขบท

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายชลิต  เตชัสอนันต์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
General Manager, Jakarta Branch สายสาขาต่างประเทศ
กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางอรนุช  น�ำพูลสุขสันติ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการบัญชีและการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายพิพัฒน์  อัสสมงคล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Cash Management และพาณิชย์บริการ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงรับจ�ำน�ำย่งเส็ง

นางอธีตา ภูรีทิพย์ /5

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2561
ในปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 38,391,371,219.10 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�ำไรบางส่วน
ในงวดแรก โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก�ำไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรก�ำไร
สรุปได้ดังนี้
การจัดสรร
ส�ำรองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2561
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ส�ำรองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2561
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 2561 จ�ำนวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตรา
ทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.32 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเทียบกับปี 2560 ที่ได้จ่ายเงินปันผล
ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน โดยประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายโกวิทย์
2. นายอมร
3. นายพรเทพ
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โปษยานนท์
จันทรสมบูรณ์
พรประภา

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป รวมทัง้ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปด้วย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�ำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
และกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และภาวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึง
ขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำหรับ
การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�ำนวน 17 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคาร
มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�ำหรับข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

(โกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
31 มกราคม 2562
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบ
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน
อย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบ
สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

(ปิติ สิทธิอ�ำนวย)

ประธานกรรมการธนาคาร
21 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 4 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการใด ๆ ของธนาคาร
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

พลเรือเอกประเจตน์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
รองศาสตราจารย์เกศินี
นายอรุณ

ศิริเดช
ยุคล
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชี
และการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี มีการพิจารณา
ผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถด�ำเนินการได้
ตามแผนและแนวทางที่ก�ำหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมของธนาคารในการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส�ำคัญ
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้น
การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส�ำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ได้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านของสายตรวจสอบและควบคุ ม ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามแผนที่ ก� ำ หนดเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น รวมทั้ ง พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุม
พิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ�ำปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อร่วมกันพิจารณา
ก�ำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในประจ�ำปีน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สอบบัญชี
ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ ถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา ส�ำหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี นัน้ ได้พจิ ารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้
จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว

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 ธนาคารมีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ
เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ
ความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
รวมทั้งได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 แล้ว กฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสม ครอบคลุมข้อก�ำหนด
และกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง

พลเรือเอก

		
(ประเจตน์ ศิริเดช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ธนาคารและบริษทั ย่อย”) และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตาม
ข้อก�ำหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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 ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และ
ของธนาคารในการด�ำเนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน 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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
และประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

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 2561
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น นรวม
งบการเงิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
2560
ณ วันที่ 31 ธัน2561
วาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

งบการเงินรวม 65,472,802
62,394,091
2561
2560
450,699,724
437,738,297

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
62,329,288
65,382,699
2561
2560
404,378,243
385,771,851

6.4
6.2
6.5

28,649,605
62,394,091
556,787,522
450,699,724
1,607,844

27,359,581
65,472,802
591,719,967
437,738,297
1,460,090

28,334,423
62,329,288
525,694,808
404,378,243
37,290,633

27,047,821
65,382,699
563,445,386
385,771,851
37,090,632

6.5

556,787,522
2,083,702,949
1,607,844
5,623,746

591,719,967
2,004,496,384
1,460,090
5,061,073

525,694,808
2,026,148,551
37,290,633
5,487,524

563,445,386
1,954,426,697
37,090,632
4,953,268

2,089,326,695
2,083,702,949
(542,891)

2,009,557,457
2,004,496,384
(507,523)

2,031,636,075
2,026,148,551
(499,799)

1,959,379,965
1,954,426,697
(469,345)

(542,891)
1,935,780,705
(147,588,430)
1,577,698

(507,523)
1,869,028,941
(137,710,621)
1,432,858

(499,799)
1,881,395,452
(144,326,155)
87,709

(469,345)
1,822,089,472
(134,510,776)
128,232

1,577,698
1,080,011
10,603,892
4,091,264
42,567,441
3,550,058

1,432,858
1,032,300
11,415,102
3,676,165
43,834,022
5,301,324

87,709
990,727
8,742,836
2,947,919

128,232
951,853
8,529,592
2,686,368

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์

เงิ
เงินนสด
ลงทุนสุทธิ
รายการระหว่
นสุททธิธิ
เงินลงทุนในบริางธนาคารและตลาดเงิ
ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุ

สิเงินนทรั
พันแ้ ธ์ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ให้พสย์ินตเชืราสารอนุ
่อแก่ลูกหนี
เงินลงทุ
สุทสธิินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินนให้
เงินลงทุ
นในบริ
ัทย่บอยและบริษัทร่วมสุทธิ
ดอกเบี
ย้ ค้ษางรั

เงินให้สินเชืรวมเงิ
่อแก่ลนูกให้หนีสินแ้ ละดอกเบี
ย้ ค้าแ้ งรั
บสุทธิ ย้ ค้างรับ
เชื่อแก่ลูกหนี
ละดอกเบี
สินเชืรอตั
่อแก่ดลบัูกญหนี
หัเงิกนให้
รายได้
ชี ้
ย้ ค้อ่ าหนี
งรัส้บงสัยจะสูญ
หัดอกเบี
ก ค่าเผื
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นให้สินบเชืมูล่อค่แก่าจากการปรั
ลูกหนีแ้ ละดอกเบี
ย้ ค้าางหนี
งรับ้
หัก ค่รวมเงิ
าเผือ่ การปรั
บโครงสร้
หัก รายได้
รวมเงิรนอตัให้ดสบัินญเชืชี่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

หัก ค่ากเผืค้อา่ จากการรั
หนีส้ งสัยจะสู
ภาระของลู
บรองญ
าเผือ่ การปรัทบธิมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์หัสกินค่รอการขายสุ

รวมเงินให้
สินเชืส่อุทแก่
ทีด่ ิน อาคารและอุ
ปกรณ์
ธิ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ภาระของลู
สินทรัพย์ไม่กมค้ีตาัวจากการรั
ตนอื่นสุทบธิรอง
ทรั
ทธิ ดบัญชี
สินพทรัย์พสินย์รอการขายสุ
ภาษีเงินได้รอการตั
ทีลูกด่ หนี
ิน อาคารและอุ
ซ้ ื้อหลักทรัพปย์กรณ์
ด้วยเงิสุทนธิสด

สินกทรัประกั
พย์ไม่นมทีีตน่ ัวาไปวางกั
ตนอื่นสุทบธิคูส่ ัญญาทางการเงิน
หลั
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ภอื่นาษีสุทเงิธินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ
6.2
6.3

6.3
6.6
6.4

28,649,605

6.6

5,623,746
(147,588,430)
2,089,326,695
(5,414,669)

6.7
6.8
6.7
6.8
6.9

(5,414,669)
10,603,892
1,935,780,705
42,567,441

6.10
6.11
6.9
6.12

6.10

6.11

1,080,011
3,324,390
4,091,264
14,035,979

6.12

ลูกหนีนซ้ ื้อทรั
หลัพกย์ทรัพย์ด้วยเงินสด
รวมสิ
หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ ัญญาทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

-6-

27,359,581

5,061,073
(137,710,621)
2,009,557,457
(2,310,372)

(2,310,372)
11,415,102
1,869,028,941
43,834,022

1,032,300
3,203,364
3,676,165
13,635,575

28,334,423

5,487,524
(144,326,155)
2,031,636,075
(5,414,669)

(5,414,669)
8,742,836
1,881,395,452
41,180,182

41,180,182
990,727
3,149,620

27,047,821

4,953,268
(134,510,776)
1,959,379,965
(2,310,372)

(2,310,372)
8,529,592
1,822,089,472
42,368,555

42,368,555
951,853
3,077,643

2,947,919
11,720,218
3,008,242,058

2,686,368
11,466,882
2,970,036,986

3,550,058
3,116,750,224
3,324,390

5,301,324
3,076,310,388
3,203,364

14,035,979

13,635,575

11,720,218

11,466,882

3,116,750,224

3,076,310,388

3,008,242,058

2,970,036,986

3,149,620

3,077,643
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคมงบการเงิ
2561 นรวม

หมายเหตุ
6.14

2561
2,326,469,540

2560
2,310,743,284

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่ว2560
ย : พันบาท
2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2,262,490,378
2,252,421,001

6.15
6.14

136,862,124
2,326,469,540
7,223,141
136,862,124
22,338,039

133,583,866
2,310,743,284
7,251,740
133,583,866
21,001,637

128,394,405
2,262,490,378
7,199,386
128,394,405
21,854,408

127,212,537
2,252,421,001
7,210,370
127,212,537
20,213,259

116,348,334
16,518,913
1,577,698
1,399,378

107,189,917
13,504,271
1,432,858
5,742,629

116,221,332
16,311,378
87,709
1,187,304

106,963,811
13,323,068
128,232
5,527,563

หมายเหตุ
เงินรับฝาก

หนีส้ ินและส่วนของเจ้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
น าของ
เงินส้ รับินจ่ฝาก
หนี
ายคืนเมื่อทวงถาม

รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น
หนี
ส้ ินตราสารอนุ
พันธ์
หนี
ส้ ินจ่ายคืท้ นอี่ เมื
่อทวงถาม
ตราสารหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม

6.15
6.3
6.16
6.3

หนี
ส้ ินตราสารอนุพันธ์ บรอง
ภาระของธนาคารจากการรั
ตราสารหนี
ท้ อี่ อกและเงิ
ประมาณการหนี
ส้ ิน นกู้ยืม

6.16
6.20

หนีส้ ินรวมหนี
ภาษีเงิส้ นินได้รอการตัดบัญชี

6.12
6.20
6.22
6.12

ภาระของธนาคารจากการรั
รองชี
หนี
ส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบับญ
ประมาณการหนี
ส้ ิน
หนี
ส้ ินอื่น
หนีส้ ินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิน
ทุนเรือนหุน้
ส่วนของเจ้
าของ ยน
ทุนจดทะเบี

6.22
6.23

ทุนเรือนหุน้ หุน้ บุริมสิทธิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบี
น 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัยญ

6.23

น้ บุริมสิทาระแล้
ธิ 1,655,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ หุอกและช
ว
สามัญ
ญ 1,908,842,894
3,998,345,000 หุหุนน้้ มูมูลลค่ค่าาหุหุนน้้ ละ
ละ 10
10 บาท
บาท
หุหุนน้้ สามั

าระแล้
ส่วนเกิทุนนมูทีอ่ลอกและช
ค่าหุน้ สามั
ญ ว
หุน้ สามั
ญ 1,908,842,894
องค์ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้าของ หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กส่าไรสะสม
องค์ปจัระกอบอื
ดสรรแล้่นวของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสมทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้
อื่น ๆว

2560

7,223,141
116,348,334
22,338,039
1,577,698

6.25 , 6.26

ส่วนได้เสีส้ ยินทีและส่
ไ่ ม่มีอวานาจควบคุ
ม
รวมหนี
นของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
รวมหนีส้ ินปและส่
วนของเจ้นาเป็
ของ

7,199,386
116,221,332
21,854,408
87,709

16,311,378
52,536,301
1,187,304
2,606,282,601

13,323,068
50,935,841
5,527,563
2,583,935,682

2,703,591,333

2,674,303,352

2,606,282,601

2,583,935,682

16,550

16,550

16,550

16,550

39,983,450
16,550

39,983,450
16,550

39,983,450
16,550

39,983,450
16,550

39,983,450
19,088,429

39,983,450
19,088,429

39,983,450
19,088,429

39,983,450
19,088,429

56,346,232
19,088,429
42,842,767

56,346,232
19,088,429
56,282,626

56,346,232
19,088,429
46,154,541

56,346,232
19,088,429
57,886,128

42,842,767

56,282,626

46,154,541

57,886,128

23,000,000

22,000,000

23,000,000

22,000,000

101,500,000
23,000,000
170,036,820

96,500,000
22,000,000
151,506,327

101,500,000
23,000,000
155,870,255

96,500,000
22,000,000
134,280,515

412,814,248
413,158,891
344,643
3,116,750,224

401,723,614
402,007,036
283,422
3,076,310,388

401,959,457
401,959,457
3,008,242,058

386,101,304
386,101,304
2,970,036,986

3,116,750,224

3,076,310,388

3,008,242,058

2,970,036,986

74,854,166

413,158,891

73,853,150

56,346,232

96,500,000
401,723,614
151,506,327
283,422

402,007,036

52,536,301

56,346,232

101,500,000
401,959,457
155,870,255
-

401,959,457

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ

7,210,370
106,963,811
20,213,259
128,232

13,504,271
73,853,150
5,742,629
2,674,303,352

101,500,000
412,814,248
170,036,820
344,643

ส่วนได้ยังเสีไม่ยไทีด้ไ่ จม่ัดมสรร
ีอานาจควบคุม
รวมส่
ว
นของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้าของ

7,251,740
107,189,917
21,001,637
1,432,858

16,518,913
74,854,166
1,399,378
2,703,591,333

56,346,232

6.25 , 6.26

ยังไม่ทุได้นจสัดารองตามกฎหมาย
สรร
อื
น
่
ๆ
รวมส่วนของธนาคาร

2561
งบการเงินรวม

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

(นายสุวรรณ แทนสถิตย)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

50,935,841

56,346,232

96,500,000
386,101,304
134,280,515
-

386,101,304
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับหมายเหตุ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 2561
ธันวาคม 2561 2560

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

116

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากเงินปันผล
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าภาษีอากร
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
อื่น ๆ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ภาษีเงินได้
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรสุทธิ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

6.35
6.36
หมายเหตุ
6.35
6.37
6.36
6.37
6.37
6.38
6.37
6.39
6.38
6.39

6.40
6.41
6.40
6.41

กาไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

- 8- 8-

110,780,806
105,476,438
งบการเงิ
น
รวม
39,405,148
38,851,433
2561
2560
71,375,658
66,625,005
110,780,806
105,476,438
37,437,166
36,459,914
39,405,148
38,851,433
9,847,296
8,933,985
71,375,658
66,625,005
27,589,870
27,525,929
37,437,166
36,459,914
8,300,443
6,257,302
9,847,296
8,933,985
8,008,787
6,428,410
27,589,870
27,525,929
77,695
204,290
8,300,443
6,257,302
1,048,631
1,196,054
8,008,787
6,428,410
3,781,176
3,787,746
77,695
204,290
1,218,024
442,976
1,048,631
1,196,054
121,400,284
112,467,712
3,781,176
3,787,746

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
หน่
ว
ย : พันบาท
106,032,995
101,041,157
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
37,503,469
37,028,645
2561
2560
68,529,526
64,012,512
106,032,995
101,041,157
32,045,654
31,783,903
37,503,469
37,028,645
9,682,127
8,840,706
68,529,526
64,012,512
22,363,527
22,943,197
32,045,654
31,783,903
7,499,069
6,462,977
9,682,127
8,840,706
4,350,040
6,463,329
22,363,527
22,943,197
7,499,069
6,462,977
764,837
614,971
4,350,040
6,463,329
12,200,147
5,174,720
965,278
302,391
764,837
614,971
116,672,424
105,974,097
12,200,147
5,174,720

1,218,024
28,773,505
121,400,284
154,466

442,976
25,540,525
112,467,712
147,714

965,278
26,094,945
116,672,424
114,985

302,391
23,067,692
105,974,097
110,940

10,466,827
28,773,505
3,367,073
154,466
12,402,779
10,466,827
55,164,650
3,367,073
21,964,530
12,402,779
44,271,104
55,164,650
8,554,435
21,964,530
35,716,669
44,271,104

10,252,212
25,540,525
3,357,316
147,714
9,650,205
10,252,212
48,947,972
3,357,316
22,369,887
9,650,205
41,149,853
48,947,972
7,832,312
22,369,887
33,317,541
41,149,853

9,743,108
26,094,945
3,281,363
114,985
10,961,787
9,743,108
50,196,188
3,281,363
21,151,692
10,961,787
45,324,544
50,196,188
6,933,173
21,151,692
38,391,371
45,324,544

9,519,196
23,067,692
3,258,450
110,940
9,041,670
9,519,196
44,997,948
3,258,450
22,297,483
9,041,670
38,678,666
44,997,948
7,098,248
22,297,483
31,580,418
38,678,666

8,554,435

7,832,312

6,933,173

7,098,248

35,716,669

33,317,541

38,391,371

31,580,418
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุ
งเทพ
จากัาไรขาดทุ
ด (มหาชน)
งบก
าไรขาดทุ
นและก
นเบ็และบริ
ดเสร็จษอืัท่นย่(ต่ออย)
งบกาไรขาดทุ
ดเสร็2561
จอื่น (ต่อ)
สาหรับปีนสและก
ิ้นสุดวัาไรขาดทุ
นที่ 31 ธันเบ็
วาคม
ธนาคารกรุ
และบริ
ษัทย่อย
สาหรับงเทพ
ปีสิ้นจสุากั
ดวัดนที(มหาชน)
่ 31 ธันวาคม
2561
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็งบการเงิ
ดเสร็จอืน่นรวม(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับหมายเหตุ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 2561
ธันวาคม
2561
งบการเงิ
นรวม 2560

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร รายการที
(ขาดทุน)จ่ เบ็
ดเสร็จอื่น
ัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
หมายเหตุ
ในภายหลั
ง
รายการที
จ่ ัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
กาไร
(ขาดทุ
ดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ในภายหลั
งดเสร็นจ)อืจากการวั
กาไร (ขาดทุ
น) เบ็
่น
การเปลี
ย่ นแปลงสุ
ทธิในมู
ยุตนิธลงทุ
กาไร
น) จากการวั
ดมูเลข้ค่าไปไว้
าเงิ
นเผือ่ ขาย
รายการที
จ่ (ขาดทุ
ัดประเภทรายการใหม่
ใรรม
นกาไรหรื
อขาดทุน
จ
านวนสุ
ท
ธิ
ท
โ
่
ี
อนไปยั
ง
ก
าไรหรื
อ
ขาดทุ
น
การเปลี
ย
่
นแปลงสุ
ท
ธิ
ใ
นมู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ในภายหลัง
นจากการแปลงค่
จานวนสุ
ทนธิ)ทจากการวั
โี่ อนไปยัางงบการเงิ
กขาดทุ
าไร
(ขาดทุ
ดกมูาไรหรื
ลค่าเงิอนขาดทุ
นจากการด
ลงทุน เผือ่ าเนิ
ขายนงาน
ในต่นาจากการแปลงค่
งประเทศ
ขาดทุ
การเปลี
ย่ นแปลงสุทธิาใงบการเงิ
นมูลค่ายุนตจากการด
ิธรรม าเนินงาน
ส่วจในต่
นแบ่
กาไรเบ็
เสร็จอืง่นกในบริ
ร่วม น
างงประเทศ
านวนสุ
ทธิทโี่ ดอนไปยั
าไรหรืษอัทขาดทุ
เงินนจากการแปลงค่
ทเี่ กี่ยดวกัเสร็
บองค์
ปในบริ
ระกอบของก
น)
ส่ภาษี
วนแบ่
งได้
กาไรเบ็
จอืา่นงบการเงิ
ษัทนร่จากการด
วม าไร (ขาดทุ
ขาดทุ
าเนินงาน
เบ็เดงิเสร็
ภาษี
นางประเทศ
ได้จทอืเี่ ่นกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน)
ในต่
รายการที
ไ่ ดม่เสร็
จงัดกประเภทรายการใหม่
จาไรเบ็
อื่น ดเสร็จอื่นในบริเข้ษาัทไปไว้
ส่วเบ็
นแบ่
ร่วม ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลั
รายการที
ัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ใาไร
นกาไรหรื
ภาษีไ่ เม่งินจงได้
ทเี่ กี่ยวกับองค์ประกอบของก
(ขาดทุอนขาดทุ
) น
กาไร
(ขาดทุ
น
)
จากการประมาณการตามหลั
ก
คณิ
ต
ศาสตร์
ประกันภัย
ในภายหลั
ง
เบ็ดเสร็จอื่น
สาหรั
โครงการผลประโยชน์
งานาไรหรื
กาไร
น) จากการประมาณการตามหลั
กคณิอตขาดทุ
ศาสตร์
รายการที
ไ่ ม่(ขาดทุ
จบัดประเภทรายการใหม่
เข้ขาองพนั
ไปไว้ใกนก
น ประกันภัย
ภาษี
เงินงบได้โครงการผลประโยชน์
ทเี่ กี่ยวกับองค์ประกอบของก
สาหรั
ของพนักาไร
งาน(ขาดทุน)
ในภายหลั
เบ็เดงิ(ขาดทุ
เสร็
ภาษี
นได้จทอืนเี่ ่นกี)่ยจากการประมาณการตามหลั
วกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุ
)
กาไร
กคณิตนศาสตร์
ประกันภัย
จอืก่นงาน
สุทธิ
เบ็
ดเสร็บรวมก
จอื่นาไร (ขาดทุน) เบ็ดขเสร็
สาหรั
โครงการผลประโยชน์
องพนั
กาไรเบ็ดเสร็
) เบ็ดเสร็จอื่นาไร
สุท(ขาดทุ
ธิ น)
ภาษีจเรวม
งินได้รวมก
ทเี่ กีาไร
่ยวกั(ขาดทุ
บองค์ปนระกอบของก
การแบ่
นกเบ็จาไรสุ
กาไรเบ็งดปัเสร็
ดรวม
เสร็ทจธิอื่น
ส่วงนที
ของธนาคาร
การแบ่
ปันเ่ ป็กนาไรสุ
ทธิ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
รวมก
ส่
ว
นที
น
ของส่
เ
่
ป็
ของธนาคาร
กาไรเบ็ดเสร็จรวม วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ส่วงนที
ของส่ทวธินได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
การแบ่
ปันเ่ ป็กนาไรสุ
การแบ่
ปันเ่ ป็กนาไรเบ็
ดเสร็จรวม
ส่วงนที
ของธนาคาร
ของธนาคาร
การแบ่
ปันเ่ ป็กนาไรเบ็
เสร็เจสีรวม
ส่วงนที
ของส่
วดนได้
ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ส่วนทีเ่ ป็นของส่
วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ของธนาคาร
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของส่
ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็วดนได้
เสร็เจสีรวม
กาไรต่
หุน้ เ่ ป็ขัน้นของธนาคาร
พืน้ ฐาน (บาท)
ส่วอนที
กจานวนหุ
าไรต่
หุน้ น้ เ่ สามั
พืญน้ ถัฐาน
ส่วอนที
ป็ขัน้นของส่
นได้(บาท)
ไ่ ม่าหนั
มีอานาจควบคุ
ววเฉลี
่ยเสีถ่ยวทีงน้
ก (พันหุน้ ม)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2561

2560
งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
หน่
ว
ย : พันบาท
2561
2560
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

(3,839,418)
(7,877,645)
(3,839,418)
(7,877,645)
(3,179,645)
(3,839,418)
346
(3,179,645)
(7,877,645)
346
2,399,421
(3,179,645)
2,399,421
346

11,120,942
(2,266,394)
11,120,942
(2,266,394)
(5,018,159)
11,120,942
(5,018,159)
(2,266,394)
(1,849,539)
(5,018,159)
(1,849,539)
-

(7,457,054)
(4,218,966)
(7,457,054)
(4,218,966)
(1,509,033)
(7,457,054)
(1,509,033)
(4,218,966)
2,392,714
(1,509,033)
2,392,714
-

10,987,521
(2,259,684)
10,987,521
(2,259,684)
(4,433,626)
10,987,521
(4,433,626)
(2,259,684)
(1,822,458)
(4,433,626)
(1,822,458)
-

2,399,421
399,452
399,452
(75,866)
(12,173,355)
(75,866)
399,452
23,543,314
(12,173,355)
23,543,314
(75,866)
35,329,972
(12,173,355)
386,697
35,329,972
23,543,314
35,716,669
386,697
35,716,669
35,329,972
23,156,620
386,697
386,694
23,156,620
35,716,669
23,543,314
386,694
23,543,314
18.51
23,156,620

(1,849,539)
(282,820)
(282,820)
50,548
1,754,578
50,548
(282,820)
35,072,119
1,754,578
35,072,119
50,548
33,008,714
1,754,578
308,827
33,008,714
35,072,119
33,317,541
308,827
33,317,541
33,008,714
34,763,290
308,827
308,829
34,763,290
33,317,541
35,072,119
308,829
35,072,119
17.29
34,763,290

2,392,714
401,353
401,353
(76,246)
(10,467,232)
(76,246)
401,353
27,924,139
(10,467,232)
27,924,139
(76,246)
38,391,371
(10,467,232)
38,391,371
27,924,139
38,391,371
38,391,371
27,924,139
27,924,139
38,391,371
27,924,139
27,924,139
20.11

(1,822,458)
(288,545)
(288,545)
51,693
2,234,901
51,693
(288,545)
33,815,319
2,234,901
33,815,319
51,693
31,580,418
2,234,901
31,580,418
33,815,319
31,580,418
31,580,418
33,815,319
33,815,319
31,580,418
33,815,319
33,815,319
16.54

386,694
18.51
1,908,843
23,543,314
1,908,843
18.51

308,829
17.29
1,908,843
35,072,119
1,908,843
17.29

20.11
1,908,843
27,924,139
1,908,843
20.11

16.54
1,908,843
33,815,319
1,908,843
16.54

1,908,843

1,908,843

1,908,843

1,908,843

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

- 9- 9-

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
(นายสุวรรณ จ้แทนสถิ
ตย์)
กรรมการรองผู
ัดการใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

117

118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินยอดคงเหลื
ปันเงิผลจ่
นปันาผลจ่
ย อาณ
ย วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
สารองอื
สารองอื
น่ ๆ น่ อๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดเสร็ดสรรก
จดรวม
เสร็าไรของปี
จรวม ก่อน
การจั
โอนไปก
โอนไปก
เงิาไรสะสม
นปันาไรสะสม
ผลจ่าย
ทุนสอารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ณ อวันณที่ วั31
นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
25612561
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ปน่ ระกอบงบการเงิ
นเป็นนส่เป็
วนหนึ
นส่ว่งนหนึ
ของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
สารองอื
ๆ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

ทุนทีอ่ อก
- -ว
และชาระแล้
- หุน้ สามัญ

การจัการจั
ดสรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ก่อน ก่อน
เงินปันเงิผลจ่
นปันาผลจ่
ย าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัการจั
ดสรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ปจั จุบปนั จั จุบนั
เงินปันเงิผลจ่
นปันาผลจ่
ย าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลื
สารองอื
สารองอื
น่ ๆ น่ อๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดเสร็ดสรรก
จดรวม
เสร็าไรของปี
จรวม ก่อน
การจั
โอนไปก
โอนไปก
เงิาไรสะสม
นปันาไรสะสม
ผลจ่าย
การเปลี
การเปลี
ยทุ่ นแปลงส่
ย่ นแปลงส่
วนได้วเสีนได้
ยของธนาคารในบริ
เสียของธนาคารในบริ
ษัทย่อษยัทย่อย
นสารองตามกฎหมาย
ที่ไม่การจั
ได้ทีท่ไม่ดาให้
ไสรรก
ด้ทสาให้
ญ
ู าไรของปี
เสีสยญ
ู อานาจการควบคุ
เสียปอจั านาจการควบคุ
ม ม
จุบนั
เงินปัอนผลจ่
ยที่ วั31
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ณ อวัานณ
นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
25602560
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื
ยอดคงเหลื
อ ณน่ อวัๆนณที่ วั1นมกราคม
25612561
ยอดคงเหลื
ที่ 1 มกราคม
กดาไรเบ็
ดเสร็าไรของปี
จรวม
การจัการจั
สรรกดาไรของปี
สรรก
ก่อน ก่อน
เงินโอนไปก
ปันเงิผลจ่
นปันาไรสะสม
าผลจ่
ย าย
ย่ นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษัทย่อย
ทุนการเปลี
สารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ที่ไม่ดไาไรของปี
ด้ทาให้
สปญ
ู จั เสี
ม
การจัการจั
ดสรรก
สรรก
าไรของปี
จุบยปนั อจั านาจการควบคุ
จุบนั

6.26
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26

6.26 6.26
6.25 6.25
, 6.26, 6.26
6.25 6.25
, 6.26, 6.26

19,088,429

-

19,088,429
- - 19,088,429
- - - 6.26
6.25 , 6.26 19,088,429
19,088,429

- - 19,088,429
- - - 6.26
6.25 , 6.26
- 6.26
19,088,429
19,088,429
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26 19,088,429
19,088,429
6.26 6.26
- -6.25 6.25
, 6.26, 6.26
- -

6.26 6.26
6.25 6.25
, 6.26, 6.26
6.25 6.25
, 6.26, 6.26

หมายเหตุ
6.26 6.26
6.25 6.25
, 6.26, 6.26

19,088,429
19,088,429

56,346,232

-

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

16,829,619

-

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

-

-

-

ส่วนเกิ- นทุน- จากการ

16,829,619
16,829,619

ตีราคาทีด่ ิน
- - 16,829,619
- - - - 16,829,619
16,829,619
16,829,619
16,829,619
- --

-

ประกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
องค์ปองค์
ระกอบอื
่นของส่
วนของเจ้
าของาของ

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วจากการ
นของเจ้
าของ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ

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

-

6,541,158

(942,920)

7,484,078
- - 7,484,078
- - (942,920)
(942,920)
6,541,158
6,541,158

-

ตีราคาอาคาร
- - 8,427,878
- - (943,800)
(943,800)
- 7,484,078
7,484,078
7,484,078
7,484,078
(943,800)
- -

-

-

แปลงค่า
- งบการเงิ
- น(2,186,251)
- (5,018,159)
(5,018,159)
- - (7,204,410)
(7,204,410)
(7,204,410)
(7,204,410)
(5,018,159)
- --

- 10 -

29,855,575

- 10- 10
-(9,317,571)
-

(10,384,055)

(3,179,645)
-

39,173,146
(7,204,410)
- - - - 39,173,146
(7,204,410)
- - (9,317,571)
(9,317,571) (3,179,645)
(3,179,645)
- - 29,855,575
29,855,575
(10,384,055)
(10,384,055)

-

32,168,135
- 7,005,011
7,005,011
- - 39,173,146
39,173,146
39,173,146
39,173,146
7,005,011
- --

เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าเงิ-นลงทุ- น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิ- นทุนส่วนเกิ- นทุนผลต่- าง - - - จากการ
จากการ
จากการ

32,168,135
32,168,135

มูลค่ามูเงิลนค่ลงทุ
าเงินนลงทุน งบการเงิ
งบการเงิ
น น
8,427,878
8,427,878

470

277
-

193
193
277
470 470
277
-

193 193
193 193
193 193
- -- 193

-

อื่น-ๆ - -

งบการเงิ- นรวม
-

และบริ
ส่วนเกิ
ส่ธนาคารกรุ
วนนเกิ
ทุนนทุน งเทพ
ส่วนเกิ
ส่จวนากั
นเกิ
ทุนดน(มหาชน)
ทุน
ผลต่
าผลต่
ง าษง ัทย่อย อื่นๆอื่นๆ

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพงเทพ
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่อย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
วนของเจ้
าของาของ
สาหรัสบาหรั
ปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นทีธั่ 31
นวาคม
ธันวาคม
25612561

สาหรับเปลี
ปีส่ยิ้นเปลี
สุด่ยวันแปลง
นที่ 31 ธันแปลงค่
วาคม
ตีราคาที
ตีราคาที
ด่ ิน ด่ ิน ตีราคาอาคาร
ตีราคาอาคาร
นแปลง
แปลงค่
า2561
า

จากการ
จากการ

ส่วนเกิ
ส่วนนเกิ
ทุนนทุน

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

ส่วนเกิน
มูล-ค่า - หุน้ สามัญ

56,346,232
56,346,232

หุน้ สามั
หุน้ ญ
สามัญ

หุน้ สามั
หุน้ ญ
สามัญ

ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณที่ วั1นมกราคม
25602560
ยอดคงเหลื
ที่ 1 มกราคม

มูลค่ามูลค่า

ส่วนเกิ
ส่วนนเกิน

และชและช
าระแล้
าระแล้
ว ว

หมายเหตุ
หมายเหตุ ทุนทีทุอ่ อก
นทีอ่ อก

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
กาไรสะสม
ธนาคาร
ธนาคาร

รวมส่รวมส่
วนของ
วนของ

รวมส่วนของ
(8,345,866)
(8,345,866)
ธนาคาร
- -

- (3,709,574)
(3,709,574) (3,709,574)
(3,709,574)
- (500,000)
(500,000)
- 91,500,000
135,841,529
379,015,571
5,000,000
5,000,000 (5,000,000)
(5,000,000)
- - 32,776,438
32,776,438 34,763,290
34,763,290
- 943,800
943,800
- (8,345,866)
(8,345,866)
(500,000)
- - 193 193
(3,709,574) 401,723,614
(3,709,574)
96,500,000
96,500,000
151,506,327
151,506,327
401,723,614
(500,000)
5,000,000 151,506,327
(5,000,000) 401,723,614
96,500,000
96,500,000
151,506,327
401,723,614
32,776,438
34,763,290
943,800 (8,350,349)
- -(8,350,349)
(8,350,349)
(8,350,349)
- (500,000)
(500,000)
- 193

ยั(8,345,866)
งไม่(8,345,866)
ได้จัดสรร
(500,000)
(500,000)

23,000,000

500,000
-

101,500,000

5,000,000
-

170,036,820

(3,715,637)
(500,000)
(5,000,000)
35,653,559
942,920

412,814,248

(3,715,637)
23,156,620
-

22,000,000
96,500,000
151,506,327
401,723,614
- - (3,715,637)
(3,715,637) (3,715,637)
(3,715,637)
500,000
500,000
- (500,000)
(500,000)
- 22,000,000
96,500,000
151,506,327
401,723,614
- 5,000,000
5,000,000 (5,000,000)
(5,000,000)
- - - 35,653,559
35,653,559 23,156,620
23,156,620
- - 942,920
942,920
- (8,350,349)
(8,350,349)
500,000 101,500,000
(500,000) 412,814,248
23,000,000
23,000,000
101,500,000
170,036,820
170,036,820
412,814,248

500,000
500,000
-

ตามกฎหมาย
- 500,000
500,000
21,000,000
- - - 500,000
- 22,000,000
22,000,000
500,000
22,000,000
22,000,000
- --

ยังไม่ยัได้งไม่
จัดไสรร
ด้จัดสรร

91,500,000
91,500,000 135,841,529
135,841,529 379,015,571
379,015,571

อื่น ๆอื่น ๆ

กาไรสะสม
- จั- ดสรรแล้ว - 500,000
500,000
- ทุนสารอง
อื่น ๆ

21,000,000
21,000,000

ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย

ทุนสารอง
ทุนสารอง

จัดสรรแล้
จัดสรรแล้
ว ว

ส่วนได้
ส่วเนได้
สีย เสีย

หน่วย : พันบาท

รวม รวม

รวม
(8,458,841)
(8,458,841)
- -

344,643

(175,003)
386,694
-

413,158,891

(3,890,640)
23,543,314
-

283,422 (3,890,640)
402,007,036
(175,003)
(175,003)
(3,890,640)
- - 402,007,036
-283,422
- 386,694
386,694 23,543,314
23,543,314
- - (150,470)
(8,500,819)
344,643
344,643
413,158,891
413,158,891

(139,503)
(139,503) (3,849,077)
(3,849,077)
- - 379,244,883
-229,312
- 308,829
308,829 35,072,119
35,072,119
- - (112,975)
(8,458,841)
(2,241)
(2,241)
(2,048)
(2,048)
(139,503)
(3,849,077)
283,422
283,422 402,007,036
402,007,036
283,422
283,422
402,007,036
402,007,036
308,829
35,072,119
(150,470)
(150,470)
(8,500,819)
(8,500,819)
- - (2,241)
(2,048)

ส่วนได้เสีย
ที(112,975)
ไ่ ม่ม(112,975)
ีอานาจ
- ควบคุม

229,312
229,312 379,244,883
379,244,883

ควบคุควบคุ
ม ม

ทีไ่ ม่มทีีอไ่ านาจ
ม่มีอานาจ

หน่วยหน่: วพัยนบาท
: พันบาท

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากการ
หุน้ สามั
จากการ
ญ

จากการ
จากการ
หุน้ จากการ
สามัญ

จากการ
จากการ
หุน้ จากการ
สามัญ

ทุนทีอ่ อก

จากการ
จากการ
จากการ
จากการ

ทุนสจากการ
ารอง
จากการ
ทุนสารอง

อืทุ่นนจากการ
ๆสารอง
อื่น ๆ

นเฉพาะธนาคาร
ตามกฎหมาย
ตีแปลงค่
รตามกฎหมาย
าคาอาคาร
า งบการเงิ
ตามกฎหมาย
เปลี
่ยนแปลง

องค์
่นของส่
ส่วมูนเกิ
ลค่นาเงิ
มูลนค่ลงทุ
าเงิน ลงทุน งบการเงิ
มูลค่างบการเงิ
เงินนลงทุ
นนประกอบอื
งบการเงิ
น วนของเจ้มูาของ
ลค่าเงินลงทุน

แปลงค่
เปลี
ตีร่ยาคาที
นแปลง
แปลงค่
า ด่ ินา
งบการเงิน

แปลงค่า

อืจากการ
่น ๆ

ทุนสารอง

หุน้ สามัญ
- 6.26
- 6.25
- - , 6.26
-

หุน้ สามัญ
- -- - -- -

จากการ
- - ตี- ร-าคาทีด่ ิน
- -- -

อื่น ๆ

จากการ
จากการ
จากการ
ทุนสารอง
อื่น ๆ
- -ตี-ราคาอาคาร
- -เปลี
- - ่ยนแปลง - - - -แปลงค่(8,345,866)
- ตามกฎหมาย
(8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866)
(8,345,866)า (8,345,866)
- -- 500,000
500,000
-500,000
- -(500,000)
(500,000)
- (500,000)
- 500,000
- มูลค่าเงินลงทุน
งบการเงิน

รวม

รวม

(8,345,866)
(500,000)

(8,345,866)
-

364,341,425

หน่วย : พันบาท

364,341,425
91,500,000
120,052,213
ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม

ตามกฎหมาย

จั364,341,425
ด21,000,000
สรรแล้ว
56,346,232
16,765,473
8,391,652
8,391,652
32,149,678
32,149,678
(952,252)
21,000,000
91,500,000
120,052,213
120,052,213
16,765,473
19,088,429
56,346,232
16,765,473
8,391,652
32,149,678
(952,252) 364,341,425
และชาระแล้8,391,652
ว16,765,473
มูลค่า32,149,678
ส่วนเกินทุน(952,252)
ส่วนเกินทุ21,000,000
น (952,252)
ส่วนเกิน91,500,000
ทุน21,000,000
ผลต่120,052,213
าง 91,500,000

หมายเหตุ

ตีราคาที
ตีรด่ าคาที
ิน ด่ ิน ตีราคาอาคาร
ตีรตีาคาที
ราคาอาคาร
ด่ ิน
เปลีตี่ยราคาอาคาร
นแปลง
เปลี่ยนแปลง

ยังไม่ได้จัดสรร

หน่วย : พันบาท

-

-

19,088,429

- 11 -- 11 -

(นายชาติ
(นายชาติ
ศิริ โสภณพนิ
ศิริ โสภณพนิ
ช) (นายชาติ
ช) ศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู
กรรมการผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

-

16,765,473

6,512,228

29,771,751

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

- 11 -

- 11 -

- 11 -

(นายสุช)ว(นายสุ
รรณ วแทนสถิ
รรณ แทนสถิ
ตย์) (นายสุ
ตย์) วรรณ แทนสถิตย์)
(นายชาติศิริ โสภณพนิ
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

56,346,232

23,000,000

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

(6,894,911)

101,500,000

155,870,255

401,959,457

386,101,304(3,715,637)
- 6.26
- - 19,088,429 - - - - 56,346,232 - - - - 16,765,473 - - - - 7,451,476 - - - - 39,055,057 - - - - (5,385,878)
(3,715,637)
(3,715,637)
- - 22,000,000
(3,715,637)
(3,715,637)
(3,715,637)
- 96,500,000
(3,715,637)- 134,280,515(3,715,637)
6.25
- - , 6.26
- -- - -- - -- 500,000
500,000
-500,000
- -(500,000)
(500,000)
- (500,000)
- 500,000
- (500,000)
6.26 6.25
- - -- - - -- - - -- - - -- - 5,000,000
- 5,000,000
- - 5,000,000
- - , 6.26
5,000,000
-(5,000,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
- (8,350,349)(5,000,000)(8,350,349)
- - -- - (9,283,306)
- (9,283,306)
- (1,509,033)
- (9,283,306)
- 38,716,478
500,000
- 27,924,139
- 6.25 , 6.26 - - (9,283,306)
-(1,509,033)
(1,509,033)
- -- - 38,716,478
(1,509,033)
27,924,139
38,716,478
27,924,139
27,924,139
- (500,000)
38,716,478
- - (939,248)
(939,248)
-(939,248)
- -- -- (939,248)
- - - - -939,248
939,248
- 939,248
- 939,248
-16,765,473
- 6,512,228
-29,771,751
- (6,894,911)
-23,000,000
- 155,870,255
-401,959,457
- 101,500,000(3,715,637)
56,346,232
16,765,473
19,088,429
56,346,232
16,765,473
6,512,228
29,771,751 155,870,255
(6,894,911) 401,959,457
23,000,000 401,959,457
155,870,255(3,715,637)
401,959,457
19,088,429
56,346,232 6.26
56,346,232
16,765,473 6,512,228
6,512,228 29,771,751
29,771,751 (6,894,911)
(6,894,911) 23,000,000
23,000,000 101,500,000
101,500,000
101,500,000
155,870,255
6.25 , 6.26
500,000
(500,000)
6.25 , 6.26
5,000,000
(5,000,000)
(9,283,306)
(1,509,033)
38,716,478
27,924,139
(939,248)
939,248
-

-

364,341,425(3,709,574)
- 6.26
- - 19,088,429 - - - - 56,346,232 - - - - 16,765,473 - - - - 8,391,652 - - - - 32,149,678 - - - - (952,252)
(3,709,574)
(3,709,574)
- - 21,000,000
(3,709,574)
(3,709,574)
(3,709,574)
- 91,500,000
(3,709,574)- 120,052,213(3,709,574)
6.25
- - , 6.26
- -- - -- - -- 500,000
500,000
-500,000
- -(500,000)
(500,000)
- (500,000)
- 500,000
- (500,000)
6.26 6.25
- - -- - - -- - - -- - - -- - 5,000,000
- 5,000,000
- - 5,000,000
- - , 6.26
5,000,000
-(5,000,000)
(5,000,000)
(5,000,000)
- (8,345,866)(5,000,000)(8,345,866)
- - -- - 6,905,379
- 6,905,379
- (4,433,626)
- 6,905,379
- 31,343,566
500,000
- 33,815,319
- 6.25 , 6.26 - - 6,905,379
-(4,433,626)
(4,433,626)
- -- - 31,343,566
(4,433,626)
33,815,319
31,343,566
33,815,319
33,815,319
- (500,000)
31,343,566
- - (940,176)
(940,176)
-(940,176)
- -- -- (940,176)
- - - - -940,176
940,176
- 940,176
- 940,176
-16,765,473
- 7,451,476
-39,055,057
- (5,385,878)
-22,000,000
- 134,280,515
-386,101,304
- 96,500,000(3,709,574)
56,346,232
16,765,473
19,088,429
56,346,232
16,765,473
7,451,476
39,055,057
(5,385,878) 386,101,304
22,000,000 386,101,304
134,280,515(3,709,574)
386,101,304
19,088,429
56,346,232 6.26
56,346,232
16,765,473 7,451,476
7,451,476 39,055,057
39,055,057 (5,385,878)
(5,385,878) 22,000,000
22,000,000 96,500,000
96,500,000 134,280,515
96,500,000
134,280,515
6.25 , 6.26
500,000
(500,000)
6.25 , 6.26
5,000,000
(5,000,000)
56,346,232
19,088,429
56,346,232
16,765,473
7,451,476
39,055,057
(5,385,878) 386,101,304
22,000,000 386,101,304
96,500,000
134,280,515
386,101,304
19,088,429
56,346,232 16,765,473
56,346,232
16,765,473 7,451,476
16,765,473
7,451,476 39,055,057
7,451,476
39,055,057 (5,385,878)
39,055,057
(5,385,878) 22,000,000
(5,385,878)
22,000,000 96,500,000
22,000,000
96,500,000 134,280,515
96,500,000
134,280,515
134,280,515
386,101,304
6,905,379
(4,433,626)
31,343,566
33,815,319
(940,176)
940,176
- - - 6.26
- - -- - -- - -- - -- - - -(8,350,349)
(8,350,349)
- (8,350,349)
(8,350,349)
(8,350,349)
(8,350,349)(8,350,349)
(8,350,349)
19,088,429
56,346,232
16,765,473
7,451,476
39,055,057
(5,385,878)
22,000,000
96,500,000
134,280,515
386,101,304
- - 6.25
- - , 6.26
- -- - -- - -- 500,000
500,000
-500,000
- -(500,000)
(500,000)
- (500,000)
- 500,000
- (500,000)
-

- - - - -

19,088,429
56,346,232
56,346,232

หุน้ หุสามั
น้ สามั
หุญ
น้ สามั
ญญ

หุน้ สามัหุญ
น้ สามัญ

19,088,429
19,088,429

และช
มูลค่าระแล้
า มูลค่าว

และชาระแล้
และชาระแล้
ว ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ส่วทุนเกิ
นทีส่นอ่ วอก
นเกิน

หมายเหตุ
หมายเหตุทุนทีอ่ ทุอก
หมายเหตุ
นทีอ่ อก

หน่วย หน่
: พัวนยบาท
: พันบาท หน่วย : พันบาท
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
ธนาคารกรุงบการเงิ
งเทพงบการเงิ
จนากัเฉพาะธนาคาร
ด น(มหาชน)
และบริ
ษัทย่อย
องค์ปวส่นของเจ้
ระกอบอื
ของส่วนของเจ้
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื
องค์
่นของส่่นวของส่
นของเจ้
ของ
กาไรสะสม
วนของเจ้
กาไรสะสม
าของ
กรวม
าไรสะสม
ส่วนเกิหมายเหตุ
น
ทุนปทีระกอบอื
อ่ งบแสดงการเปลี
อก
วานเกิ
น า่นของ
รวม รวม
่ยนแปลงส่
นของเจ้าของ
าของ (ต่อองค์
) ประกอบอื่นของส่
ว ส่ว นเกินทุจันดสรรแล้
ส่วนเกิมูส่นลวทุค่นเกิ
นา นทุน ส่วนเกิ
ส่และช
วนเกิ
ส่นวทุนเกิ
าระแล้
นนทุนทุวนสาหรั
ส่วบ
นเกิ
ส่วปีนเกิ
ส่สนมูวิ้น
ทุลนเกิ
นนสุค่ทุาดนวัทุนนที่ 31 ผลต่
ส่ธัส่วนนเกิ
ววาคม
านเกิ
งผลต่
นนทุทุนา2561
งน
ส่ผลต่
วนเกิาจังนดทุสรรแล้
น จัดสรรแล้
ยังไม่วไยัด้งจไม่
ัดผลต่
สรร
ได้าจงัดสรร ยังไม่ได้จัดสรรจัดสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
วนของเจ้
า่ยของ
นแปลงส่
า(ต่
ของ
อ) ว(ต่นของเจ้
อ) างบแสดงการเปลี
ของ (ต่อ)
่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรัสบาหรั
ปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ สวั31าหรั
นทีธั่ น31
บวาคม
ปีธัสนิ้ วาคม
สุ2561
ดวันที2561
่ 31 ธันวาคม 2561สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพงจเทพ
ากัธนาคารกรุ
ดจ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
งเทพ
และบริ
จและบริ
ากัษดัท(มหาชน)
ย่อษยัทย่อยและบริ
ธนาคารกรุ
ษัทย่อยงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การจัดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันผลจ่าย
6.26 6.26
-6.26 ทุนสารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
ยอดคงเหลือเงิณนปัวันนผลจ่
ที่ 1ายมกราคม 2560 6.26 6.26
-6.26 การจัดสรรกาไรของปี
ก่อน
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
เงินปันผลจ่สาารองอื
ย น่ ๆ
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การจัดสรรกโอนไปก
าไรของปี
ปจั จุบนั
าไรสะสม
เงินปันผลจ่
าย
19,088,429
19,088,429
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนทีณ่ 31วัยอดคงเหลื
นธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
2560
อ ณ วั2560
นที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอืน่ ๆ
19,088,429
19,088,429
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนทีณ่ 1วัยอดคงเหลื
มกราคม
2561
ยอดคงเหลื
นที่ 1 มกราคม
อ ณ 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การจัดการจั
สรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ก่อน การจั
ก่อนดสรรกาไรของปีก่อน
การจัดสรรกาไรของปีก่อน
โอนไปกาไรสะสม
เงินปันเงิ
ผลจ่
นปัานยผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
6.26 6.26
-6.26 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
การจัดการจั
สรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ปจั จุบการจั
นั ปจั จุดบสรรก
นั าไรของปีปจั จุบนั
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
ยอดคงเหลือเงิณนปัวันนผลจ่
ที่ 1ายมกราคม 2561 6.26 6.26
เงินปันเงิ
ผลจ่
นปัานยผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
-6.26 การจั
ด
สรรก
าไรของปี
ก
่อน
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
เงินปันผลจ่สาารองอื
ย น่ ๆ
สารองอืสน่ ารองอื
ๆ น่ ๆ
สารองอืน่ ๆ
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26
6.25
- , 6.26
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็กดาไรเบ็
เสร็จรวม
ดเสร็จรวม กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การจัดสรรกโอนไปก
าไรของปี
ปจั จุบนั
โอนไปกโอนไปก
าไรสะสม
าไรสะสม โอนไปกาไรสะสม
าไรสะสม
เงินปันผลจ่
าย
19,088,429
19,088,429
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนทีณ่ 31วัยอดคงเหลื
นธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
2561
อ ณ วั2561
นที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอืน่ ๆ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็นส่นวเป็
ปนหนึ
ระกอบงบการเงิ
นส่่งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนเป็นีน้ ส่วนนหนึ
นี้ ่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
นนีป้ ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

การจัดการจั
สรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ก่อน การจั
ก่อนดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันเงิ
ผลจ่
นปัานยผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดการจั
สรรกดาไรของปี
สรรกาไรของปี
ปจั จุบการจั
นั ปจั จุดบสรรก
นั าไรของปีปจั จุบนั
เงินปันเงิ
ผลจ่
นปัานยผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอืสน่ ารองอื
ๆ น่ ๆ
สารองอืน่ ๆ
กาไรเบ็กดาไรเบ็
เสร็จรวม
ดเสร็จรวม กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกโอนไปก
าไรสะสม
าไรสะสม โอนไปกาไรสะสม

อ ณ 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนทีณ่ 1วัยอดคงเหลื
มกราคม
นที่ 1 มกราคม
2560

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
งงเทพ
เทพ
ด (มหาชน)
จจากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน)
และบริษและบริ
ัทและบริ
ย่อย ษษัทัทย่ย่ออยย
งเทพงบกระแสเงิ
จากัด (มหาชน)
และบริ
ษ
ั
ท
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อธนาคารกรุ
ย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด นนสด
สด ย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับปีสสาหรั
าหรั
ิ้นงบกระแสเงิ
สุดบบวัปีปีนสสทีิ้นิ้น่ สุ31
สุดดนวัธัวัสด
นนทีวาคม
ที่ ่ 31
31 ธัธั2561
นนวาคม
วาคม 2561
2561
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินกระแสเงิ
กระแสเงิ
สดจากกินนจสดจากกิ
กรรมด
สดจากกิาเนิ
จจกรรมด
กรรมด
นงาน าเนิ
าเนินนงาน
งาน
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมด
าเนิ
น
งาน
กาไรจากการด
กกาไรจากการด
าไรจากการด
าเนินงานก่าเนิ
อาเนิ
นภาษี
นนงานก่
งานก่
เงินออได้นภาษี
นภาษีเเงิงินนได้ได้

งบการเงินงบการเงิ
งบการเงิ
รวม นนรวม
รวม
งบการเงิ
น
รวม
หมายเหตุหมายเหตุ
หมายเหตุ2561 2561
2561 2560 2560
2560
หมายเหตุ
2561
2560

กรายการปรั
าไรจากการด
าเนินงานก่
อนภาษีาไรจากการด
เงิาเนิ
นได้นงานก่าเนิ
รายการปรั
บรายการปรั
กระทบก
าไรจากการด
บบกระทบก
กระทบก
าไรจากการด
อาเนิ
นภาษี
นนงานก่
งานก่
เงินออได้นภาษี
นภาษี
เป็น เเงิงินนได้ได้เเป็ป็นน
รายการปรั
าเนิ
นงาน
งานก่าเนิ
อนภาษี
เงินสดรับบกระทบก
(จ่เงิเงิานนย)
สดรั
สดรั
จากกิ
บาไรจากการด
บ(จ่(จ่จาากรรมด
ย)ย)จากกิ
จากกิ
าเนิ
จจกรรมด
นกรรมด
าเนิ
นนงาน
งานเงินได้เป็น
เงินค่สดรั
(จ่าค่ย)
จกรรมด
าเสืบอ่ มราคาและรายจ่
ค่าาเสืจากกิ
เสือ่ อ่ มราคาและรายจ่
มราคาและรายจ่
ายตัดาเนิ
บัญนชีงาน
าายตั
ยตัดดบับัญญชีชี

ค่หนีาเสื
ยตั
ดบัยยจะสู
ญจะสู
ชี ญญ
ส้ ูญอ่ มราคาและรายจ่
และหนี
หนี
หนีส้ ส้ ูญงสั
ูญและหนี
และหนี
ยจะสูาญ
ส้ ส้ งสั
งสั
หนี
ส้ ูญนและหนี
ส้ งสั
จะสู
ญ างหนี
ขาดทุ
จากการปรั
ขาดทุ
ขาดทุ
นนจากการปรั
บยจากการปรั
โครงสร้
บบโครงสร้
โครงสร้
้ (โอนกลั
าางหนี
งหนี
บ)้ (โอนกลั
้ (โอนกลับบ))

ขาดทุ
นจากการปรั
บโครงสร้
บ)
กาไรจากการแปลงค่
กกาไรจากการแปลงค่
าไรจากการแปลงค่
าเงินกู้ยาืมงหนี
ระยะยาว
าาเงิเงิ้ (โอนกลั
นนกูกู้ย้ยืมืมระยะยาว
ระยะยาว
กส่าไรจากการแปลงค่
า
เงิ
น
กู
ย
้
ื
ม
ระยะยาว
วนเกินมูลส่ส่ค่ววานเกิ
นเกิ
เงินนลงทุ
นมูมูลลค่นค่าในตราสารหนี
าเงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในตราสารหนี
ในตราสารหนี
ต้ ัดจาหน่ายต้ ต้ ัดัดจจาหน่
าหน่าายย

ส่(กวาไร)
นเกินขาดทุ
มูล(ก(ก
ค่าไร)
านาไร)
เงิทียน่ ัขาดทุ
จาหน่ากยทรั
งลงทุ
ขาดทุ
ไม่เนกินในตราสารหนี
ดนทีขึทีย่้นย่ ังจากการตี
ังไม่ไม่เเกิกิดดขึขึต้น้ ้นรัดจากการตี
าคาหลั
จากการตี
รราคาหลั
าคาหลั
พย์เพื่อกกค้ทรั
ทรั
า พพย์ย์เเพืพื่อ่อค้ค้าา
(ก
าไร)
ขาดทุ
น
ที
ย
่
ั
ง
ไม่
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
จากการตี
ร
าคาหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
ค้
ขาดทุนทีย่ ัขาดทุ
งขาดทุ
ไม่เกินดนทีขึทีย่้นย่ ังจากการโอนเปลี
ังไม่ไม่เเกิกิดดขึขึ้น้นจากการโอนเปลี
จากการโอนเปลี
ย่ นประเภทเงิ
ย่ ย่ นประเภทเงิ
นประเภทเงิ
นลงทุน านนลงทุ
ลงทุนน
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ขาดทุ
นทีย่ ักงกไม่
เาหน่
กิดขึา้นยเงิ
จากการโอนเปลี
ย่ นประเภทเงิ
นลงทุ
กาไรจากการจ
าไรจากการจ
าไรจากการจ
นาหน่
ลงทุ
าหน่านายเงิ
เพื
ยเงิ่อนนการลงทุ
ลงทุ
ลงทุ
นนเพืเพืน่อ่อการลงทุ
การลงทุ
นนน
กขาดทุ
าไรจากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
เพื
อ
่
การลงทุ
น
นจากการด้
ขาดทุ
ขาดทุนนอจากการด้
ยค่
จากการด้
าของเงิออนยค่
ยค่
ลงทุ
าาของเงิ
ของเงิ
น นนลงทุ
ลงทุนน

ขาดทุ
าของเงิ
นนลงทุ
ส่วนแบ่นจากการด้
งกาไรจากเงิ
ส่ส่ววนแบ่
นแบ่องยค่
งกนกาไรจากเงิ
ลงทุ
าไรจากเงิ
นตามวิ
นลงทุ
ลงทุ
ธสี น่วนนนได้
ตามวิ
ตามวิ
เสีธยธสี สี ่ว่วนได้
นได้เเสีสียย
ส่ขาดทุ
วนแบ่นจากการด้
งกาไรจากเงิ
น
ลงทุ
น
ตามวิ
ธ
ส
ี
ว
่
นได้
เ
สี
ย
ขาดทุ
ขาดทุนนอจากการด้
ยค่
จากการด้
าของทรั
ออยค่
พยค่ย์าาสของทรั
ของทรั
ินรอการขาย
พพย์ย์สสินินรอการขาย
รอการขาย
(โอนกลับ) (โอนกลั
(โอนกลับบ))
ขาดทุ
นจากการด้
ย์สด่ และอุ
(โอนกลั
บ)
กาไรจากการจ
กกาไรจากการจ
าไรจากการจ
าหน่อยค่
ายทีาของทรั
ด่ ินาหน่
าหน่
อาคาร
าพายที
ยที
ดิน่ ินินรอการขาย
อาคาร
อาคาร
ปกรณ์และอุ
และอุ
ปปกรณ์
กรณ์
กขาดทุ
าไรจากการจ
าหน่
า
ยที
ด
่
น
ิ
อาคาร
และอุ
ป
กรณ์
นจากการด้
ขาดทุ
ขาดทุนนอจากการด้
ยค่
จากการด้
าของสิออนยค่
ยค่
ทรัาพาของสิ
ของสิ
ย์อื่นนนทรั
ทรัพพย์ย์ออื่นื่น
ขาดทุ
ยค่
าของสินทรั
ค่าใช้จน่าจากการด้
ยจากประมาณการหนี
ค่ค่าาใช้ใช้จจอ่า่ายจากประมาณการหนี
ยจากประมาณการหนี
ส้ ินพย์อื่น ส้ ส้ ินิน
ค่รายได้
าใช้จด่าอกเบี
ยจากประมาณการหนี
รายได้
รายได้
ย้ สุทดดธิอกเบี
อกเบีย้ ย้ สุสุททธิธิส้ ิน
รายได้
ย้ สุทเเงิธิงินนปัปันนผล
รายได้ดเงิอกเบี
นปัรายได้
รายได้
นผล
ผล
รายได้
เ
งิ
น
ปั
น
ผล
เงินสดรับดอกเบี
เงิเงินนสดรั
สดรั
ย้ บบดอกเบี
ดอกเบีย้ ย้

เงิ
ดอกเบี
ย้ ย้ าายดอกเบี
เงินนสดรั
สดจ่บายดอกเบี
เงิเงินนสดจ่
สดจ่
ยดอกเบีย้ ย้
เงิ
น
สดจ่
า
ยดอกเบี
ย
้
เงินสดรับเงิเงิเงิ
นนปันสดรั
นสดรั
ผลบบเงิเงินนปัปันนผล
ผล

เงิ
เงิเงิเงิ
นนปันสดจ่
นสดจ่
เงินนสดรั
สดจ่บายภาษี
เผล
งินาได้
ายภาษี
ยภาษีเเงิงินนได้ได้
เงิ
น
สดจ่
า
ยภาษี
รายได้ค้างรัรายได้
รายได้
บอื่นเงิเพิ
คนค้า่มได้
้างรัขึงรั้นบบอือื่น่นเพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น

รายได้
่มยค้
ค่าใช้จค่า้ายค้งรัค่าค่บางจ่
าอืใช้ใช้่นาจเพิ
ยอื
จ่า่ายค้
่นขึเพิา้นางจ่
่มงจ่ขึาา้นยอื
ยอื
(ลดลง)
่น่นเพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น(ลดลง)
(ลดลง)
ค่าใช้กจาไรจากการด
่ายค้างจ่ากยอื
น
่
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
(ลดลง)
กาไรจากการด
าไรจากการด
าเนินงานก่าเนิ
อาเนิ
นการเปลี
นนงานก่
งานก่อย่ อนการเปลี
นแปลง
นการเปลีย่ ย่ นแปลง
นแปลง
กาไรจากการด
งานก่
นการเปลี
นแปลง
ในสินทรัพย์ในสิ
ในสิ
แาเนิ
ละหนี
นนนทรั
ทรั
พส้ พินย์ย์ดแอและหนี
าเนิ
ละหนี
นงาน
ส้ ส้ ินินดดย่ าเนิ
าเนิ
นนงาน
งาน

พาเนิ
ย์่มแนขึนละหนี
ส้ ิน่มด่มขึาเนิ
งาน
สินทรัพย์ดสิาเนิ
สินนในสิ
ทรั
นทรังาน
พพนย์ทรั
ย์ดด(เพิ
าเนิ
งาน
้นงาน
) ลดลง
(เพิ
(เพิ
ขึ้น้น))นลดลง
ลดลง
สินทรัรายการระหว่
พย์ดาเนินรายการระหว่
งาน
(เพิ่มขึ้น)าาลดลง
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงิ
น
นน
รายการระหว่
งธนาคารและตลาดเงิ
น น้ น้
เงินลงทุนในหลั
เงิเงินานลงทุ
ลงทุ
กทรันนพในหลั
ในหลั
ย์ระยะสั
กกทรั
ทรัน้ พพย์ย์รระยะสั
ะยะสั
เงิ
ในหลั
กลทรั
ะยะสั
เงินนลงทุ
ให้สินนเชื
เงิเงิ่อนแก่
นให้
ให้
สสูกินหนี
ินพเชืเชืย์่อ้ ร่อแก่
แก่ลลูกูกน้หนี
หนี้ ้
เงิ
เชืทรั
่อแก่
้
ทรันพให้ย์สสินินรอการขาย
ทรั
พพย์ย์ลสสูกินินหนี
รอการขาย
รอการขาย
ทรั
สินพทรัย์พสินย์รอการขาย
อสิื่นสินนทรั
ทรัพพย์ย์ออื่นื่น
สินทรัพย์อื่น

หมายเหตุปหมายเหตุ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นนเป็เป็
ง่ ของงบการเงิ
นนส่ส่ววนหนึ
นหนึง่ ง่ ของงบการเงิ
ของงบการเงิ
นนี้
นนนีนี้ ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หน่วย : พัหน่
นหน่
บาท
ววยย :: พัพันนบาท
บาท
หน่นวนเฉพาะธนาคาร
ยเฉพาะธนาคาร
: พันบาท
งบการเงินงบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิน2561
เฉพาะธนาคาร
2561
2561
2560 2560
2560
2561
2560

44,271,104
44,271,104
44,271,10441,149,853
41,149,853
41,149,85345,324,544
45,324,544
45,324,54438,678,666
38,678,666
38,678,666
44,271,104
41,149,853
45,324,544
38,678,666
3,356,3253,356,325
3,356,3253,402,1923,402,192
3,402,192 3,201,7523,201,752
3,201,7523,251,4073,251,407
3,251,407
3,356,325
3,402,192
3,201,752
3,251,407
18,358,031
18,358,031
18,358,03122,617,969
22,617,969
22,617,96917,545,193
17,545,193
17,545,19322,545,565
22,545,565
22,545,565

18,358,031
3,606,4993,606,499
3,606,49922,617,969
(341,656)(341,656)
(341,656)17,545,193
3,606,4993,606,499
3,606,49922,545,565
(341,656)(341,656)
(341,656)
3,606,499
(341,656)
(341,656)
(866,826)(866,826)
(866,826)
(10,962,448)
(10,962,448)
(10,962,448) 3,606,499
(866,826)(866,826)
(866,826)
(10,962,448)
(10,962,448)
(10,962,448)

(866,826)
(10,962,448)
(866,826)1,026,743
(10,962,448)
890,939 890,939
890,939
1,226,7011,226,701
1,226,701 1,026,743
1,026,743
1,355,0441,355,044
1,355,044
890,939
1,226,701
1,026,743
1,355,044
219,138 219,138
219,138 (39,823) (39,823)
(39,823)
857
857
857 (5,104) (5,104)
(5,104)

219,138
857 66,340
66,340 66,340
66,340 (39,823)
926
926
926 66,340
66,340 (5,104)
926
926
926
66,340
926(8,506,146)
66,340(7,025,946)
926(8,541,065)
(10,684,693)
(10,684,693)
(10,684,693)(8,506,146)
(8,506,146)(7,025,946)
(7,025,946)(8,541,065)
(8,541,065)
(10,684,693)
2,675,9062,675,906
2,675,906(8,506,146)
2,171,3102,171,310
2,171,310 (7,025,946)
2,675,9062,675,906
2,675,906(8,541,065)
2,171,3102,171,310
2,171,310
2,675,906
2,171,310
2,675,906
2,171,310
(77,695) (77,695)
(77,695) (204,290)(204,290)
(204,290)
---

(77,695)1,058,423
(204,290)(159,249)
- 429,783
1,058,423
1,058,423 (159,249)
(159,249) 429,783
429,783 5,199
5,199
5,199
1,058,423
5,199 (29,776)
(3,272) (3,272)
(3,272) (159,249)
(30,593) (30,593)
(30,593) 429,783
(2,304) (2,304)
(2,304) (29,776)
(29,776)
(3,272) 91,824
(2,304) 91,824
91,824
91,824 (30,593)
33,801 33,801
33,801 91,824
91,824 (29,776)
34,122 34,122
34,122
91,824
33,801
91,824
34,122
3,482,3373,482,337
3,482,337 649,097 649,097
649,097 3,457,0273,457,027
3,457,027 620,555 620,555
620,555

3,482,337
649,097
3,457,027
620,555
(71,375,658)
(71,375,658)
(71,375,658)
(66,625,005)
(66,625,005)
(66,625,005)(68,529,526)
(68,529,526)
(68,529,526)
(64,012,512)
(64,012,512)
(64,012,512)
(71,375,658)
(66,625,005)
(68,529,526)
(64,012,512)
(3,781,176)
(3,781,176)
(3,781,176)(3,787,746)
(3,787,746)
(3,787,746)(12,200,147)
(12,200,147)
(12,200,147)(5,174,720)
(5,174,720)
(5,174,720)

(3,781,176)
(3,787,746)
(12,200,147)
(5,174,720)
110,767,001
110,767,001
110,767,001
104,630,832
104,630,832
104,630,832106,001,571
106,001,571
106,001,571
100,232,431
100,232,431
100,232,431
110,767,001
104,630,832
106,001,571
100,232,431
(39,083,462)
(39,083,462)
(39,083,462)
(37,192,424)
(37,192,424)
(37,192,424)(37,279,290)
(37,279,290)
(37,279,290)
(35,720,689)
(35,720,689)
(35,720,689)
(39,083,462)
(37,192,424)
(35,720,689)
3,898,4983,898,498
3,898,498
3,669,6583,669,658
3,669,658(37,279,290)
3,672,6593,672,659
3,672,659
3,502,5733,502,573
3,502,573
3,898,498
3,669,658
3,672,659
3,502,573
(12,134,523)
(12,134,523)
(12,134,523)(8,624,609)
(8,624,609)
(8,624,609)(10,716,622)
(10,716,622)
(10,716,622)(7,520,376)
(7,520,376)
(7,520,376)

(12,134,523)
(85,964) (85,964)
(85,964)(8,624,609)
(174,060)(174,060)
(174,060)(10,716,622)
(114,409)(114,409)
(114,409)(7,520,376)
(94,010) (94,010)
(94,010)
(85,964)
(174,060)
(114,409)
(94,010)
85,574 85,574
85,574 (303,922)(303,922)
(303,922) 29,384 29,384
29,384 (242,614)(242,614)
(242,614)
85,574
(303,922)
29,384
(242,614)
54,734,670
54,734,670
54,734,67042,600,368
42,600,368
42,600,36850,395,012
50,395,012
50,395,01239,752,828
39,752,828
39,752,828
54,734,670
42,600,368
50,395,012
39,752,828
(14,570,449)
(14,570,449)
(14,570,449)
(46,691,452)
(46,691,452)
(46,691,452)(19,836,032)
(19,836,032)
(19,836,032)
(42,991,034)
(42,991,034)
(42,991,034)
(14,570,449)
(46,691,452)
(19,836,032)
(42,991,034)
6,289,6896,289,689
6,289,6895,989,1305,989,130
5,989,130 4,092,8664,092,866
4,092,8668,877,1308,877,130
8,877,130
6,289,689
5,989,130
4,092,866
8,877,130
(88,376,984)
(88,376,984)
(88,376,984)
(63,868,627)
(63,868,627)
(63,868,627)(80,419,545)
(80,419,545)
(80,419,545)
(61,627,139)
(61,627,139)
(61,627,139)
(88,376,984)
(63,868,627)
(80,419,545)
(61,627,139)
1,692,3131,692,313
1,692,3132,038,2912,038,291
2,038,291 1,296,5011,296,501
1,296,5011,273,3711,273,371
1,273,371
1,692,313
2,038,291(2,977,053)
1,296,501(2,391,024)
1,273,371(1,310,958)
(876,447)(876,447)
(876,447)(2,977,053)
(2,977,053)(2,391,024)
(2,391,024)(1,310,958)
(1,310,958)
(876,447)
(2,977,053)
(2,391,024)
(1,310,958)
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ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากังเทพ
ด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่อย ษัทย่อย
งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ธนาคารกรุ
อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด (ต่อน) สด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับปีสาหรั
ิ้นสุดบวัปีนสทีิ้น่ 31
สุดธัวันวาคม
ที่ 31 ธั2561
นวาคม 2561
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
งบการเงินรวม
หมายเหตุ หมายเหตุ2561
2561 2560
2560
หมายเหตุ
2561
2560

กระแสเงินกระแสเงิ
สดจากกินจกรรมด
สดจากกิาเนิ
จกรรมด
นงาน (ต่
าเนิ
อ)นงาน (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ ินดาเนิหนี
นงานเพิ
ส้ ินดาเนิ
่มขึ้นงานเพิ
(ลดลง)่มขึ้น (ลดลง)
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น
น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืหนี
นเมืส้ ิน่อทวงถาม
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสั
เงินกูน้ ้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสัน้
หนีส้ ินอื่น หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินอื่น
เงินสดสุทธิจเงิากกิ
นสดสุ
จกรรมด
ทธิจากกิ
าเนิจนกรรมด
งาน าเนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินกระแสเงิ
สดจากกินจกรรมลงทุ
สดจากกิจนกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื
เงินสดจ่้อาหลั
ยในการซื
กทรัพย์้อเหลั
ผือ่ ขาย
กทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจ
เงินสดรับาหน่
จากการจ
ายหลักาหน่
ทรัพาย์ยหลั
เผือ่ ขาย
กทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซื
เงินสดจ่้อาตราสารหนี
ยในการซื้อท้ ตราสารหนี
จี่ ะถือจนครบก
ท้ จี่ ะถืาหนด
อจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่
เงินสดรับถจากการไถ่
อนตราสารหนี
ถอนตราสารหนี
ท้ จี่ ะถือจนครบก
ท้ จี่ ะถืาหนด
อจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื
เงินสดจ่้อาเงิยในการซื
นลงทุนทั้อว่ เงิไปนลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจ
เงินสดรับาหน่
จากการจ
ายเงินลงทุ
าหน่นาทัยเงิ
ว่ ไปนลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื
เงินสดจ่้อาเงิยในการซื
นลงทุนในบริ
้อเงินลงทุ
ษัทย่นอในบริ
ยและบริ
ษัทย่ษอัทยและบริ
ร่วม ษัทร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจ
เงินสดรับาหน่
จากการจ
ายเงินลงทุ
าหน่นาในบริ
ยเงินลงทุ
ษัทร่นวมในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากเงิ
เงินสดรั
นปันบผลที
จากเงิไ่ ด้นรปัับนจากบริ
ผลทีไ่ ด้ษรัทับย่จากบริ
อยและบริ
ษัทย่ษอัทยและบริ
ร่วม ษัทร่วม
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายในการซื
เงินสดจ่้อาทียในการซื
ด่ ิน อาคาร
้อทีอุด่ ปินกรณ์
อาคาร
และสิ
อุปทกรณ์
ธิการเช่
และสิ
า ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายในการซื้อทีด่ ิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจ
เงินสดรับาหน่
จากการจ
ายทีด่ ินาหน่
อาคาร
ายทีและอุ
ด่ ิน อาคาร
ปกรณ์และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจเงิากกิ
นสดสุ
จกรรมลงทุ
ทธิจากกินจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินกระแสเงิ
สดจากกินจกรรมจั
สดจากกิ
ดหาเงิ
จกรรมจั
น ดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ
เงินสดรับจากการออกหุ
น้ กู้ไม่ด้อยสิน้ ทกูธิ้ไแม่ละไม่
ด้อยสิมทีหธิลัแกละไม่
ประกัมนีหลักประกัน 6.1.2
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
6.1.2
เงินสดจ่ายในการไถ่
เงินสดจ่าถยในการไถ่
อนหุน้ กู้ไม่ถดอนหุ
้อยสิน้ ทกูธิ้ไแม่ละไม่
ด้อยสิมทีหธิลัแกละไม่
ประกัมนีหลักประกัน6.1.2
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
6.1.2
เงินกู้ยืมเพิ่มเงิขึน้นกู้ยืมเพิ่มขึ้น
6.1.2
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
6.1.2
เงินปันผลจ่าเงิยนปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าเงิยให้
นปันแผลจ่
ก่ส่วานได้
ยให้เสีแยก่ทีสไ่ ่วม่นได้
มีอานาจควบคุ
เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุ
ม
ม
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิจเงิากกิ
นสดสุ
จกรรมจั
ทธิจากกิ
ดหาเงิ
จกรรมจั
น ดหาเงิน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นแปลงของอั
ย่ นแปลงของอั
ตราแลกเปลีตย่ ราแลกเปลี
นทีม่ ีต่อเงิยน่ นที
สดม่ ีต่อเงินสด
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดลดลงสุ
ยบเท่าเงินทสดลดลงสุ
ธิ
ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ยบเท่
ณ าวัเงินทีน่ สด
1 มกราคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินยสด
บเท่ณาเงิ
วันนทีสด
่ 31ณธันวันวาคม
ที่ 31 ธันวาคม 6.1.1
6.1.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นเป็
ง่ ของงบการเงิ
นส่วนหนึง่ ของงบการเงิ
นนี้
นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายชาติศิร(นายชาติ
ิ โสภณพนิ
ศิรชิ )โสภณพนิช)
(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ กรรมการผู
ัดการใหญ่จ้ ัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
- 13 -

- 13 -

หน่วย : พันหน่
บาท
วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2561 2560
2560
2561
2560

15,726,25615,726,256
132,602,500
132,602,50010,069,37810,069,378
135,762,312
135,762,312
15,726,256
132,602,500
10,069,378
135,762,312
3,278,257 3,278,2572,655,894 2,655,894 1,181,868 1,181,8684,312,617 4,312,617
3,278,257
2,655,894
1,181,868
4,312,617
(28,599) (28,599) 319,197 319,197 (10,984) (10,984) 298,715 298,715
(28,599)
319,197
(10,984)
298,715
(102,183) (102,183) (13,239) (13,239) (3,081) (3,081) (48,613) (48,613)
(102,183)
(13,239)
(3,081)
(48,613)
(1,621,895)(1,621,895) 159,983 159,983 1,303,152 1,303,152(3,121,371)(3,121,371)
(1,621,895)
159,983
1,303,152
(3,121,371)
(23,855,372)
(23,855,372)
72,814,99272,814,992(34,321,889)
(34,321,889)
81,177,85881,177,858
(23,855,372)
72,814,992
(34,321,889)
81,177,858
(406,898,932)
(406,898,932)
(440,696,108)
(440,696,108)
(396,232,943)
(396,232,943)
(435,117,985)
(435,117,985)
(406,898,932)
(440,696,108)
(396,232,943)
(435,117,985)
438,671,785
438,671,785
387,155,324
387,155,324421,540,961
421,540,961
383,077,621
383,077,621
438,671,785
387,155,324
421,540,961
383,077,621
(61,740,676)
(61,740,676)
(43,069,324)
(43,069,324)(10,550,169)
(10,550,169)(3,633,249)(3,633,249)
(61,740,676)
(43,069,324)
(10,550,169)
(3,633,249)
52,854,42452,854,42449,810,58749,810,587 9,647,827 9,647,8275,510,456 5,510,456
52,854,424
49,810,587
9,647,827
5,510,456
(3,388,875)(3,388,875)(4,173,656)(4,173,656)(3,144,206)(3,144,206)(4,173,656)(4,173,656)
(3,388,875)
(4,173,656)
(3,144,206)
(4,173,656)
5,373,981 5,373,9817,416,233 7,416,233 5,373,981 5,373,9817,416,233 7,416,233
5,373,981
7,416,233
5,373,981
7,416,233
(200,001) (200,001) (231,884) (231,884) (200,001) (200,001)(3,410,964)(3,410,964)
(200,001)
(231,884)
(200,001)
(3,410,964)
42,916 42,916
42,916 42,916
42,916
42,916
130,287 130,287 258,540 258,540 8,644,809 8,644,8091,554,058 1,554,058
130,287
258,540
8,644,809
1,554,058
(1,686,958)(1,686,958)(1,476,906)(1,476,906)(1,586,272)(1,586,272)(1,345,347)(1,345,347)
(1,686,958)
(1,476,906)
(1,586,272)
(1,345,347)
4,833 4,833 38,147 38,147
2,704 2,704 30,296 30,296
4,833
38,147
2,704
30,296
23,119,86823,119,868
(44,926,131)
(44,926,131)33,496,69133,496,691
(50,049,621)
(50,049,621)
23,119,868
(44,926,131)
33,496,691
(50,049,621)
6.1.2 38,847,80838,847,808
- 38,847,80838,847,808
38,847,808
38,847,808
6.1.2 (29,131,439)
(29,131,439)
(20,000,000)
(20,000,000)(29,131,439)
(29,131,439)
(20,000,000)
(20,000,000)
(29,131,439)
(20,000,000)
(29,131,439)
(20,000,000)
6.1.2 171,254 171,254 135,573 135,573 171,254 171,254 135,573 135,573
171,254
135,573
171,254
135,573
(12,065,986)
(12,065,986)
(12,055,440)
(12,055,440)(12,065,986)
(12,065,986)
(12,055,440)
(12,055,440)
(12,065,986)
(12,055,440)
(12,065,986)
(12,055,440)
(325,473) (325,473) (252,478) (252,478)
(325,473)
(252,478)
(2,503,836)(2,503,836)
(32,172,345)
(32,172,345)(2,178,363)(2,178,363)
(31,919,867)
(31,919,867)
(2,503,836)
(32,172,345)
(2,178,363)
(31,919,867)
(51,842) (51,842) (86,608) (86,608) (49,850) (49,850) (86,943) (86,943)
(51,842)
(86,608)
(49,850)
(86,943)
(3,291,182)(3,291,182)(4,370,092)(4,370,092)(3,053,411)(3,053,411) (878,573) (878,573)
(3,291,182)
(4,370,092)
(3,053,411)
(878,573)
65,767,58665,767,58670,137,67870,137,67865,382,69965,382,69966,261,27266,261,272
65,767,586
70,137,678
65,382,699
66,261,272
6.1.1 62,476,40462,476,40465,767,58665,767,58662,329,28862,329,28865,382,69965,382,699
62,476,404
65,767,586
62,329,288
65,382,699
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(นายสุวรรณ(นายสุ
แทนสถิ
วรรณ
ตย์)แทนสถิตย์)
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่จ้ ัดการใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่
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ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบรินษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรื่อง

122

หมายเหตุข้อ
1. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4. กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
5. กำรใช้ ดลุ ยพินิจ และประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
6. ข้ อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.2 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
6.3 ตรำสำรอนุพนั ธ์
6.4 เงินลงทุนสุทธิ
6.5 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
6.6 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
6.7 ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
6.8 ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
6.9 ทรัพย์สนิ รอกำรขำยสุทธิ
6.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
6.12 สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
6.13 สินทรัพย์จดั ชันตำมเกณฑ์
้
ที่ ธปท. กำหนด
6.14 เงินรับฝำก
6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี ้สิน)
6.16 ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
6.18 หุ้นกู้
6.19 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
6.20 ประมำณกำรหนี ้สิน
6.21 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.22 หนี ้สินอื่น
6.23 ทุนเรื อนหุ้น

หน้ า
124
124
129
137
150
151
151
152
153
155
157
159
164
166
166
169
171
172
175
177
178
179
180
180
183
183
183
186
186
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบรินษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรื่อง

หมายเหตุข้อ
6.24 กำรจัดตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
6.25 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.26 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล
6.27 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้ อจำกัด
6.28 หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นในภำยหน้ ำ
6.29 คดีฟอ้ งร้ อง
6.30 รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
6.31 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
6.32 กำรเปิ ดเผยงบกระแสเงินสดของบริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์
6.33 สัญญำเช่ำระยะยำว
6.34 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.35 รำยได้ ดอกเบี ้ย
6.36 ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
6.37 รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริ กำรสุทธิ
6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ ำและปริ วรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
6.39 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
6.40 หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
6.41 ภำษี เงินได้
6.42 กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน

หน้ า
187
188
188
190
190
190
190
196
196
197
197
199
200
200
200
201
201
201
203
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวังนเทพ
ที่ 31 ธัจนวาคม
ธนาคารกรุ
ากัด 2561
(มหาชน)

และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก

124

ตำมที่ธ นำคำรต้อ งปฏิบัติต ำมข้อ กำหนดต่ำ ง ๆ ของธนำคำรแห่ง ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ย วกับ กำรดำรงเงิน กองทุน
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน บำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
กำหนด นอกจำกนั้น จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ
น้ำหนักของควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ 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 2560) 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 องก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทำงกำรเงิ น
ลงวั น ที่ 4 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

ในการจั ด ทางบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ธนาคารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและการเปิดเผย
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 การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศและลงราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
อย่างเป็นสาระสาคัญ
2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) กาไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- 17 -

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

125

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

126

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุน
ขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เงินที่นาส่งรัฐ
ฉบับที่ 22
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้
ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า ประกอบด้วย 1. ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า 2. ระบุภาระ
ที่ต้องปฏิบัติในสัญญา 3. กาหนดราคาของรายการ 4. ปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระ และ 5. รับรู้รายได้
เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ
- กำรจัดประเภทและกำรวั ดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน ใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดย
พิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดลธุรกิจของ
กิจกำร (Business Model)
- กำรคำนวณกำรด้อยค่ำซึ่งใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss)
รำยกำรที่อยู่ในข่ำยต้องตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเชื่อและตรำสำรหนี้ที่มิได้
วัดมูลค่ำยุติ ธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน รวมทั้ งภำระผูก พันที่จะให้ สินเชื่อ และสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิ น
กิจกำรต้องบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ในรำยงำนเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก
- กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กำหนดลักษณะของรำยกำรที่เข้ำเงื่อนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยง และสำหรับกำรวัดประสิทธิผล ให้พิจำรณำ
กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
- กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะผสม กำหนดหลักกำรของกำรแสดงเป็นหนี้สินหรือส่วนของ
เจ้ำของ และเงื่อนไขของกำรแสดงรำยกำรแบบหักกลบระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
- กำรเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อกำหนดในกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมมีนัยสำคัญของ
เครื่องมือทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงลักษณะและระดับควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำร
อย่ำงเป็นสำระสำคัญ ยกเว้นมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่งธนำคำร
อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบ
2.3

งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 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 2561 และ 2560 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 2561 และ 2560 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
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อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงทำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
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 ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพั นธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวแยกออกจำกสัญญำหลัก
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)

- 22 -

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือ จนครบกำหนด 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 จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นจนกว่ำจะจำหน่ำย
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
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จำหน่ำย คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ำเสมอ 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
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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 นเพิ่ ม 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 กำไรสะส มโดยตรง และไม่ ร วมในกำไรหรื อ ขำดทุ น จำก
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้
อำคำรที่ตีรำคำใหม่
อำคำรที่สร้ำงใหม่
อุปกรณ์
134

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)
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นกำหนด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
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
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแล กเปลี่ยน
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 สำรองเลี้ ย 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
136

สำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จำนวนเงินที่ธนำคำรและบริ ษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
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 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกสิ้นรอบ
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 และกำร รำยงำนควำมเสี่ 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

138

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 และควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำหนด ธนำคำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยมีกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบกำหนดตำมสั
ญำแล้้สวินแต่
วันใดจะถึ
อนญณจำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
ดังนี้ ้ยหรือระยะเวลำ
ธนำคำรมี
สินทรัพย์ญและหนี
ทำงกำรเงิ
นทีง่สก่ำคั
่ยนอัตรำดอกเบี
ครบกำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
ำงธนำคำร
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น

และตลำดเงิ
น
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
น ้
เงิ
ให้สินนเชื
่อ
เงินนลงทุ
ในตรำสำรหนี
้
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
น
สินเชื่อ
เงิ
น
รั
บ
ฝำก น
หนี้สินทางการเงิ
รำยกำรระหว่
เงิ
นรับฝำก ำงธนำคำร
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
รำยกำรระหว่
หนีและตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนเมืน่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
หนี้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์ทางการเงิน
ำงธนำคำร
สินรำยกำรระหว่
ทรัพย์ทางการเงิ
น

และตลำดเงิำงธนำคำร
น
รำยกำรระหว่
เงินและตลำดเงิ
ลงทุนในตรำสำรหนี
น ้
เงิ
่อ
เงินนให้
ลงทุสินนเชื
ในตรำสำรหนี
้
หนีเงิ้สนินให้ทางการเงิ
สินเชื่อ น
บฝำก น
หนีเงิ้สนินรัทางการเงิ
รำยกำรระหว่
เงินรับฝำก ำงธนำคำร
และตลำดเงิำงธนำคำร
น
รำยกำรระหว่
หนีและตลำดเงิ
้สินจ่ำยคืนเมืน่อทวงถำม
ตรำสำรหนี
อกและเงิ
นกู้ยืม
หนี้สินจ่ำยคื้ทนี่อเมื
่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2561
งบการเงิ
น
รวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
2561
ดอกเบี้ย
ทีห่ ยุด
เปลีได้่ยทนอั
่อ
รวม
ันทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รับสิรูน้รเชื
ายได้
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ถึงภายใน
ทันอทีน
รับรู้รายได้
1ได้เดื
ถึงภายใน
1 เดือน
345,208
21,774
345,208
1,349,860
21,774
1,349,860
1,317,049
1,317,049
78,339
7,223
78,339
7,2239
9

33,266 11,762
21,621
33,266 102,222
11,762
346,953
21,621 222,873
102,222
346,953 222,873
339,575 548,030

2,949
282,729
2,949
76,381
282,729

17,8715,925
17,871

59,166
59,1669,742-

76,381
21,628

5,925
-

9,742
100,188

339,575 548,030
23,005
6,938
23,0056,938140-140
-

21,628
8,973
8,97368,359-

3,484
3,48447,840-

100,188
16,123
16,123--

68,359

47,840

-

- 452,351
-- 446,217
452,351
71,426- 2,083,160
446,217
71,426 2,083,160
- 2,326,470
- 2,326,470
- 136,862
-- 136,862
7,223
-- 116,348
7,223
- 116,348
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2560
งบการเงิ
น
รวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
2560
ดอกเบี้ย
ทีห่ ยุด
เปลีได้่ยทนอั
่อ
รวม
ันทีตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รับสิรูน้รเชื
ายได้
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ถึงภายใน
ทันอทีน
รับรู้รายได้
1ได้เดื
ถึงภายใน
1 เดือน
296,303
6,922
296,303
1,281,759
6,922
1,281,759
1,245,875
1,245,875
64,677
7,252
64,677
12
7,252
12

50,301 25,217
22,962
50,301 40,083
25,217
350,853
186,445
22,962 40,083
350,853 186,445
376,336 561,043

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

24,54518,244
24,545

62,528
62,5289,178-

79,217
22,507

18,244
-

9,178
104,982

376,336 561,043
23,006 11,518
23,006- 11,518226- 29,404226 29,404

22,507
7,477
7,47752,327-

9,413
9,41325,221-

104,982
17,493
17,493--

52,327

25,221

-
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- 437,993
-- 467,589
437,993
78,293- 2,003,989
467,589
78,293 2,003,989
- 2,310,743
- 2,310,743
- 133,584
-- 133,584
7,252
-- 107,190
7,252
- 107,190
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สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
สินทรัพย์ทางการเงิน
และตลำดเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
เงินลงทุนในตรำสำรหนี
้
และตลำดเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
เงินรับฝำก
และตลำดเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
และตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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สินทรัพย์ทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
สินทรัพย์ทางการเงิน
และตลำดเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
เงินลงทุนในตรำสำรหนี
้
และตลำดเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
เงินรับฝำก
และตลำดเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
และตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2561
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน งบการเงิ
1 - 5 ปีนเฉพาะธนาคาร
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
2561
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
เปลีได้่ยนอั
่อ
รวม
ทันตทีรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รับสินรู้รเชืายได้
้ย
ที่หยุด
ถึดอกเบี
งภายใน
ได้
ทันอทีน
รับรู้รายได้
1 เดื
ถึงภายใน
1 เดือน
324,393
7,908
324,393
1,326,713
7,908
1,326,713
1,294,711

21,734
3,764
20,397 98,519
21,734
3,764
334,597 212,825
20,397 98,519
334,597 212,825
331,899 520,195

3,126
277,136
3,126
69,682
277,136
69,682
15,497

17,871
1,634
17,871
1,634
-

52,541
52,541
9,742
9,742
100,188

1,294,711
72,102
7,199
72,102
9
7,199
9

331,899 520,195
19,922
6,938
19,922
6,938
14
14
-

15,497
9,619
9,619
68,358
68,358

3,484
3,484
47,840
47,840

100,188
16,329
16,329
-

- 405,558
- 421,831
- 405,558
70,456 2,025,649
- 421,831
70,456 2,025,649
- 2,262,490
- 2,262,490
- 128,394
7,199
- 128,394
- 116,221
7,199
- 116,221
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2560
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน งบการเงิ
1 - 5 ปีนเฉพาะธนาคาร
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อ
รวม
2560
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
เปลีได้่ยนอั
่อ
รวม
ทันตทีรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รับสินรู้รเชืายได้
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ถึงภายใน
ได้
ทันอทีน
รับรู้รายได้
1 เดื
ถึงภายใน
1 เดือน
273,518
6,672
273,518
1,256,080
6,672
1,256,080
1,224,025

35,942 17,525
14,650 37,427
35,942 17,525
340,654 173,983
14,650 37,427
340,654 173,983
369,410 535,972

3,644
367,777
3,644
78,975
367,777
78,975
18,026

24,545
18,178
24,545
18,178
-

55,094
55,094
9,178
9,178
104,988

- 385,723
- 451,071
- 385,723
76,909 1,953,957
- 451,071
76,909 1,953,957
- 2,252,421

1,224,025
61,664
7,210
61,664
12
7,210
12

369,410 535,972
20,365 10,515
20,365 10,515
- 29,404
- 29,404

18,026
7,477
7,477
52,327
52,327

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

104,988
17,779
17,779
-

- 2,252,421
- 127,213
7,210
- 127,213
- 106,964
7,210
- 106,964
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ข้อมูลเบื้องต้นของอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อเฉพำะในประเทศ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
408,637
380,296
1,328,908
1,318,977
1,737,545
1,699,273

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
408,637
380,296
1,326,718
1,316,100
1,735,355
1,696,396

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2561
2560
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
481,103
460,149
2,025,402
2,966,654

8,397
9,199
93,131
110,727

1.75
2.00
4.60

509,521
424,748
1,939,223
2,873,492

8,317
8,242
88,876
105,435

1.63
1.94
4.58

2,318,609
158,312
104,552
2,581,473

21,762
2,142
5,561
29,465

0.94
1.35
5.32

2,268,859
121,349
129,984
2,520,192

21,596
1,081
6,523
29,200

0.95
0.89
5.02
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2561
2560
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
432,982
440,597
1,971,807
2,845,386

6,826
8,737
90,411
105,974

1.58
1.98
4.59

459,125
404,712
1,890,899
2,754,736

6,705
7,755
86,540
101,000

1.46
1.92
4.58

2,259,501
152,055
104,370
2,515,926

20,123
1,885
5,561
27,569

0.89
1.24
5.33

2,212,092
114,525
129,746
2,456,363

20,017
843
6,523
27,383

0.90
0.74
5.03
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4.1.3

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

4.1.4

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

4.1.5
142

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่อ ง หมำยถึง ควำมเสี่ย งที่เ กิด จำกกำรที่ธ นำคำรไม่ส ำมำรถชำระหนี้สิน และ
ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะชำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถนำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออำนวยอีกด้วย
ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นผู้กำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทำงกำร
โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักทำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว และหน่วยงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่
ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยงที่กำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจำ
ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบกำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน (Swap and
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ โดยอำจ
ดำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร เป็นต้น
ธนำคำรมุ่ ง ดำเนิ น กำรให้ มี ต้ น ทุ น และมี ค วำมเสี่ ย งด้ ำ นสภำพคล่ อ งที่ เ หมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่ อต้องกำร เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หนี้สินและภำระผูกพันและดำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560
ธนำคำรมี
สินดัทรังนีพ้ ย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จำแนกตำมระยะเวลำที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2561
งบการเงิ
น
รวม
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2561 ระยะเวลา รับรู้รายได้
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้

449,402
2,949
452,351
สินทรัพรำยกำรระหว่
ย์ทางการเงิำนงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพำันงธนำคำรและตลำดเงิ
ธ์
10,381
7,806
10,463
28,650
2,949
--452,351
รำยกำรระหว่
น 449,402
เงินลงทุนพันธ์
145,295
284,505
18,037
110,559
558,396
ตรำสำรอนุ
10,381
7,806
10,463
-28,650
นให้สนินเชื่อ
884,806 284,505
734,445
393,163 110,559 70,746
2,083,160
เงิเงินลงทุ
145,295
18,037
558,396
หนี้สเงิินนทางการเงิ
น
ให้สินเชื่อ
884,806
734,445
393,163
70,746
2,083,160
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,304,842
21,628
2,326,470
หนี้สินทางการเงิน
122,142
11,236
3,484
136,862
เงิรำยกำรระหว่
นรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,304,842
21,628
-- - 2,326,470
หนี้สินจ่ำยคืำนงธนำคำรและตลำดเงิ
เมื่อทวงถำม
7,223
7,223
รำยกำรระหว่
น
122,142
11,236 3,484 --136,862
7,621
4,834
9,883
22,338
หนีตรำสำรอนุ
้สินจ่ำยคืนพเมืันธ์่อทวงถำม
7,223
--7,223
ตรำสำรหนีพัน้ทธ์ี่ออกและเงินกู้ยืม
150
68,358
47,840
116,348
ตรำสำรอนุ
7,621
4,834
9,883
--22,338
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
150
68,358
47,840
116,348
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
2560
งบการเงิ
น
รวม
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2560 ระยะเวลา รับรู้รายได้
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้

434,349
3,644
437,993
สินทรัพรำยกำรระหว่
ย์ทางการเงิำนงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพำันงธนำคำรและตลำดเงิ
ธ์
9,667
8,345
9,348
27,360
3,644
--437,993
รำยกำรระหว่
น 434,349
เงินลงทุนพันธ์
71,982
375,910
24,597
120,691
593,180
ตรำสำรอนุ
9,667
8,345
9,348
-27,360
นให้สนินเชื่อ
825,155 375,910
672,629
428,623 120,691 77,582
2,003,989
เงิเงินลงทุ
71,982
24,597
593,180
หนี้สเงิินนทางการเงิ
น
ให้สินเชื่อ
825,155
672,629
428,623
77,582
2,003,989
เงิ
น
รั
บ
ฝำก
2,288,236
22,507
2,310,743
หนี้สินทางการเงิน
116,694
7,477
9,413
133,584
เงิรำยกำรระหว่
นรับฝำก ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,288,236
22,507
-- - 2,310,743
หนี้สินจ่ำยคืำนงธนำคำรและตลำดเงิ
เมื่อทวงถำม
7,252
7,252
รำยกำรระหว่
น
116,694
7,477 9,413 --133,584
6,552
5,213
9,237
21,002
หนีตรำสำรอนุ
้สินจ่ำยคืนพเมืันธ์่อทวงถำม
7,252
--7,252
ตรำสำรหนีพัน้ทธ์ี่ออกและเงินกู้ยืม
29,642
52,327
25,221
107,190
ตรำสำรอนุ
6,552
5,213
9,237
--21,002
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม




29,642

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
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52,327

25,221

-

-

107,190
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สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพรำยกำรระหว่
ย์ทางการเงิำนงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

144
สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพรำยกำรระหว่
ย์ทางการเงิำนงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
หนี้สินทางการเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินรับฝำก
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม




หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2561
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี งบการเงิ
เกินกว่า น5เฉพาะธนาคาร
ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2561
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้
402,432
3,126
405,558
10,066
7,806
10,462
28,334
402,432
3,126
--405,558
123,957
278,911
18,038
142,080
562,986
10,066
7,806
10,462
28,334
844,998
722,915
387,280
70,456
2,025,649
123,957
278,911
18,038
142,080
562,986
844,998
722,915
387,280
70,456
2,025,649
2,246,993
15,497
2,262,490
113,674
11,236
3,484
128,394
2,246,993
15,497
2,262,490
7,199
7,199
113,674
11,236
3,484
128,394
7,137
4,834
9,883
21,854
7,199
7,199
23
68,358
47,840
116,221
7,137
4,834
9,883
21,854
23
68,358
47,840
116,221
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2560
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี งบการเงิ
เกินกว่า น5เฉพาะธนาคาร
ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
2560
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาหนด สินเชื่อที่หยุด
รวม
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้
382,079
3,644
385,723
9,356
8,344
9,348
27,048
382,079
3,644
--385,723
55,770
370,610
24,597
149,559
600,536
9,356
8,344
9,348
27,048
787,097
664,651
425,300
76,909
1,953,957
55,770
370,610
24,597
149,559
600,536
787,097
664,651
425,300
76,909
1,953,957
2,234,395
18,026
2,252,421
110,323
7,477
9,413
127,213
2,234,395
18,026
2,252,421
7,210
7,210
110,323
7,477
9,413
127,213
5,763
5,213
9,237
20,213
7,210
7,210
29,416
52,327
25,221
106,964
5,763
5,213
9,237
20,213
29,416
52,327
25,221
106,964

ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
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4.2

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม

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

2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

2560
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

62,394
450,700
28,650
558,396

62,394
450,700
28,581
635,701

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

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

1,935,781
3,035,921

1,935,781
3,113,157

1,869,029
2,992,780

1,869,029
3,021,259

2,326,470
136,862
7,223
22,338
116,019
329
2,609,241

2,326,470
136,862
7,223
22,828
128,669
329
2,622,381

2,310,743
133,584
7,252
21,002
107,032
158
2,579,771

2,310,743
133,584
7,252
21,559
123,217
158
2,596,513

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

- 37 -

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

62,329
404,378
28,334
562,986

62,329
404,378
28,266
601,919

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

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

1,881,395
2,939,422

1,881,395
2,978,287

1,822,089
2,900,828

1,822,089
2,944,394

2,262,490
128,394
7,199
21,854
115,892
329
2,536,158

2,262,490
128,394
7,199
22,344
128,542
329
2,549,298

2,252,421
127,213
7,210
20,213
106,806
158
2,514,021

2,252,421
127,213
7,210
20,771
122,991
158
2,530,764
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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
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กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร
จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
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ตรำสำรหนี้ที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำทำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

ระดับ 1

2561
ระดับ 2 ระดับ 3

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
รวม

ระดับ 1

2560
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

92,491

28,581
412,863

-

28,581
505,354

103,117

27,815
445,647

300

22,528

-

22,828

366

21,193

-

21,559

2,676

66,623

61,048

130,347

2,580

9,555

60,305

72,440

-

128,669

-

128,669

-

123,217

ระดับ 1

2561
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

- 27,815
- 548,764

- 123,217
หน่วย : ล้านบาท

รวม

ระดับ 1

2560
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

89,945

28,266
399,067

-

28,266
489,012

98,123

27,506
428,748

-

22,344

-

22,344

-

20,771

2,676

2,857

107,374

112,907

2,580

2,568

111,625 116,773

-

128,542

-

128,542

-

122,991

- 122,991
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- 27,506
- 526,871
-

20,771
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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
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กำรดำรงเงินกองทุน
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรดำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้ก รอบควำมเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ และเป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข องทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวัง ของตลำด
โดยธนำคำรมี ก ำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ส มมติ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งสม่ำเสมอ
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III 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
2561

อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

มำกกว่ำ 6.375
มำกกว่ำ 7.875
มำกกว่ำ 10.375

อัตราร้อยละ
2560
มำกกว่ำ 5.75
มำกกว่ำ 7.25
มำกกว่ำ 9.75

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 มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่ว ง
เศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

16.43
16.43
17.96

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

16.62
16.63
18.17

งบการเงินรวม
2561
2560
390,369
383,942
390,309
383,841
19,088
19,088
56,346
56,346
23,000
22,000
101,500
96,500
152,107
134,606
42,039
56,126
(3,771)
(825)
60
101

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
16.24
16.24
17.78

16.47
16.47
18.03

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
374,633
369,261
374,633
369,261
19,088
19,088
56,346
56,346
23,000
22,000
101,500
96,500
132,089
118,714
45,361
57,374
(2,751)
(761)
-

36,194

35,638

35,312

34,965

426,563

419,580

409,945

404,226

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รำยใหญ่
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
และเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรที่ 3
วันที่เปิดเผยข้อมูล
31 ตุลำคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2561
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5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ

150

5.1

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนำคำรประเมิน กำรด้อ ยค่ำของเงิน ลงทุน เมื่อ มีข้อบ่งชี้กำรด้อ ยค่ำเกิดขึ้นและพิจำรณำว่ำเงินลงทุนมีก ำรด้อ ยค่ำ
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงต่ำกว่ำ รำคำทุนอย่ำงมีสำระสำคัญและอย่ำงต่อเนื่อง กำรพิจำรณำ
ควำมมีสำระสำคัญและระยะเวลำควำมต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนำคำร ในกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว ธนำคำร
ได้ประเมินถึงควำมผันผวนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสื่อมถอยในสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภำวะแวดล้อมกำรประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ของผู้ออกหลักทรัพย์

5.2

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนำคำรกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญ เสีย
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มี ผลต่ออัตรำกำรผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ

5.3

ประมำณกำรหนี้สิน
ธนำคำรต้อ งใช้ดุลยพินิจและข้อ สมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับ รู้ป ระมำณกำรหนี้สิน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ ที่ทำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะจ่ำยในอนำคต
ทั้ ง นี้ กำรพิ จ ำรณำได้ ทำขึ้ น จำกประสบกำรณ์ แ ละข้ อ มู ลที่ มี อ ยู่ ข ณะที่ จั ด ทำงบกำรเงิ น โดยมี ก ำรทบทวนจำนวน
ทีป่ ระมำณไว้อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
สำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์ มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น ต้นทุนบริกำรในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำร จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งบกำไรขำดทุนเมื่อมีกำรแก้ไขโครงกำรเกิดขึ้น โดยใช้ดุลยพินิจว่ำภำระผูกพันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ำ
กฎหมำยใหม่จะได้รับกำรบัญญัติขึ้นตำมข้อกำหนดที่ร่ำงไว้
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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 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
62,394
65,473

เงินสด
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำและตั๋วเงินที่มีวันครบกำหนด
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6.1.2

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
62,329
65,383

32

45

-

-

50
62,476

250
65,768

62,329

65,383

รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับชำระหนี้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำกำไรสะสม
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
กำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรตัดจำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

(9,318)

7,005

(9,283)

6,905

1,940
943

1,032
944

1,940
939

1,032
940

867
240

10,962
215

867
240

10,962
215
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6.2

152

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

19,483
3,021
1,079
23,583
(17)
23,566

220,027
7,285
19,408
246,720
148
(1,360)
245,508

20,851
6,454
1,132
11,243
39,680
2
39,682
63,248

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

239,510
10,306
20,487
270,303
148
(1,377)
269,074

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

76,534
7,071
3,780
54,983
142,368
265
(689)
141,944

97,385
13,525
4,912
66,226
182,048
267
(689)
181,626

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

387,452

450,700

67,729

370,009

437,738
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ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

6.3

เมือ่ ทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

19,483
6
1,079
20,568
(17)
20,551

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

220,027
3,300
19,408
242,735
134
(1,360)
241,509

239,510
3,306
20,487
263,303
134
(1,377)
262,060

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

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

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

20,172
6,454
1,119
5,307
33,052
33,052

74,140
7,071
3,780
24,212
109,203
132
(69)
109,266

94,312
13,525
4,899
29,519
142,255
132
(69)
142,318

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

53,603

350,775

404,378

57,949

327,823

385,772

ตรำสำรอนุพันธ์
มูลค่ำยุติธรรมและจำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
20,522
11,924
8,126
10,114
2
300
28,650
22,338
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งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,403,260
961,569
10,372
2,375,201

2560
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
19,948
10,205
7,409
10,431
3
366
27,360
21,002

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,138,145
806,972
3,335
1,948,452
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ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
20,208
11,740
8,126
10,114
28,334
21,854

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,383,684
961,569
2,345,253

หน่วย : ล้านบาท

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

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

สัดส่วนกำรทำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

154

งบการเงินรวม
2561
2560
76.42
79.01
23.58
20.99
100.00
100.00

สถำบันกำรเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภำยนอก
รวม

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
76.87
79.23
0.01
23.13
20.76
100.00
100.00

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มูลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง เป็นต้น จำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ที่สำคัญของธนำคำรมีดังนี้
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่กำหนดอัตรำแลกเปลี่ย นเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต
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 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
2560
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
รวม

4,950
56
2,510
7,516

8,949
260
980
4,924
15,113

งบการเงินรวม
2561
2560
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม

293,834
37,328
82,707
60,160
11,531
12,278
497,838

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

งบการเงินรวม
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม

15,757
4,092
19,849
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8,417
2,816
11,233

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
4,950
56
5,006

8,949
260
980
10,189

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
293,834
36,788
73,352
60,160
11,531
8,341
484,006

298,464
42,668
86,005
69,569
7,537
12,439
516,682

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย
2,046
3,312
5,358

2,051
2,816
4,867
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งบการเงินรวม
2561
2560
ราคาทุน
ราคาทุน
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
ราคาทุน
ราคาทุน

6,878
32,941
39,819
(8,234)
31,585

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

6,729
32,830
39,559
(8,234)
31,325

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

556,788

591,720

525,695

563,445

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13

156

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 32 บริษัท
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 256 ล้ำนบำท และ
บริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท และ 2 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว
4 ล้ำนบำท และ 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
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่ น 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 2561 และ 2560 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จำนวน
372 ล้ำนบำท และ 720 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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6.4.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
12
12
187
187
41
41
2,039
1,591
2,279
1,831

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

6.5

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
12
12
187
187
41
41
2,039
1,591
2,279
1,831

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 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
2561
2560
2561
2560
ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

35.88
30.00
13.84
69.08

35.88
30.00
13.84
49.99

201
15
7
362
585
(2)
583

201
15
7
162
385
(2)
383

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
2561

2560

748
468
226
166
1,608
1,608

699
481
201
79
1,460
1,460

ในเดือนกันยำยน 2561 ธนำคำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำ
200,000,000 บำท ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.08 อย่ำงไรก็ต ำมธนำคำรยัง คง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจำกธนำคำรมีเพียงอำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแต่ไม่ถึง
ระดับควบคุม และธนำคำรมีควำมตั้งใจจะขำยหุ้นที่ซื้อเพิ่ม จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 100,000,000 บำท คืนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจำกผู้ถือหุ้นเดิมได้รับอนุมัติเพิ่มกำรลงทุนจำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลแล้ว เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ไว้ที่ร้อยละ 49.99
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ชื่อบริษัท

158

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
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
2561

2560

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
99.91

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

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

35.88
30.00
13.84
69.08

35.88
30.00
13.84
49.99

201
15
7
362
37,388
(97)
37,291

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

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
696
693
696
693

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.6.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

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

6.6.2

งบการเงินรวม
2561
2560
108,023
108,064
1,544,772
1,476,182
428,747
417,676
2,161
2,574
(543)
(507)
2,083,160
2,003,989
5,624
5,061

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
107,200
107,089
1,492,223
1,430,730
424,566
414,034
2,160
2,573
(500)
(469)
2,025,649
1,953,957
5,487
4,953

2,088,784

2,009,050

2,031,136

1,958,910

(52,568)
(6,052)
(88,968)
(147,588)

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

(51,729)
(6,052)
(86,545)
(144,326)

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

(5,415)
1,935,781

(2,310)
1,869,029

(5,415)
1,881,395

(2,310)
1,822,089

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ
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งบการเงินรวม
2561
2560
80,137
87,419
3.42
3.88
26,412
26,576
1.15
1.21

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
79,279
85,997
3.48
3.92
26,171
26,295
1.18
1.23
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6.6.3

จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,482,750
67,763
50,280
1,600,793

2561
ต่างประเทศ
รวม
32,512
1,515,262
248,330
316,093
201,525
251,805
482,367
2,083,160

ในประเทศ
1,477,829
89,872
18,917
1,586,618

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

6.6.4

ในประเทศ
1,483,271
67,763
50,280
1,601,314

2561
ต่างประเทศ
รวม
32,512
1,515,783
241,818
309,581
150,005
200,285
424,335
2,025,649

ในประเทศ
1,477,662
89,872
18,917
1,586,451

หน่วย : ล้านบาท
2560
ต่างประเทศ
รวม
31,318
1,509,147
212,927
302,799
173,126
192,043
417,371
2,003,989
หน่วย : ล้านบาท
2560
ต่างประเทศ
รวม
31,318
1,508,980
208,634
298,506
127,554
146,471
367,506
1,953,957

จำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

160
ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
50,061
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 743,379
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 188,864
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
438,322
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
229,928
อื่น ๆ
306,353
รวม
1,956,907

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
705
21,312
6,410
12,476
2,351
2,862
46,116

งบการเงินรวม
2561
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
288
178
1,932
12,626
1,032
1,422
182
1,301
1,799
1,703
183
3,654
5,416
20,884

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
788
20,337
5,334
13,802
2,312
2,945
45,518

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

รวม

266
40,232
4,872
3,688
4,266
513
53,837

51,498
819,481
202,600
455,969
240,047
313,565
2,083,160
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ

รวม

373
42,718
5,998
3,574
3,561
457
56,681

46,658
819,338
191,176
421,595
228,146
297,076
2,003,989
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ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
47,808
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 712,232
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 180,899
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
429,337
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
229,919
อื่น ๆ
300,265
รวม
1,900,460

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
42,454
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 707,712
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 171,570
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
396,924
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
219,735
อื่น ๆ
284,375
รวม
1,822,770

6.6.5

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
705
21,312
6,410
12,474
2,350
2,659
45,910

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
288
178
1,927
12,600
1,032
1,422
182
1,301
1,797
1,702
183
3,559
5,409
20,762

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

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ

รวม

266
39,524
4,861
3,688
4,257
512
53,108

49,245
787,595
194,624
446,982
240,025
307,178
2,025,649
หน่วย : ล้านบาท

สงสัยจะสูญ

รวม

373
41,416
5,987
3,574
3,551
456
55,357

44,793
791,396
184,565
416,621
228,123
288,459
1,953,957

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,962,102
46,501
5,460
20,884
53,837

1,291,067
22,387
1,018
10,574
30,188

2,088,784

1,355,234

1
2
100
100
100

16,215
591
1,018
10,608
30,188
88,968
147,588
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เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม

162
เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
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
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)
1,905,518
46,295
5,453
20,762
53,108

1,247,164
22,184
1,018
10,480
29,865

2,031,136

1,310,711

1
2
100
100
100

15,798
587
1,018
10,513
29,865
86,545
144,326
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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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้รวมค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำนวน 6,052 ล้ำนบำท และ 5,320 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective
Approach) สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
6.6.6

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
รำยละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วของธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
10
278
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, หุ้นทุน
278
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,213
53,490
53,768
รวม
6,223

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 6 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 53,768 ล้ำนบำท
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
13
240
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง
240
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,328
37,489
37,729
รวม
6,341

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 4 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับ โครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 37,729 ล้ำนบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จำนวน
3,075 ล้ำนบำท และ 2,990 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จำนวน 92,337 ล้ำนบำท และ 76,698 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ สำหรับงบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยสำคัญ
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6.7

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ปกติ

ยอดต้นปี
14,983
หนี้สงสัยจะสูญ 1,232
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
16,215

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

591
591

5,275
(4,257)
1,018
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
10,387
36,471
70,004
137,711
221
354
19,567
17,117
1,121
1,121
(7,758)
(7,758)
(603)
(603)
10,608
30,188
88,968
147,588
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ปกติ

ยอดต้นปี
14,502
หนี้สงสัยจะสูญ
481
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,983

ปกติ

ยอดต้นปี
14,688
หนี้สงสัยจะสูญ 1,110
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
15,798

ปกติ

ยอดต้นปี
14,246
หนี้สงสัยจะสูญ
442
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
14,688

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

548
43
591

2,589
2,686
5,275

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

585
2
587

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

510
75
585

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
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
มาตรฐาน
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
5,272
10,293
35,648
68,025
134,511
(4,254)
220
376
18,986
16,440
1,102
1,102
(7,261)
(7,261)
(466)
(466)
1,018
10,513
29,865
86,545
144,326
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
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน
147,588 ล้ำนบำท และ 137,711 ล้ำนบำท และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 144,326 ล้ำนบำท และ
134,511 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่ำจำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่กำหนดโดย ธปท. สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 88,968 ล้ำนบำท และ 70,004 ล้ำนบำท และสำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 86,545 ล้ำนบำท และ 68,025 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7)
6.8

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
2,310
2,710
3,614
179
(509)
(579)
5,415
2,310

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี
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6.9

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2,310
2,710
3,614
179
(509)
(579)
5,415
2,310

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

16,859
134
16,993
65
17,058
(5,643)
11,415

1,988
24
2,012
2,012
(1,058)
954

(2,017)
(2,017)
(12)
(2,029)
264
(1,765)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
16,830
158
16,988
53
17,041
(6,437)
10,604
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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

(2,753)
(84)
(2,837)
(2,837)
870
(1,967)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
16,859
134
16,993
65
17,058
(5,643)
11,415

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 16,830 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมิ นรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 12,102 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,728 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 16,859 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 12,278 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,581 ล้ำนบำท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

12,416
134
12,550
65
12,615
(4,085)
8,530

1,988
24
2,012
2,012
(429)
1,583

(1,531)
(1,531)
(12)
(1,543)
173
(1,370)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
12,873
158
13,031
53
13,084
(4,341)
8,743
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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

(1,733)
(84)
(1,817)
(1,817)
481
(1,336)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
12,416
134
12,550
65
12,615
(4,085)
8,530

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 12,873 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,994 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 3,879 ล้ำนบำท
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 12,416 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,733 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 3,683 ล้ำนบำท
ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13
ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมประกำศ ธปท. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำร
บัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2561
2560
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการตัดบัญชี
รอการขาย รอการตัดบัญชี
รอการขาย
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
11
1
5
1
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
1,074
(23)
1,192
(20)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการ
รับรู้รายได้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2561
2560
ประเภทของ
วิธีที่ใช้ในการ
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
การขาย
รับรู้รายได้
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการตัดบัญชี
รอการขาย รอการตัดบัญชี
รอการขาย
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
11
1
5
1
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
784
(22)
592
(7)
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6.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
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

7,640
20,919
(705)

-

-

(28)
(96)
1

3,553
25
12,376
(216)
21,852 1,296
294
625
65,713 1,946

(9)
(611)
(273)
(893)

(50)
(38)
(1)
(34)
(246)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,612
20,823
(704)

-

-

-

3,519
544
12,338
3,054
(217)
(34)
22,503 18,315
646
66,520 21,879

196
1,179
(14)
1,366
2,727

(9)
(605)
(614)

(4)
(5)
(30)
(39)

-

7,612
20,823
(704)

727
4,228
(48)
19,046
23,953

2,792
8,110
(169)
3,457
646
42,567

ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,683
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)

-

-

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)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

7,640
20,919
(705)

544
3,054
(34)
18,315
21,879

3,009
9,322
(182)
3,537
294
43,834

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำ ยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)

- 61 -

169

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จำนวน 15,903 ล้ำนบำท และ 15,073 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
170

7,635
20,861
(705)

-

-

(28)
(95)
1

2,401
25
12,328
(216)
20,789 1,206
278
593
63,371 1,824

(9)
(588)
(247)
(844)

(13)
(37)
(1)
(16)
(189)

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)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,607
20,766
(704)

-

-

-

2,404
458
12,291
3,042
(217)
(34)
21,391 17,536
624
64,162 21,002

165
1,174
(14)
1,267
2,592

(8)
(584)
(592)

(1)
(5)
(14)
(20)

-

-

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)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

7,607
20,766
(704)

614
4,211
(48)
18,205
22,982

1,790
8,080
(169)
3,186
624
41,180

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,635
20,861
(705)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

7,635
20,861
(705)

458
3,042
(34)
17,536
21,002

1,943
9,286
(182)
3,253
278
42,369

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสือ่ มรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน
จำนวน 15,304 ล้ำนบำท และ 14,544 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,644
176
(83)
(9)
อื่น ๆ
347
277
(43)
รวม
2,991
453
(126)
(9)

ยอด
ปลายปี
2,728
581
3,309

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
จาหน่าย โอนออก
1,959
323
(44)
(9)
1,959
323
(44)
(9)

งบการเงินรวม
2560
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)

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,644 1,620
337
7
(5)
347
2,991 1,620
337
7
(5)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,340
109
(40)
(2)
อื่น ๆ
346
277
(42)
รวม
2,686
386
(82)
(2)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,407 1,734
304
(40)
(1)
581
2,988 1,734
304
(40)
(1)

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)
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หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,229
499
581
2,229
1,080
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,959
685
347
1,959
1,032
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,997
410
581
1,997
991
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,734
606
346
1,734
952

171
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6.12 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิน ภำษี เ งิ น ได้ รอกำรตั ดบั ญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
2560
4,091
3,676
1,399
5,742

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

2,692

(2,066)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2,948
2,686
1,187
5,527
1,761

(2,841)

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้

ยอดต้นปี

172

งบการเงินรวม
2561
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,716
7,955
1,129
222
2,761
3,642
18,425

386
1,498
159
(6)
681
1
2,719

356
(75)
281

(155)
25
(4)
(4)
(138)

3,458
9,298
1,288
241
3,363
3,639
21,287

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

10,631
2
6,116
3,742
20,491

2
132
(2)
(229)
245
148

(2,043)
(2,043)

(1)
(1)

8,590
132
5,886
3,987
18,595

(2,066)

2,571

2,324

(137)

2,692

สุทธิ
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ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2560
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
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
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
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

174

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,701
7,334
817
222
2,725
3,557
17,356

386
1,352
51
(6)
676
56
2,515

364
(76)
288

(117)
25
(4)
(1)
(97)

3,451
8,569
868
241
3,321
3,612
20,062

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

10,363
2
6,093
3,739
20,197

(1)
132
(2)
(228)
232
133

(2,029)
(2,029)

-

8,333
132
5,865
3,971
18,301

(2,841)

2,382

2,317

(97)

1,761

สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดต้นปี

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

6.13 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,962,102
46,501
5,460
20,884
53,837
2,088,784

- 67 -

เงินลงทุน

งบการเงินรวม
2561
ทรัพย์สิน
รอการขาย

13,811
13,811

1,885
1,885

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์อื่น
1,277
1,277

รวม
1,962,102
46,501
5,460
20,884
70,810
2,105,757

175
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จัดชัน้ ปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

176

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,875,782
45,815
11,760
19,012
56,681

เงินลงทุน
8,095

1,168

1,188

1,875,782
45,815
11,760
19,012
67,132

2,009,050

8,095

1,168

1,188

2,019,501

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,905,518
46,295

จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

5,453
20,762
53,108
2,031,136

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
ทรัพย์สิน
รอการขาย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,827,393
45,486
11,756
18,918
55,357
1,958,910
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สินทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
-

-

13,733
13,733

389
389

0.0
1,275
1,275

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
8,107
8,107

360
360

0.0
1,183
1,183

รวม

หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,905,518
46,295
5,453
20,762
68,505
2,046,533
หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,827,393
45,486
11,756
18,918
65,007
1,968,560

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

6.14 เงินรับฝำก
6.14.1 จำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
2561
2560
101,557
106,184
1,117,522
1,065,928
1,104,812
1,136,195
2,579
2,436
2,326,470
2,310,743

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ออมทรัพย์
จ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำ
บัตรเงินฝำก
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
100,188
104,988
1,105,667
1,055,419
1,054,837
1,090,384
1,798
1,630
2,262,490
2,252,421

6.14.2 จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,952,933
34,827
21,839
2,009,599

ในประเทศ
1,953,231
34,796
13,587
2,001,614

2561
ต่างประเทศ
124,747
57,452
134,672
316,871

2561
ต่างประเทศ
124,733
57,069
79,074
260,876
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งบการเงินรวม
รวม
2,077,680
92,279
156,511
2,326,470

ในประเทศ
2,044,912
37,313
20,229
2,102,454

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
2,077,964
91,865
92,661
2,262,490

ในประเทศ
2,045,393
37,277
12,955
2,095,625

หน่วย : ล้านบาท
2560
ต่างประเทศ
12,505
62,376
133,408
208,289

รวม
2,057,417
99,689
153,637
2,310,743
หน่วย : ล้านบาท

2560
ต่างประเทศ
12,487
60,867
83,442
156,796

รวม
2,057,880
98,144
96,397
2,252,421
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6.15 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

178

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

2561
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

657
1,091
105
12,377
14,230

25,950
21,200
659
47,809

657
27,041
21,305
13,036
62,039

442
915
160
10,472
11,989

511
18,973
27,212
962
47,658

953
19,888
27,372
11,434
59,647

2,257
2
204
7,535
9,998

30,884
7,005
3,141
23,795
64,825

33,141
7,007
3,345
31,330
74,823

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

24,228

112,634

136,862

23,575

110,009

133,584

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

657
1,091
105
12,707
14,560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

25,950
21,200
689
47,839

657
27,041
21,305
13,396
62,399

442
915
160
10,992
12,509

511
18,973
27,212
992
47,688

953
19,888
27,372
11,984
60,197

2,294
31
270
7,588
10,183

29,723
7,005
3,141
15,943
55,812

32,017
7,036
3,411
23,531
65,995

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

24,743

103,651

128,394

24,340

102,873

127,213
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รวม
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6.16 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.16.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท
ไม่มีหลักประกัน
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

2561
ต่างประเทศ

รวม

-

107,027

107,027

23
456
479

14,587
(5,745)
115,869

14,587
23
456
(5,745)
116,348

ในประเทศ

ในประเทศ

2561
ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2560
ต่างประเทศ

รวม

-

98,003

98,003

26
384
410

14,692
(5,915)
106,780

14,692
26
384
(5,915)
107,190

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
2560
ต่างประเทศ

รวม

-

107,027

107,027

-

98,003

98,003

23
329
352

14,587
(5,745)
115,869

14,587
23
329
(5,745)
116,221

26
158
184

14,692
(5,915)
106,780

14,692
26
158
(5,915)
106,964

6.16.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560

ประเภท

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2571 2.75% - 5.00%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572
9.025%
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2562
1.00%
อื่น ๆ
บำท
2561 - 2566
0.00%
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
2561
107,027
14,587
23
456
(5,745)
116,348

จานวนเงิน

2560
98,003
14,692
26
384
(5,915)
107,190
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
สกุลเงิน
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงิน
2561
2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2561 - 2571 2.75% - 5.00% 107,027
98,003
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572
9.025%
14,587
14,692
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2562
1.00%
23
26
อื่น ๆ
บำท
2562 - 2566
0.00%
329
158
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
(5,745)
(5,915)
รวม
116,221
106,964
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6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
จำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมที่ธ นำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บันทึกบัญชีสำหรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตัดจำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน
จำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปีทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
6.18 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั้งประเภทด้ อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
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มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500 ล้ำนหุ้น
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
(หมำยเหตุข้อ 6.23)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้น
ดังกล่ำวแล้ว จำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจำนวน
ณ เดือนกันยำยน 2550
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อม
กันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
กำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และต่อมำเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
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เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในประเทศ 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 และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
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เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี จำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี จำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
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 2561 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออก
หุน้ กู้ตำมมติดังกล่ำว
6.20 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
13,504
12,941
4,834
3,467
(1,819)
(2,904)
16,519
13,504

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

183
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
13,323
12,778
4,806
3,438
(1,818)
(2,893)
16,311
13,323

6.21 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.21.1 โครงกำรสมทบเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 1,240 ล้ำนบำท และ 1,216 ล้ำนบำท และ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 1,113 ล้ำนบำท และ 1,096 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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6.21.2 โครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จั ดตั้ง
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่ง มีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี้

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ตั้งเป็นกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน
หนี้สินสุทธิ

184

งบการเงินรวม
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

811
(571)
240

797
(552)
245

811
(571)
240

797
(552)
245

10,698
10,938

8,119
8,364

10,491
10,731

7,938
8,183

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทั้งที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

ยอดต้นปี
ต้นทุนบริกำร
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
จำกประสบกำรณ์
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
8,916
8,190
3,114
538
271
268
(339)
(331)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
8,735
8,026
3,093
513
267
265
(338)
(326)

51
(297)
(157)
(50)
11,509

50
(308)
(147)
(50)
11,302

277
190
(186)
(30)
8,916

281
187
(181)
(30)
8,735

เมื่อ วัน ที่ 13 ธัน วำคม 2561 สภำนิติบัญ ญัติแ ห่ง ชำติได้มีม ติผ่ำ นร่ำ งพระรำชบัญ ญัติคุ้ม ครองแรงงำน
ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง กฎหมำยดั ง กล่ ำ วอยู่ ร ะหว่ ำ งกำรรอประกำศลงในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำเพื่ อ กำหนดวั น มี ผ ล
ใช้บังคั บ ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมสำหรับกรณีเลิกจ้ำง
ลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรทำงำนของธนำคำร ให้มีสิทธิได้รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน ธนำคำรพิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยมีผลต่อภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรจึงรับรู้ภำระค่ำชดเชยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว
เป็นค่ำใช้จ่ำยในปี 2561 จำนวน 2,523 ล้ำนบำท เพื่อสะท้อนถึงภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในงบกำรเงิน
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
2561
2560
552
535
20
21
62
40
(23)
(30)

ยอดต้นปี
ดอกเบี้ยรับ
เงินจ่ำยสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

(4)
(36)
571

(1)
(13)
552

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
552
535
20
21
62
40
(23)
(30)
(4)
(36)
571

(1)
(13)
552

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ซึ่งใช้ในกำรคำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแต่ละโครงกำร และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญแต่ละตัว ซึ่งทำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
อัตราร้อยละ

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2561
2560
2561
2560
0.70 - 8.10
0.70 - 6.85
12.84
13.44
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.47
11.81

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2561
2560
2561
2560
0.70 - 8.10
0.70 - 6.85
12.88
13.50
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
11.47
11.81
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6.22 หนี้สินอื่น
6.22 หนี
หนี้ส้สนิ นิ อือื่น่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561งบการเงินรวม2560
2561
2560
20,676
19,705
20,676
19,705
16,494
17,371
16,494
17,371
16,497
16,543
16,497
16,543
5,469
6,421
5,469
6,421
15,718
13,813
15,718
13,813
74,854
73,853
74,854
73,853

เงินมัดจำและเงินประกัน
เงิค่นำใช้
มัดจจ่ำำและเงิ
ยค้ำงจ่นำยประกัน
ค่เจ้ำำใช้หนี
จ่ำ้อยค้
ื่น ำงจ่ำย
เจ้เงิำนหนี
รับ้อล่ื่นวงหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เงิหนี
นรั้สบินล่อืวน่ งหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หนี้สินอืรวม
่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
2561 นเฉพาะธนาคาร
2560
งบการเงิ
2561
2560
4,873
3,939
4,873
3,939
15,030
16,356
15,030
16,356
13,056
11,818
13,056
11,818
5,465
6,415
5,465
6,415
14,112
12,408
14,112
12,408
52,536
50,936
52,536
50,936

6.23 ทุนเรือนหุ้น
6.23 ทุทุนนเรืเรืออนหุ
นหุ้น้นของธนำคำร ประกอบด้วย
ทุ-นเรืหุอ้นนหุสำมั
้นของธนำคำร
ประกอบด้วย
ญ
-- หุหุ้น้นสำมั
บุริมญสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
ณรวมวัน4,000,000,000
ที่ 31 ธันวำคม 2561
ทุนจดทะเบี
ยนย40,000,000,000
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น มูและ
ลค่ำหุ2560
้นละ ธนำคำรมี
10 บำท โดยมี
รำยละเอี
ดดังนี้
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
จ2561
านวนหุ้นที่จดทะเบี2560
ยน
2561
2560
3,998,345,000
3,998,345,000
3,998,345,000
655,000 3,998,345,000
655,000
655,000
655,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000

ประเภท
ประเภท
หุ้นสำมั
ญ
หุหุ้น้นสำมั
บุริมญสิทธิประเภท ก.
หุหุ้น้นบุบุรริมิมสิสิททธิธิปประเภท
ระเภทก.ข.
หุ้นบุริมรวม
สิทธิประเภท ข.
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ณที่ยวัังนไม่
ที่ ไ31
นวำคม
2561
และ 2560 ธนำคำรมี
หุ้นสำมั
ว จำนวน
หุ้น และมี
หุ้นสำมัหุญ้น
ด้อธัอก
จำนวน
2,039,502,106
หุ้น และหุ
้น บุญ
ริมทีสิ่อทอกแล้
ธิป ระเภท
ก. ที1,908,842,894
่ยัง ไม่ไ ด้อ อก จำนวน
655,000
ทีและ
่ยัง ไม่หุไ ด้้นอบุอก
2,039,502,106
้น และหุ
้น บุ1,000,000
ริม สิท ธิป ระเภท
่ยัง ไม่ดไสรรหุ
ด้อ อก้น ในส่
จำนวน
หุ้น
ริม สิจทำนวน
ธิป ระเภท
ข. ที่ยัง ไม่ไ ด้อหุอก
จำนวน
หุ้น ทัก.
้งนี้ ทีกำรจั
ว นที่ย655,000
ัง ไม่อ อกของ
และ
หุ้น บุริมนสิไปตำมมติ
ทธิป ระเภท
ัง ไม่ไสด้ำมั
ออก
้ กำรจัด2548
สรรหุซึ้น่งในส่
ว นที่ยังยไม่
อ อกของ
ธนำคำรจะเป็
ที่ปข.ระชุทีม่ยใหญ่
ญผูจ้ถำนวน
ือหุ้น ครั1,000,000
้งที่ 12 เมื่อวัหุน้นที่ ทั12้งนีเมษำยน
มีรำยละเอี
ดกำรจั
ดสรร
ธนำคำรจะเป็
น
ไปตำมมติ
ท
่
ี
ป
ระชุ
ม
ใหญ่
ส
ำมั
ญ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ครั
้
ง
ที
่
12
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
12
เมษำยน
2548
ซึ
่
ง
มี
ร
ำยละเอี
ย
ดกำรจั
ด
สรร
ดังนี้
ดั1.งนี้ จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้
1. จั1.1)
ดสรรหุหุ้น้นสำมั
หุ้น ดังหุนี้้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
สำมัญญจเพิำนวน
่มทุนจ1,339,502,106
ำนวน 459,502,106
1.1) หุผู้น้ถสำมั
เพิญ
่มทุเดินมจำนวน
459,502,106
หุ้น จัดสรรเพื
เสนอขำยแก่
ประชำชนทั
ดสรรให้
แก่่น
ือหุ้นญ
สำมั
ตลอดจนเจ้
ำของผู้รับประโยชน์
ในหุ้น่อสำมั
ญซึ่งถือโดยผู
้รับฝำกหลั่วกไปทรัรวมถึ
พย์หรืงอจัโดยวิ
ธีกำรอื
ผูที้ถ่คือล้หุำ้นยคลึ
สำมังญกันเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ำยคลึญงเพิ
กัน่ มทุ นจ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จั ดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่ ผู้ ลงทุ นประเภทสถำบั นหรื อที่ มี
1.2) ทีหุ่ค้ นล้สำมั
1.2) หุลั้ นกษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที
สำมั ญเพิ่ มทุ นจ ำนวน 440,000,000
หุ้ น จั ดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่
่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก
ำกับผหลัู้ ลกงทุทรันพประเภทสถำบั
ย์และตลำดหลันกหรื
ทรัอพทีย์่ มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2560 ที่นำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน
ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2560 ที่น-ำมำเปรี
78 - ยบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน
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2.
3.
4.
5.
6.

1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
6.24 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 โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุ นทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV
ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน
หรืออำจค้ำประกันโดยธนำคำรก็ ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว
ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อยสิท ธิ 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
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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 2561 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว
6.25 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.25.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ธนำคำรจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 25 ของทุน จดทะเบียน และทุน สำรองนี้ จะนำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้
188

6.25.2 ธนำคำรได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองอื่น โดยถือเป็นสำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ
6.26 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
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
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและสารองทั่วไป สาหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2560 จานวน 500 ล้านบาท
และ 5,000 ล้านบาท ตามลาดับ
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจานวน 3,710 ล้านบาท ในวันที่
22 กันยายน 2560
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จานวน 3,710 ล้านบาท ในวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 25 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่าย
เงินปันผลประจาปี 2560 ดังนี้
- จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมายและสารองทั่วไป จานวน 1,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยสาหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2560 จัดสรรสารองตามกฎหมาย จานวน 500 ล้านบาท และสารองทั่วไป
จานวน 5,000 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการดาเนินการแล้วในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และ
สาหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 จัดสรรสารองตามกฎหมาย จานวน 500 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลสาหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,060 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจานวน 3,710 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นจานวน 8,350 ล้านบาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จานวน 8,350 ล้านบาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แล้ว
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและสารองทั่วไป สาหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2561 จานวน 500 ล้านบาท
และ 5,000 ล้านบาท ตามลาดับ
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจานวน 3,716 ล้านบาท ในวันที่
28 กันยายน 2561
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จานวน 3,716 ล้านบาท ในวันที่ 28 กันยายน 2561 แล้ว
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6.27 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
จำนวน 16,207 ล้ำนบำท และ 9,005 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.28 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้
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กำรรับอำวัลตั๋วเงิน
กำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
กำรค้ำประกันกำรจำหน่ำยตรำสำรหรือหลักทรัพย์
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน
กำรค้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
5,800
8,187
32,236
20,445
19,041
16,394
35,822
31,803
170,329
270,320
120,182
653,730

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
5,800
8,187
20,525
8,284
15,329
14,449
34,486
31,077
169,326
267,795
123,426
636,687

1,098
172,901
257,089
91,390
584,475

6.29 คดีฟอ้ งร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
6.30 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 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
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
-

-

2,767
2,078
4,845

1,970
5,066
7,036

-

-

2,710

2,710

80
72
152

300
23
323

80
38
2,828

300
20
3,030

-

-

33

33

1
1

3
3

1
34

3
36

-

-

3
2
378
1
1

5
2
357
1
30

38
13
6
57

35
3
6
44

38
13
436

35
3
433
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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
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทย่อย
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
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
รวม
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หน่วย2560
: ล้านบาท
2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
งบการเงินรวม
2561
2560
-

-

765
56
765
11
56
113
11
113
113
130
113
288
130
288
134

756
127
756
7
127
112
7
244
112
111
244
473
111
473
194

30
99
30
80
99
145
80
7,730
145
8,084
7,730
8,084

61
69
61
57
69
47
57
8,834
47
9,068
8,834
9,068

134
30
99
30
80
99
145
80
7,730
145
9,694
7,730
9,694

194
61
69
61
57
69
47
57
8,834
47
11,092
8,834
11,092

-

-

519
519
519
519

530
530
530
530

1
10
1
73
10
84
73
84

8
7
8
46
7
61
46
61

1
1
372
1
372
1
1
10
1
12
10
397
12
397

1
2
1
720
2
1
720
1
8
7
8
17
7
756
17
756
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

72
-

156
189

19
3
22

9
1
12
22

19
3
94

9
1
12
367

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.62 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.62
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.57 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.57
ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำหนดโดย ธปท. ในกำรประมำณจำนวนขั้นต่ำของ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.5
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรกำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

194

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
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
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

-

-

47
43
2
19

39
43
97

4
1
5

15
2
17

4
1
116

15
2
196

-

-

1
2,242
24

2
1,995
23

10
73
83

11
52
63

10
1
2,278

11
1
2,032

-

-

7,000
975
540

755
540

18
109
3
130

178
76
5
259

18
109
3
8,645

178
76
5
1,554

-

-

17
123

4
135

5
10
15

5
10
15

5
10
155

5
10
154
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งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561
2560
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วยธั:นล้วาคม
านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันหน่
ที่ 31
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
14
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
14
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
2
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
2
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
3
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
12
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
3
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
3
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
12
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บริษบำงกอกแคปปิ
ัท บัวหลวงเวนเจอร์
จำกั
3
ตอล สจำกั
ดด
1
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บริษัทร่วม
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
1
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
1
1
1
บริษัทร่วม
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
75
73
75
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
1
1
1
รวม
76
74
113
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
75
73
75
ค่าธรรมเนียมจ่าย
รวม
76
74
113
บริษัทย่อย
ค่าธรรมเนียมจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
19
บริษัทย่อย
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
64
55
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
19
รวม
64
55
19
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
64
55
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
64
55
19
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
3
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
1
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
3
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
4
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
1
บริษัทร่วม
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
4
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
57
70
57
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
91
65
91
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
57
70
57
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
115
106
103
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
91
65
91
รวม
263
241
259
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
115
106
103
รวม
263 2561 และ 2560
241 ประกอบด้วย259
ค่ำตอบแทนผู
้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561งบการเงินรวม2560
สาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 311,570
ธันวาคม
1,759
2561
2560
76
69
1,759
1,570
1,835
1,639
76
69
1,835
1,639

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
รวม
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม


ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

- 87 -

8
1
8
1
2
3
2
7
3
3
7
3
1
1
1
73
1
99
73
99
34
34
34
34
1
5
1
5
70
65
70
95
65
236
95
236

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
วยธั:นล้วาคม
านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันหน่
ที่ 31
งบการเงิ
2561 นเฉพาะธนาคาร
2560
สาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 311,090
ธันวาคม
1,262
2561
2560
68
62
1,262
1,090
1,330
1,152
68
62
1,330
1,152

195

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

6.31 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กรรมการและพนั กงาน
ชั้นบริหารของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ
6.32 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามข้อกาหนดของ ธปท. ระบุให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

196

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินมัดจารับ
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

หน่วย : ล้านบาท
2560

3,369

768

(3,628)
628
1
41
(87)
1
87
(43)
(398)
(29)

(7)
(169)
5
43
(104)
104
(43)
(267)
330

396
-

765
2

(121)
1
247

86
(1)
1,182

(5,450)
12,206
6,756

(2,588)
1,408
(1,180)

(7,000)
(7,000)
3
6
9

2
4
6
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6.33 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
รวม

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
2561
2560

ระยะเวลา
1 ปี
เกิน 1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

63
156
178
397

63
178
207
448

63
156
178
397

63
178
207
448

6.34 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.34.1 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 บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
บริก ำรรับ ฝำกทรัพ ย์สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ท ำงกำรค้ำ โดยกำรซื้อ ขำยผลิต ภัณ ฑ์ท ำงกำรเงิน ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร
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อื่น ๆ
กิจ กำรที่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

198

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
77,255
13,749
15,880
14,518
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
121,401

(30,843)

(4,320)

(762)

(19,241)

1

(55,165)

46,412

9,429

15,118

(4,723)

-

66,236

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

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
1,659,254
1,627,512

825,697
752,751
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1,107,633
1,066,340

149,941
165,334

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(625,775)
(535,627)

รวม
3,116,750
3,076,310
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6.34.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
6.34.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
104,303
104,303
(67,792)
(67,792)
36,511
36,511

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปีงบการเงิ
สิ้นสุดวันนทีรวม
่ 31 ธันวาคม
ส
าหรั
บ
ปี
ส
ิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ธุร2561
กรรม
รวม
ธุรกรรม
ธุร2560
กรรม
รวม
รกรรม
รวม
ธุรกรรม
รกรรม
รวม
ต่าธุงประเทศ
ในประเทศ
ต่าธุงประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ ต่างประเทศ
17,098
121,401
98,658
13,810
112,468
17,098
121,401
98,658
13,810
112,468
(9,338)
(77,130)
(63,668)
(7,650)
(71,318)
(9,338)
(77,130)
(63,668)
(7,650)
(71,318)
7,760
44,271
34,990
6,160
41,150
7,760
44,271
34,990
6,160
41,150

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้


สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
36,668
36,668
2,565,708
2,565,708

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2561
ธุร2561
กรรม
รวม
ธุรกรรม
ธุ
รกรรม
รวม
ธุรกรรม
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
6,979
43,647
37,568
6,979
43,647
37,568
551,042
3,116,750
2,567,548
551,042
3,116,750
2,567,548

6.35 รำยได้ดอกเบี้ย
6.35 รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้ดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
รำยได้ดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
8,397
8,317
8,397
8,317
245
249
245
249
8,954
7,993
8,954
7,993
93,131
88,876
93,131
88,876
54
41
54
41
110,781
105,476
110,781
105,476

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบี้ย





รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รวมขำดทุ
อยค่ำด้ำนเครดิ
ประกอบด้นวจำกกำรด้
ยที่ดิน อำคำรและอุ
ปกรณ์ตสุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2560
ธุร2560
กรรม
รวม
รกรรม
รวม
ต่าธุงประเทศ
ต่างประเทศ
7,298
44,866
7,298
44,866
508,762
3,076,310
508,762
3,076,310

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
6,826
6,705
6,826
6,705
243
247
243
247
8,494
7,508
8,494
7,508
90,411
86,540
90,411
86,540
59
41
59
41
106,033
101,041
106,033
101,041

199
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6.36 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
21,762
21,596
2,142
1,081
9,864
9,617

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

5,561
76
39,405

6,523
34
38,851

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
20,123
20,017
1,885
843
9,858
9,612
5,561
76
37,503

6,523
34
37,029

6.37 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

200
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
199
37,238
37,437
9,847
27,590

197
36,263
36,460
8,934
27,526

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
158
31,888
32,046
9,682
22,364

164
31,620
31,784
8,841
22,943

6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีดังนี้

กำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต
เงินตรำต่ำงประเทศ
เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
รวมกาไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
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งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

7,798
265
(114)
351

6,725
(876)
66
342

7,351
265
(117)
-

7,278
(876)
61
-

8,300

6,257

7,499

6,463
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6.39 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
กำไรจำกกำรขำย
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

7,879
2,806
10,685

2,360
6,146
8,506

4,220
2,806
7,026

2,353
6,146
42
8,541

(2)
(2,674)
(2,676)
8,009

(2,078)
(2,078)
6,428

(2)
(2,674)
(2,676)
4,350

(2,078)
(2,078)
6,463

6.40 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,241
247
17,117
22,371
3,607
(342)
94

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ)
ตรำสำรหนี้เผื่อขำย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,105
112
16,440
22,433
3,607
(342)
94

6.41 ภำษีเงินได้
6.41.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
11,125
10,170
(2,571)
(2,338)
8,554
7,832

ภำษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
9,315
9,377
(2,382)
(2,279)
6,933
7,098
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6.41.2 ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2561
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2560
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

(11,717)

2,400

(9,317)

8,855

(1,850)

7,005

(3,180)

-

(3,180)

(5,018)

-

(5,018)

400
(14,497)

(76)
2,324

324
(12,173)

(283)
3,554

51
(1,799)

(232)
1,755
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

202
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2561
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2560
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

(11,676)

2,393

(9,283)

8,728

(1,823)

6,905

(1,509)

-

(1,509)

(4,434)

-

(4,434)

401
(12,784)

(76)
2,317

325
(10,467)

(288)
4,006

52
(1,771)

(236)
2,235
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6.41.3 กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

จานวน
44,271
8,854
1,251

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

2561

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

(2,544)
(792)
6,933

อัตราร้อยละ
20.00

(2,524)
973
8,554

จานวน
45,325
9,065
1,204

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

19.32

2561

จานวน
41,150
8,230
1,096

20.00

15.30

2560

อัตราร้อยละ
20.00

(1,185)
(309)
7,832

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

จานวน
38,679
7,736
1,081

19.03
หน่วย : ล้านบาท
2560

อัตราร้อยละ

(1,151)
(568)
7,098

6.42 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562
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20.00

18.35
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+ ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
204

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

5.000%
4.050%
4.450%

3 ตุลาคม 2566
19 มีนาคม 2567
19 กันยายน 2571

1.3 ผู้สอบบัญชี
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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
นายก�ำพล ภู่สุดแสวง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร  0-2231-5448

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, Floor 4E, New York,
NY 10286, USA
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1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)                  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981  โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bangkokbank.com
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 (Record date)
ล�ำดับ

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
ส�ำนักงานประกันสังคม
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก
STATE STREET EUROPE LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ผู้ถือหุ้นอื่น
ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�ำระแล้ว

624,910,402
80,624,541
57,237,900
50,675,829
40,013,428
35,779,100
34,982,770
34,097,030
28,578,529
25,690,400
896,252,965
1,908,842,894

32.74
4.22
3.00
2.65
2.10
1.87
1.83
1.79
1.50
1.35
46.95
100.00

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 คือ 97.83%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�ำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ควบคูก่ บั ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก�ำไรส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรร
เป็นเงินส�ำรองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2561 และ ปี 2560
หน่วย: บาท
ล�ำดับ
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รายชื่อคณะกรรมการ

1
2
3
4
5

นายชาตรี
นายปิติ
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์

โสภณพนิช/1
สิทธิอ�ำนวย/2
ตุลานันท์/3
ศิริเดช
โปษยานนท์

6

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

7

นายอมร

จันทรสมบูรณ์

8
9

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นายพรเทพ
พรประภา  

10
11
12
13
14
15
16

นายชาญ
โสภณพนิช
นางเกศินี  
วิฑูรชาติ  
นายอรุณ
จิรชวาลา
นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร/4
นายโชคชัย
นิลเจียรสกุล/5
นายชาติศิริ
โสภณพนิช
นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์

17
18
19

นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู
นายจรัมพร
โชติกเสถียร/5
นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์

ต�ำแหน่ง

2561

2560

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน          
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

4,860,000
7,925,000
6,020,000
7,100,000
6,620,000

9,900,000
6,380,000
5,520,000
6,600,000
6,120,000

6,620,000

6,120,000

6,620,000

6,120,000

6,620,000
6,620,000

6,120,000
6,120,000

6,620,000
6,620,000
6,620,000
6,020,000
6,020,000
6,020,000

6,120,000
6,120,000
6,120,000
3,220,000
4,140,000
5,520,000
5,520,000

6,020,000
6,020,000
6,020,000

5,520,000
4,140,000
5,520,000

                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ : /1 นายชาตรี โสพณพนิช ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561
/2 นายปิติ สิทธิอ�ำนวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
/3 นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
/4 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
/5 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายจรัมพร โชติกเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�ำเหน็จ ในปี 2561 รวม 18 ราย เป็นเงิน 114.99 ล้านบาท เทียบกับปี 2560
รวม 19 ราย เป็นเงิน 110.94 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่
รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2561 รวม 14 ราย เป็นเงิน 687.81 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 รวม 13 ราย เป็นเงิน 541.24 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ         
(ตามนิยามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2561 รวม 68 ราย
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,214.80 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี  
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4. การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร/1 ณ วันสิ้นปี 2561 กับ ณ วันสิ้นปี 2560
หน่วย:หุ้น
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อคณะกรรมการ

นายชาตรี
นายปิติ
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน์
นายโกวิทย์
นายสิงห์
นายชาญ
นายอมร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นายพรเทพ
นางเกศินี
นายอรุณ
นายจรัมพร  
นายโชคชัย  
นายชาติศิริ
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายทวีลาภ  

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

ณ วันสิ้นปี 2561

154,941
96,650
512,152
10,800
24,860
2,500
5,300,200
8,860
-

หมายเหตุ : /1 การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
/2 นายชาตรี โสภณพนิช ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ณ วันสิ้นปี 2560

ผลต่าง

17,278,478
154,941
96,650
512,152
10,800
24,860
2,500
5,500,200
8,860
-

(17,278,478)
(200,000)
-
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2561 ธนาคารและบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2561
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
จำ�นวน 16,689,500.00 บาท
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ
จำ�นวน 15,463,391.65 บาท
2. ค่าบริการอื่นสำ�หรับปี 2561
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดทำ�รายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด จำ�นวน
5,550,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 1,155,000.00 บาท
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นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการให้บริการ
ด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จำ�นวน 228,815.65 บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 710,323.98 บาท

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

จ�ำนวนเงิน
คงเหลือ

Credit Rating
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

4.800%
3.875%
5.000%
4.050%
4.450%
9.025%

18 ตุลาคม 2563
27 กันยายน 2565
3 ตุลาคม 2566
19 มีนาคม 2567
19 กันยายน 2571
15 มีนาคม 2572

800 ล้านUSD
800 ล้านUSD
500 ล้านUSD
600 ล้านUSD
600 ล้านUSD
449.825 ล้านUSD

Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa1/BBB+/BBB+
Baa3/BBB/BBB
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7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

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
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
25 Main Street
George Town, P.O. Box 694
Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands
Tel. 1(345) 949-8066  Fax. 1(345) 949-8080
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
Tel. (86-21) 2329-0100  Fax. (86-21) 2329-0168
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
323  อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2011-8730 โทรสาร 0-2058-9807
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
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
บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด/2
226 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ำกัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-4700 โทรสาร 0-2679-6160
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

ธนาคาร

สามัญ

1,000,000,000

100.00

INVESTMENT
COMPANY

สามัญ

100,000

100.00

ธนาคาร

-

-

100.00

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

สามัญ

199,999,997

100.00

ธุรกิจหลักทรัพย์

สามัญ

1,079,990,920

99.91

จัดการกองทุนรวม

สามัญ

749,996

75.00

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

4,017,984

59.77

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ภายในประเทศ
และให้บริการช�ำระดุล

สามัญ

5,240,000

69.08

ให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่ง
และให้เช่าซื้อ

สามัญ

358,750

35.88

บริการด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
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ล�ำดับ

12
13

14

15

16

17

210
18

19

20

21

22

23

24

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ำกัด/2
ผลิตและจ�ำหน่าย
36/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ท่อเหล็กกล้า
ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
ให้บริการรับส่ง
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ระหว่างสถาบันการเงิน
โทร. 0-2558-7555  โทรสาร 0-2558-7566
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)/3
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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)
ให้เช่าพื้นที่
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
อาคาร ร้านค้า
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-8976
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เช่าซื้อ
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380
บริษัท ไทยน�ำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ำกัด
สิ่งทอ
44 ชั้น 17 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-7429  โทรสาร 0-2613-7422
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ำกัด
การพิมพ์
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
161 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด
เช่าซื้อ
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2163-6400  โทรสาร 0-2163-6411, 0-2163-6422
ให้บริการที่ปรึกษา
บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จ�ำกัด
และการลงทุน
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-0856  โทรสาร 0-2263-0860
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
ด้านการลงทุน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279
บริษัท บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด/3
ลงทุนในบริษัทอื่น
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
และเป็นส�ำนักงาน
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ปฎิบัติการภูมิภาค
โทร. 0-2066-8888, 0-2011- 4956  โทรสาร 0-2011-5100
(อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี)
บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริการ
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670

ประเภทหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

สามัญ

95,603

19.12

สามัญ

69,221

13.84

สามัญ

326

12.34

สามัญ

574,000

10.00

สามัญ

5,140,000

10.00

สามัญ

1,000,000

10.00

สามัญ

30,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

สามัญ

60,000

10.00

สามัญ

200,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

สามัญ

4,593

10.00

สามัญ

200,000

10.00
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

อัตราร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

25

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
Tel. (65) 6576-5555  Fax. (65) 6576-5592
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
PERENNIAL HC HOLDINGS PTE. LTD.
8 Shenton Way, #36-01, AXA Tower, Singapore 068811
Tel. (65) 6602-6800  Fax. (65) 6602-6801
Tel. (65) 6602-6800  Fax. (65) 6602-6801
บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
89 หมู่ที่11 ต�ำบลบ้านตาล
อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

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

Real Estate
Development

ORDINARY

13,836,500

10.00

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรือโซล่าร์เซลล์
  ผลิต รวมทั้งจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ

1,111,111

10.00

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

หมายเหตุ: /1 ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ�ำนวนหุ้น
/2 บริษัทล้มละลาย
/3 บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ยังไม่เสร็จการช�ำระบัญชี
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+ ท�ำเนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 0-2645-5555 หรือ 1333
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000

สาขาต่างประเทศ
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HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central

Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift: BKKBHKHH

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: BKKBIDJA

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: BKKBJPJT

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: BKKBJPJTOSA

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: BKKBLALA

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,
257-253

Fax. (856-31) 257-255

Mr. Somchoke  Worakunpisit
SVP & Branch Manager
- Pakse Branch

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON BRANCH
5 Kaba Aye Pagoda Road
Yankin Township, Yangon

Tel. (95-1) 558-022,
554-890

Fax. (95-1) 2331-456
Swift: BKKBMMMY

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,
403-7879
Swift: BKKBPHMM

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: BKKBSGSG

Mr. Charoenlarp  Thammanichanond
SVP & 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: BKKBTWTP

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
63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000

Fax. (886-7) 271-3730,
271-3731
Swift: BKKBTWTP

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

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: BKKBGB2L

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: BKKBUS33

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. (84-28) 3821-4396-8

Fax. (84-28) 3821-3772
Swift: BKKBVNVX

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  Kunwedsuwan
3936-5913
VP & Branch Manager
Swift: BKKBVNVXHAN
- 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
Swift: BKKBKHPP

CAYMAN ISLANDS
CAYMAN ISLANDS BRANCH
25 Main Street
George Town, P.O. Box 694
Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands

Tel. (1-345) 914-9421

Fax. (1-345) 949-0626

Mr. Tharabodee  Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam
and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

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: BKKBCNSH

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: BKKBCNSHSHA

Ms. Supamard  Yu
Branch Manager
- Shanghai Branch
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

214

SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE
SUB - BRANCH
Unit 101 A, 1st Floor, No.26, Jiafeng Road
Pudong New Area
Shanghai, 200131

Tel. (86-21) 2061-7900

Fax. (86-21) 2061-7901

Mr. Ho Ching-Ming (Jimmy)
Sub-Branch Manager
- Shanghai Pilot Free Trade Zone  
  Sub-Branch

BEIJING BRANCH
1st Floor, New China Insurance Tower (NCI Tower)
No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift: BKKBCNSHPEK

Ms. Song Yu (Sunny)
Acting Branch Manager
- Beijing Branch

XIAMEN BRANCH
1st - 2nd Floor, Xiamen Top Plaza
No.2  Zhenhai Road, Siming District
Xiamen, Fujian 361001

Tel. (86-592) 297-9889

Fax. (86-592) 297-9890
Swift: BKKBCNSHSMN

Mr. Yan Shu Ming (Simon)
Branch Manager
- Xiamen Branch

SHENZHEN BRANCH
1st Floor, Unit 12, Hua Rong Building
No.178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong 518048

Tel. (86-755) 3396-5800

Fax. (86-755) 3396-5840 Ms. Zhao Yi Shen (Alicia)
Swift: BKKBCNSHSZN
Branch Manager
- Shenzhen Branch

CHONGQING BRANCH
1st Floor (L104 & L105) and 38th Floor (Unit A)
HNA Poly International Plaza
No.235 Minsheng Road
Yuzhong District, Chongqing 400010

Tel. (86-23) 6037-2300

Fax. (86-23) 6037-2343
Swift: BKKBCNSHCQG

Mr. Wu Chieh-Shan (Jason)
Branch Manager
- Chongqing Branch

MALAYSIA
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH
1-45-01 Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampang
50450  Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6888

Fax. (60-3) 2174-6800
Swift: BKKBMYKL

Mr. Choo Joon Keong
Chief Executive Officer

KUALA LUMPUR MAIN BRANCH
GF-01, Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampang
50450  Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6919

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 Darul Ta’zim

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 Darul Ta’zim

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

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
0-2391-1058, 0-2392-2581,
0-2392-2824
0-2354-3720-2

โทรสาร
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
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
ถนนเพลินจิต
0-2253-6735, 0-2255-2413
ถนนรัชดา-ลาดพร้าว
0-2512-1867-9, 0-2513-9724

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
0-2234-9048
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
0-2251-1649
0-2521-1870
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
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โทรศัพท์

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
เทสโก้ โลตัส เยาวราช
0-2623-0972-3
เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
0-2930-9380-2

โทรสาร
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
0-2623-0974
0-2930-9378

ชื่อสาขา
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
บิ๊กซี เพชรเกษม
บิ๊กซี เพชรเกษม 2

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0-2578-6072
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
0-2421-3589-90
0-2807-5193-4

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
0-2421-3587
0-2807-5191
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
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
พระที่นั่งอัมพรสถาน
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
0-2642-2372-3
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
0-2126-6991-4
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
0-2642-2370
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
0-2126-6995
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

0-2561-5211
0-2457-3766
0-2692-0710
0-2611-8051
0-2611-4951
0-2517-0361
0-2496-1886

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

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
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลุมพินี
วงเวียน 22 กรกฎา
วงศ์สว่าง
วรจักร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศรีย่าน

218

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

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2326-9950-3
0-2511-4051-5, 0-2513-1405,
0-2511-1304
0-2187-0046-7
0-2252-9365-6, 0-2252-8105
0-2223-2596, 0-2222-2848
0-2585-0350, 0-2585-5717,
0-2585-8858
0-2221-7410, 0-2221-7887-9
0-2411-2762-4
0-2241-3191-4, 0-2241-2888,
0-2241-0125
0-2143-8975-8

0-2326-9954
0-2511-3138

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

0-2129-4323-5
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

0-2187-0048
0-2254-7833
0-2223-2597
0-2585-5717
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

ชื่อสาขา
ส�ำนักสาขาพลับพลาไชย
ส�ำเพ็ง
สี่แยกบางนา
สี่แยกราชวงศ์
สีลม
สุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
สุขุมวิท 43
สุขุมวิท 71
สุขุมวิท 77 (ประเวศ)
สุขุมวิท ซอย 11
สุนทรโกษา
สุรวงศ์
เสนานิคม
หนองแขม
หนองจอก
หมู่บ้าน ดี.เค. (บางบอน)
หลักสี่
หลักสี่พลาซ่า
ห้วยขวาง
หัวล�ำโพง
หัวหมาก
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

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2221-4681, 0-2221-5265,
0-2222-0321
0-2222-2141, 0-2224-2336,
0-2622-4776
0-2396-1196-7, 0-2396-0742
0-2224-7740-2
0-2233-6080, 0-2635-8451,
0-2635-6614-6
0-2393-0126-9
0-2662-4778-9, 0-2258-8847
0-2391-7016-8
0-2328-6690-3
0-2255-3680-3
0-2240-4071-3, 0-2240-4080,
0-2240-4085
0-2233-9760-9, 0-2234-4816
0-2513-9142-6
0-2431-2156-8
0-2543-1187, 0-2543-2488
0-2417-7145-8
0-2521-3145-6, 0-2521-2761,
0-2521-3148, 0-2521-5282
0-2576-1286-9
0-2277-4651-2
0-2216-3074-7, 0-2216-6933,
0-2216-6935-9
0-2314-1736-8, 0-2314-5777
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

0-2222-2649

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

0-2236-3987
0-2949-2605
0-2273-8040
0-2235-7094
0-2029-1423
0-2661-2298
0-2279-7441

0-2225-6842
0-2396-1195
0-2224-7708
0-2233-4953
0-2393-0130
0-2258-4727
0-2391-7020
0-2328-6694
0-2255-3684
0-2240-4074
0-2234-5182
0-2513-2774
0-2431-1729
0-2543-1188
0-2417-7149
0-2521-3148
0-2576-1290
0-2277-6348
0-2216-3139
0-2314-0788
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
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สาขาในกรุงเทพฯ
ชื่อสาขา
อาคารวานิช

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อสาขา

0-2254-2789, 0-2254-2773,
0-2253-4601, 0-2254-2620
0-2354-5338-40

0-2254-2826

เอกมัย

0-2354-5342

อาคารสินธร ทาวเวอร์  

0-2263-3510-2   

0-2263-3514

อาคารอับดุลราฮิม

0-2636-0578-80

0-2636-0582

อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม

0-2224-0533-6

0-2224-0537

อินทรา สแควร์

0-2251-5651-3

0-2251-5655

อินทรารักษ์

0-2519-5306-8, 0-2519-3435

0-2519-5309

อินทามระ

0-2277-2551-2, 0-2277-0353

0-2277-0788

อุรุพงษ์

0-2215-0640-2, 0-2215-9628

0-2251-9631

เอ็น มาร์ค พลาซ่า บางกะปิ
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
เอ็ม ทาวเวอร์
เอ็มโพเรี่ยม
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เอสพละนาด
เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(ถนนรัชดาภิเษก)
โอเรียนเต็ล

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์รพ.รามาธิบดี

เอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 0-2260-4471-4

0-2260-4475

โอเรียนเต็ล 2

โทรศัพท์
0-2719-8389, 0-2314-1453
0-2271-4580-1
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

ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจราชเทวี 1
ส�ำนักธุรกิจราชเทวี 2

0-2645-6700, 0-2645-2801,
0-2645-2812-3, 0-2645-2815
0-2938-2142

0-2645-5601-2

0-2932-3884, 0-2935-0607

0-2935-0624-5

0-2524-4979, 0-2391-9285,
0-2251-2940, 0-2251-2969
0-2804-6039-40
0-2361-8444-8
0-2282-4645, 0-2282-7410-1,
0-2629-4770, 0-2629-2105
0-2877-9020
0-2623-2727

0-2254-7830

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2714-3100-18, 0-2714-3098,
0-2391-9276
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

0-2714-3096

0-2236-5651, 0-2630-6780-2,
0-2266-8616
0-2233-9872-4

0-2233-6394

0-2377-5404
0-2537-0362
0-2016-3057
0-2664-9294
0-2670-2548
0-2354-2079
0-2248-1427

0-2233-9875

ส�ำนักธุรกิจในกรุงเทพฯ
ชื่อส�ำนักธุรกิจ
ส�ำนักธุรกิจคลองตัน
ส�ำนักธุรกิจซอยอารี
ส�ำนักธุรกิจตรอกจันทร์
ส�ำนักธุรกิจถนนตากสิน
ส�ำนักธุรกิจถนนพระราม 2
กม. 7
ส�ำนักธุรกิจถนนพระราม 9
ส�ำนักธุรกิจถนนรัชดาลาดพร้าว
ส�ำนักธุรกิจถนนลาดพร้าว
ซอย 99
ส�ำนักธุรกิจบางกะปิ
ส�ำนักธุรกิจบางแค
ส�ำนักธุรกิจบางนา
ส�ำนักธุรกิจบางล�ำพู
ส�ำนักธุรกิจบุคคโล
ส�ำนักธุรกิจพลับพลาไชย

0-2938-9227-8

0-2804-6034
0-2744-3170
0-2281-4120
0-2878-2103
0-2623-2734,
0-2221-4418

โทรศัพท์
0-2216-1550-8
0-2129-3614-6, 0-2129-3625,
0-2129-3105-6
ส�ำนักธุรกิจราชวงศ์
0-2622-5101-4, 0-2224-6401-4
ส�ำนักธุรกิจรามอินทรา
0-2971-9455-9, 0-2521-8927
ส�ำนักธุรกิจราษฎร์บูรณะ
0-2873-1194-5
ส�ำนักธุรกิจลาดกระบัง
0-2327-0922, 0-2327-0930
ส�ำนักธุรกิจลาดพร้าว
0-2930-9301-8
ส�ำนักธุรกิจวงศ์สว่าง
0-2913-9155-7
ส�ำนักธุรกิจวรจักร
0-2621-1745, 0-2621-2414-5
ส�ำนักธุรกิจสวนสยาม
0-2906-8357
ส�ำนักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า 0-2886-0204-5
ส�ำนักธุรกิจสาธุประดิษฐ์
0-2674-2911
ส�ำนักธุรกิจส�ำนักงานใหญ่สีลม 0-2230-1024, 0-2230-1785,
0-2230-2920, 0-2230-1084
ส�ำนักธุรกิจส�ำเพ็ง
0-2622-9955, 0-2224-2383
ส�ำนักธุรกิจสีลม
0-2233-6080-99
ส�ำนักธุรกิจหัวล�ำโพง
0-2216-6935-9
ส�ำนักธุรกิจเอกมัย
0-2714-4392-3, 0-2391-9285

โทรสาร
0-2612-1765
0-2658-4507
0-2221-3143
0-2986-3500
0-2873-7042
0-2327-0938
0-2939-2620-1
0-2913-9158-9
0-2225-1688
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

219

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด

220

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
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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
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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
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา

222

โทรศัพท์
พาน
053-721235-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-912209-12
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 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, 279822-6
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
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
แม่สอด
055-531480, 531639

โทรสาร
053-451212
053-142608
053-288028
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
055-531312

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานประจำ�ปี 2561

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
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
จักราช
ชุมพวง

โทรศัพท์

โทรสาร

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

0-2420-0763-4, 0-2810-4986-8
034-325010-4

0-2420-0767
034-325015

042-541299, 541456
042-514147-8
042-511209, 511134
042-591222, 591609, 591018
042-532756-8

042-541593
042-514149
042-511588
042-591100
042-532759

044-248943-5
044-253524, 257711-3
044-296105
044-399112-3
044-477291-2

044-248946
044-257715
044-296106
044-399111
044-477279

034-243336

ชื่อสาขา

โทรศัพท์
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
ตาคลี
056-261191, 261157
ถนนมาตุลี
056-229072, 224136

โทรสาร
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
056-261875
056-228361

223

รายงานประจำ�ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ถนนสวรรค์วิถี
ถนนสวรรค์วิถี 2
เทสโก้ โลตัส นครสวรรค์ 2
นครสวรรค์
บิ๊กซี นครสวรรค์
พยุหะคีรี
แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ลาดยาว
หนองบัว
จังหวัดนนทบุรี
แคราย

224

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัล เวสต์เกต
เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์
เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
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
บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ 2
บิ๊กซี ติวานนท์
บิ๊กซี บางใหญ่

โทรศัพท์
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

โทรสาร
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
0-2489-6870-2
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
0-2962-6241-2
0-2968-6249-50
0-2903-1920, 0-2903-1681,
0-2903-2915

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
0-2489-6873
0-2580-8378
0-2962-2516
0-2571-5203

0-2594-6325
0-2447-0594
0-2571-7851
0-2595-0447
0-2962-6240
0-2968-6247
0-2903-0006

ชื่อสาขา
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
มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์
โรบินสัน บุรีรัมย์
ล�ำปลายมาศ

โทรศัพท์
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

โทรสาร
0-2921-0133
0-2950-5660
0-2583-6979
0-2583-6450
0-2501-5707
0-2583-1648

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

สตึก
จังหวัดปทุมธานี
คลองหลวง ปทุมธานี
ตลาดไท
ตลาดนานาเจริญ
ตลาดพูนทรัพย์
ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต

044-681315-7

044-631988
044-679133
044-690240
044-611500
044-654225
044-602200
044-600717
044-661494,
623037
044-681047

ตลาดไอยรา
ถนนบางขันธ์-คลองหลวง
ถนนล�ำลูกกา คลอง 2
เทสโก้ โลตัส นวนคร

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
0-2524-0059, 0-2524-0065,
0-2524-0087
0-2995-8145-9
0-2520-4828-9

0-2516-2844
0-2908-4921
0-2592-4010
0-2593-3721
0-2536-7906
0-2520-3668
0-2524-0378
0-2995-8150
0-2520-4830
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี
เทสโก้ โลตัส รังสิต
เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7
เทสโก้ โลตัส รังสิต นครนายก
คลอง 3
นพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว
นวนคร
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
บิ๊กซี ธัญบุรี
บิ๊กซี นวนคร
บิ๊กซี รังสิต 2
บิ๊กซี รังสิต คลอง 3
บิ๊กซี ล�ำลูกกา
บิ๊กซี ล�ำลูกกา 2
ปทุมธานี
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(วิทยาเขตรังสิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต 2
มาร์เก็ตเพลส รังสิต คลอง 1
ระแหง
รังสิต
ล�ำลูกกา คลอง 8
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
อุทยานวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2
เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลองวาฬ
ทับสะแก
เทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์
เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
บลูพอร์ต หัวหิน
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บุญถาวร หัวหิน

โทรศัพท์
0-2978-1263-6
0-2958-3765-7
0-2577-3097-8
0-2569-5085-6

โทรสาร
0-2978-1267
0-2958-3768
0-2577-3099
0-2569-5087

0-2977-6230-3
0-2909-2031, 0-2909-2148
0-2529-0045, 0-2529-0067,
0-2529-0187
0-2577-4886-9
0-2520-3962-4
0-2995-1305-6
0-2592-2944-6
0-2152-7403-4
0-2563-3195-7
0-2581-3033-4, 0-2978-0700
0-2958-5865-6, 0-2958-5868
0-2958-5260-2
0-2108-3151-3

0-2581-6755
0-2909-2160
0-2529-0166

0-2564-2751-3

0-2564-2754

0-2564-0911, 0-2564-0830
0-2564-0412-4
0-2198-5745-7
0-2599-1600-2
0-2531-3226, 0-2531-0669,
0-2531-3239-40, 0-2531-8224
0-2193-3908-10
0-2992-5582-4
0-2501-3500-1, 0-2501-2932,
0-2501-3234
0-2564-8028, 0-2564-8030
0-2117-8970-2
0-2533-1911, 0-2533-1913,
0-2533-1959

0-2564-0914
0-2564-0416
0-2198-5749
0-2599-1603
0-2531-0668

032-661492-3
032-671393-4
032-652250-3
032-825780-2
032-523213-6
032-548697-9
032-699334-5
032-520939, 520956-7, 520978

032-661491
032-671795
032-652254
032-825783
032-523217
032-548700
032-699142
032-520979

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

0-2193-3912
0-2992-5585
0-2501-2662
0-2564-8029
0-2117-8973
0-2533-1958

ชื่อสาขา
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
032-611251, 611420
032-621666, 622111
032-570247-50
032-511717, 511818
032-521099-102

โทรสาร
032-611590
032-622056
032-570250
032-512512
032-521111

037-455493-5
037-283434-6
037-482250-3
037-274369-71
037-278682-4
037-211555
037-454718-20
037-210364-6

037-455722
037-283437
037-482254
037-274040
037-278685
037-211556
037-454721
037-210367

037-281093, 282137

037-281286

073-431266-7
073-336019, 336196
073-333001, 331037

073-315561
073-336196
073-332663

035-243301-4
035-213809-12
035-341022, 341079, 341386

เทสโก้ โลตัส บางปะอิน
เทสโก้ โลตัส เสนา อยุธยา
นครหลวง
นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
บิ๊กซี อยุธยา
ประตูน�้ำพระอินทร์
วังน้อย
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
เสนา
อยุธยา
จังหวัดพะเยา
เชียงค�ำ
เชียงม่วน
ดอกค�ำใต้
เทสโก้ โลตัส เชียงค�ำ พะเยา
เทสโก้ โลตัส พะเยา

035-742453-4
035-202793-4
035-359131-4
035-221886-8, 221890
035-351401-3
035-747047-8
035-361670-1, 361066-8
035-271976, 271997
035-346667-8
035-332142-4
035-201859
035-252381-4

035-243305
035-213808
035-341385,
222089
035-742455
035-202795
035-359132
035-221889
035-351404
035-747049
035-361065
035-271386
035-346668
035-332145
035-201959
035-252385

054-451971, 451551
054-495041-2
054-418936-7, 418939
054-454234-5
054-484297-9

054-451225
054-495020
054-418938
054-454236
054-484294
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
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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
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลย์สงคราม
วังทอง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก
ห้าแยกโคกมะตูม
จังหวัดเพชรบุรี
เขาย้อย
เขาวัง
ชะอ�ำ 
ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส ท่ายาง
เทสโก้ โลตัส เพชรบุรี
บิ๊กซี เพชรบุรี

โทรศัพท์
054-411039-42, 411306
054-499234, 499037-8
054-870213-5

โทรสาร
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
032-461578-9, 461821-2
032-463280, 463300, 463400,
463404
032-402801-3
032-402600-3

032-439889
032-428065
032-434046
032-461577
032-463480
032-402804
032-402604

ชื่อสาขา
เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ซับสมอทอด
เทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์
เพชรบูรณ์
เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
บิ๊กซี เพชรบูรณ์
บิ๊กซี หล่มสัก
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 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
เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
ถนนเทพกษัตรีย์
ถนนเทพกษัตรีย์ 2
(สามแยกสะป�ำ)
ถลาง
เทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า
เทสโก้ โลตัส ถลาง
เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เทสโก้ โลตัส ราไวย์
ป่าตอง
ป่าตอง 2 (ถนนสาย ก.)
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต
สี่แยก ท่าเรือ
หาดกะรน ภูเก็ต
ห้าแยกฉลอง ภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย

โทรศัพท์
032-427047-8, 425024

โทรสาร
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
076-366076-7
076-325506-9
076-249857-9
076-368042-6
076-216725, 216728
076-364121-4

076-386164
076-319282
076-214629
076-366079
076-325510
076-249860
076-368047
076-225719
076-364120

076-311689, 311713, 311275
076-216742-3
076-311243-4
076-255128-9
076-383945-7
076-344906-11
076-322861-4
076-216256, 211292-5
076-523395-7
076-386867-70
076-398475-8
076-383440-2

076-311726
076-216744
076-311245
076-255130
076-388967
076-344912
076-322865
076-216895
076-523398
076-386871
076-398477
076-383524

043-744127, 789252

043-744128
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
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

โทรศัพท์
043-761990-3
043-781123, 781112, 782192
043-995538-40
043-754611-2
043-723020-3
043-970178-9, 970790

โทรสาร
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

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

043-589152,
589025
043-524860
043-572476
043-512503
043-540900
043-514742
043-550624

สะพานปลา
จังหวัดระยอง
แกลง
เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง

077-897115, 897131-3
077-813401-3
077-811389, 811325, 811094-5,
811230
077-816293, 816295

077-897091
077-813404
077-822790

038-671170, 672503-4
038-942841-4

038-671576
038-942845

077-824059

ชื่อสาขา
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
038-695544-5
038-800535-7
038-636204, 636250
038-656458-60

โทรสาร
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

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

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

เทสโก้ โลตัส ลพบุรีอินน์
พลาซ่า
เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี
บ้านหมี่
บิ๊กซี ลพบุรี
บิ๊กซี ลพบุรี 2
พัฒนานิคม
ลพบุรี

036-614041-3

036-441202, 625255-6

036-522112-3
036-471046, 471153, 471500
036-784464-6
036-780721-3
036-436151-2, 436155
036-411084, 411023, 413884,
617529-31

036-441003,
441397
036-614045
036-523111
036-471559
036-784467
036-780724
036-436156
036-412622
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ชื่อสาขา
ล�ำนารายณ์

โทรศัพท์
036-461363, 631056, 461563

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
ราษีไศล

036-770179-80
036-412561, 613863-4

โทรสาร
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
045-681091, 682485-7

ศรีสะเกษ

045-611706, 612202-3

045-661011
045-651029
045-671027
045-663487
045-671089
045-644193
045-691823
045-687126
045-681090,
681092
045-611733

ชื่อสาขา
จังหวัดสกลนคร
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
ห้าแยกสะพานติณสูลานนท์
จังหวัดสตูล
ทุ่งหว้า
บิ๊กซี สตูล

โทรศัพท์

โทรสาร

042-722612-3
042-794172
042-731370-2
042-771243, 734982-4
042-971735-8
042-781205
042-711501, 711706, 732603
042-721096

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
074-333085-6

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
074-333087

074-789016-7
074-741944-6

074-789016
074-741947
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ชื่อสาขา

โทรศัพท์
074-781455, 781511
074-721350, 730424

โทรสาร
074-781147
074-721348

โทรศัพท์
0-2384-1375-6, 0-2384-7607-8,
0-2754-1082-3
0-2380-0160-3
0-2316-4961-3

โทรสาร
0-2754-1083

เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1790-3

0-2134-1794

เขื่อนขันธ์-พระประแดง

0-2462-7865-6

0-2462-7864

เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม

034-715871-2

034-718678

คลองด่าน สมุทรปราการ

0-2330-1117-8

ถนนกิ่งแก้ว

0-2738-9600-2

0-2330-1119

บางคนที

034-761862-4

034-761863

0-2738-9604

บิ๊กซี สมุทรสงคราม

034-770800-3

034-770804

ถนนเทพารักษ์ กม. 22

0-2706-9615-8

0-2750-4815

สมุทรสงคราม

ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ

0-2312-3127-9, 0-2312-3110,
0-2312-3139

0-2312-3130

034-711365, 711457,
723529-30

034-715576,
711564

อัมพวา

034-751504-5, 751600

034-751506

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

0-2394-4863-4, 0-2394-5990,
0-2384-1663

0-2384-1662

ถนนแพรกษา

0-2382-7285-7

0-2382-7288

กระทุ่มแบน

034-470908-9, 473326-7,
471909

034-471908,
470910

ถนนศรีนครินทร์

0-2385-7152, 0-2385-7158,
0-2758-9515

0-2385-7151

เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย

034-491735-8

034-491739

ถนนสายลวด สมุทรปราการ

0-2387-0133-5, 0-2387-1699,
0-2701-6793-4

0-2701-6795

ถนนเศรษฐกิจ 1

034-827252-4

034-827256

ถนนเอกชัย 2

034-421661-4

034-421665

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1840-3

0-2134-1844

ถนนเอกชัย สมุทรสาคร

034-852630-2

034-852628

เทศบาลต�ำบลแพรกษา

0-2136-4521-4

0-2136-4525  

ท่าฉลอม

034-818504, 808505

034-497234

034-472064-6, 472077

034-472080

ละงู
สตูล
จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อสาขา
ส�ำโรง
อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
โฮมโปร บางนา

0-2380-0164
0-2316-4964

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

เทสโก้ โลตัส บางนา

0-2740-9687-9

0-2739-9165

เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน

เทสโก้ โลตัส บางปู

0-2710-9059-61

0-2710-9058

เทสโก้ โลตัส มหาชัย

034-827510-2

034-827514

เทสโก้ โลตัส บางพลี

0-2751-2339-40

0-2751-2338

เทสโก้ โลตัส มหาชัย 2

034-866300-3

034-866304

เทสโก้ โลตัส แพรกษา

0-2178-6762-4

0-2178-6765

บ้านแพ้ว

034-467567-9

034-859365

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

0-2175-7534-6

0-2175-7537

บิ๊กซี มหาชัย

034-442880-3

034-442884

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

0-2324-0517-20

0-2324-0533

พุทธสาคร

0-2420-6235-8

0-2420-6239

034-864438, 864441

034-864442

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

0-2315-2944-7

0-2315-2948

มหาชัย สมุทรสาคร

บางครุ-พระประแดง

0-2463-7051-2

0-2463-7053

สมุทรสาคร

034-423577-8, 811323-4

บางโฉลง

0-2312-7025-7

0-2312-7029

034-810920,
811325

บางพลี

0-2750-8600-7

0-2312-5332

หลักสาม บ้านแพ้ว

034-850834-5, 481159

034-481060

บิ๊กซี บางพลี

0-2312-2921-3

0-2312-2924

อัสสัมชัญ พระราม 2

034-870049-52

034-870057

บิ๊กซี ปาล์ม ไอส์แลนด์

0-2380-1610-2

0-2380-1614

บิ๊กซี ศรีนครินทร์

0-2710-5052-3

0-2710-5054

ตลาดโรงเกลือ

037-230876-8

037-230944

บิ๊กซี สมุทรปราการ

0-2395-2082-4

0-2395-2085

เทสโก้ โลตัส วังน�้ำเย็น

037-251408-9, 251508-9

037-251550

บิ๊กซี ส�ำโรง 2

0-2757-9076-7

0-2757-9078

เทสโก้ โลตัส วัฒนานคร

037-261321-2, 261325-6

037-261315

บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

0-2463-6734-6

0-2463-6738

เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ

037-541681

037-541684

พระประแดง

0-2462-5907-8, 0-2462-7570,
0-2463-4625, 0-2462-6824

0-2463-3449

บิ๊กซี สระแก้ว

037-421771-3

037-421774

สระแก้ว

037-242641-2

037-242638

เมกาบางนา

0-2105-1264-6  

0-2105-1268

อรัญประเทศ

037-232900, 232315

037-232311

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

0-2049-1420-2

0-2049-1423

จังหวัดสระบุรี

โรบินสัน สมุทรปราการ

0-2174-2734-6

0-2174-2738

แก่งคอย

036-251541-5

036-251544,
320179

สมุทรปราการ

0-2702-6235-8, 0-2702-6218

0-2702-6219,
0-2702-7498

เขตอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี

036-373837-9

036-373840

จังหวัดสระแก้ว
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สาขาในต่างจังหวัด
ชื่อสาขา
ถนนสุดบรรทัด
เทสโก้ โลตัส สระบุรี
พระพุทธบาท
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี

โทรสาร
036-315629
036-222763
036-268012
036-351490
036-221226

หนองแค

โทรศัพท์
036-315626-8
036-222078, 222340, 222378
036-268010-1
036-351487-9
036-222194-5, 211083, 221428,
221186
036-371788, 371643-4

หนองแซง

036-366242-4

036-366241

สิงห์บุรี

036-511978-9

036-511131

อินทร์บุรี

036-581787-9, 581487

036-581788

ทุ่งเสลี่ยม

055-659179, 659226

055-659166

เทสโก้ โลตัส เมืองสุโขทัย

055-645823-5

055-645826

บิ๊กซี สุโขทัย

055-616466-8

055-616469

ศรีสัชนาลัย

055-671275-7

055-671274

สวรรคโลก

055-642505

055-642042

สุโขทัย

055-611751-4

055-611122

036-371787,
325062

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุโขทัย
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จังหวัดสุพรรณบุรี
ด่านช้าง สุพรรณบุรี

035-595565-8

035-595570

เทสโก้ โลตัส สองพี่น้อง

035-532544-6

035-532767

เทสโก้ โลตัส สามชุก

035-572044-5

035-572046

เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี

035-526137-8

035-526140

บิ๊กซี สุพรรณบุรี

035-494890-2

035-494893

โรบินสัน สุพรรณบุรี

035-454261-4

035-454265

ศรีประจันต์

035-581021-3, 581411

035-581020

สวนแตง

035-599187-90

035-599189

สามชุก

035-571177, 571144

035-571155

สุพรรณบุรี

035-523871-3

035-523874

อู่ทอง

035-551199, 551122, 551244

035-551212

เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

077-456536, 456571, 456684

077-456790

เกาะพะงัน

077-377590-2, 377619, 377681

077-377570

เกาะสมุย

077-420202, 420301, 421105

077-421239

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 077-602723-4

077-602725

เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย

077-410420-3

077-410419

ดอนสัก   

077-371456-8, 251046

077-371459

ตลาดมะขามเตี้ย

077-289223-4

077-289225

ถนนกาญจนวิถี

077-205520-3

077-205524

ถนนชนเกษม

077-281297-8, 287717

077-281299

ท่าชนะ

077-262246, 381208

077-381083

ชื่อสาขา
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
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

โทรสาร
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

044-559081

044-531966-7

044-531968

044-539487-9

044-539486

044-535100-2

044-535103

044-551155, 551076-7

044-551147

044-511663-4

044-511035

044-042730-3

044-042734

044-537211

044-537210

044-561040

044-561177

044-512013

044-511213

042-413013

042-413014

042-401509-10

042-401506

042-413470-1

042-413469

042-471289-90

042-471288

042-411594, 412675-6

042-412576

042-312914-6

042-312917

042-312034-5

042-312036

035-851284-6

035-851287

035-631092, 631427, 631502

035-631091

035-611741-2, 611279

035-611278

045-270203-5

045-270206

045-465052-3

045-465054

045-511850-2

045-511854
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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
หนองหาน
อุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนเจษฎาบดินทร์
ถนนบรมอาสน์
ทองแสนขัน
พิชัย
อุตรดิตถ์

โทรศัพท์

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
042-261074-5, 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
042-261342
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

ชื่อสาขา
จังหวัดอุทัยธานี
หนองฉาง
อุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
กิโลศูนย์
เขมราฐ
เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ถนนสรรพสิทธิ์
เทสโก้ โลตัส เดชอุดม
เทสโก้ โลตัส พิบูลมังสาหาร
เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
น�้ำยืน
บิ๊กซี วารินช�ำราบ
บิ๊กซี อุบลราชธานี
วารินช�ำราบ
สุนีย์แกรนด์ซิตี้มอลล์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เอสเค ชอปปิ้ง พาร์ค
อุบลราชธานี

โทรศัพท์

โทรสาร

056-531254
056-511909, 511344, 511354

056-531121
056-511910

045-242708
045-491200, 491203
045-442390-3
045-361034-5
045-481027, 481029
045-246072, 244171
045-361444, 361226, 361855
045-442032, 442054, 442095
045-255825-6
045-371009-10
045-854051-3
045-355163-5
045-269413
045-316754, 316757

045-243837
045-491196
045-422394
045-361456
045-481028
045-264399
045-362727
045-442029
045-255827
045-371011
045-854054
045-355166
045-321117
045-316758

045-254074, 254634, 254685
045-474021-3

045-255015
045-474024

โทรศัพท์
0-2738-9467,0-2738-9469
077-284418

โทรสาร
0-2738-9472
077-281392

034-219659-65

034-254238

039-321807-13

039-321178

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
075-611591-4
043-812033-6, 812039
055-713821
077-430762-3

โทรสาร
037-280497
075-611186
043-812510
055-713822
077-430764

043-227202-4
032-428066-8
038-512723-5
056-412890
077-504458
053-600742, 600778-81
075-223302-7
039-524209-13
0-2992-3527, 0-2992-3522

043-227210
032-428069
038-514988
056-412505
077-511447
053-600786
075-223308
039-524214-5
0-2992-3532

075-340576

075-348155

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

076-216784, 223076, 233148-54 076-233153
0-2382-7352-4
044-243472-5

0-2382-7361
044-243528

042-413805

042-413806

0-2969-9152-3
043-518210

0-2527-8948-9
043-518234

035-229382-91
0-2532-4914-6

035-229395
0-2532-4898
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ส�ำนักธุรกิจในต่างจังหวัด
ชื่อส�ำนักธุรกิจ

232

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
ส�ำนักธุรกิจบุรีรัมย์
ส�ำนักธุรกิจปทุมธานี

032-334574-6

032-321781

034-421157-63

034-421164-5

056-228892

056-222902

036-223138-73

036-223144

073-337258-61

073-337262

076-313240-4
034-611722
034-251994-6
042-511209, 511134
044-257344  
073-512575-9
054-775197-8
038-457656-8

076-313245
034-611311
034-242213
042-511975
044-257264
073-513102
054-775208
038-457660

038-284071-3
0-2595-0056
038-444375-7
032-210262-6
044-611215
0-2581-3033-4

ส�ำนักธุรกิจประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักธุรกิจประตูช้างเผือก
เชียงใหม่
ส�ำนักธุรกิจประตูน�้ำพระอินทร์
อยุธยา
ส�ำนักธุรกิจป่าตอง ภูเก็ต
ส�ำนักธุรกิจพะเยา
ส�ำนักธุรกิจพัทยาเหนือ ชลบุรี
ส�ำนักธุรกิจพัทลุง
ส�ำนักธุรกิจพิจิตร
ส�ำนักธุรกิจพิษณุโลก

032-601878-9
053-287163-4

038-284022
0-2595-0071
038-444378
032-211266
044-620499
0-2581-8019,
0-2581-6751
032-601353-4
053-287161

035-361086-8

035-361017

076-341558
054-481044-5
038-489009-11
074-617346-50
056-612402-6
055-218666-70

076-345120
054-431818
038-489031
074-617251-4
056-612407
055-218660

ชื่อส�ำนักธุรกิจ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

056-721497, 748042
054-534592-6
034-864206, 864114-7
038-052360-5
055-534063-7
045-715143-4
073-223830-4
038-861025
036-427139
042-814894
038-771549
045-620026
042-711501, 732124

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

074-723700-4
054-218102, 218105
077-816293, 816295
053-266036-43

056-711548
054-534597-8
034-864205
038-052368
055-534072
045-715194
073-223835
038-861028
036-427241
042-814893
038-322768
045-611980
042-711410,
736182
074-723698-9
054-226572
077-816455
053-243121

0-2754-1081
055-610361-4
035-522670-1
044-511328-9
032-515029-37
074-235330
074-257017, 257028
044-816021

0-2394-3432
055-611752
035-522672
044-539510
032-512513
074-238687
074-257182
044-816022

037-232974

037-232993,
232997
034-324442
035-612116
042-344432-3
055-413319
045-262873

034-324041-4
035-612112-5
042-344420
055-416901
045-262908

เนื้อหาของรายงานเล่มนี้ผลิตจากวัสดุหลักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่กระดาษกรีนและหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง
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ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร.
(66) 0-2231-4333
บัวหลวงโฟน
1333
www.bangkokbank.com

