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+ วิสยัทศัน์
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล 
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำาแห่งภูมิภาคเอเชีย
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ธนาคารกรุงเทพพร้อมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนลูกค้า  
ในการปรบัตวัให้เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลก 
นบัตัง้แต่เริม่กิจการ ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะยืนเคยีงข้างเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนไทย 
มาโดยตลอด

+ รู้จกักบัธนาคารกรุงเทพ

2561
สินทรัพย์

3,116,750
ล้านบาท

เงินให ้สินเช่ือ

2,083,160
ล้านบาท

เงินรับฝาก

2,326,470
ล้านบาท

ตัวเลขแสดงจ�านวนสาขา
*  ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

สหราชอาณาจักร

1

  อินโดนีเซีย

3

เมียนมา

1

เวียดนาม

2
ฮ่องกง

2

ลาว

2 ไทย

1,161*
มาเลเซีย

5

หมู่ เกาะ
เคย์แมน

1

สหรัฐอเมริกา

14
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ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร โดยจ�าแนก 
การด�าเนนิธุรกิจเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ ธุรกิจลกูค้ารายกลาง ธุรกิจลกูค้ารายปลกี 
ธุรกิจลูกค้าบุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษัทย่อย 
ที่ส�าคัญประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด กิจการในเครอืทีอ่ยู่ต่างประเทศ 2 บรษิทั คอื บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
และธนาคารกรงุเทพ (ประเทศจนี) จ�ากัด

เครือข่าย
ในต่างประเทศ

18.0 %

32 
แห่ง

เขตเศรษฐกิจส�าคัญ 15 
เขต

เงินกองทุนท้ังสิ้น 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 

เป็นผู้น�าในการให้บริการทางการเงินแก่ 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติท่ี
เข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล

ธุรกิจลูกค้ารายกลาง

ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง  
ให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม 
และการเปลีย่นผ่านการบรหิารงานไปสูท่ายาท
รุ่นต่อไป

ธุรกิจการเงินธนกิจ

ประสานความร่วมมือกับสายลูกค้าธุรกิจ 
รายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เพ่ือน�าเสนอ
บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและ 
ครบวงจร

ธุรกิจลูกค้ารายปลีก

ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ด้วยการแบ่งปันความรู้อันเป็น
ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า 
และน�าเสนอโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ธุรกิจลูกค้าบุคคล

ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย 
ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน
และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ

สนับสนุนลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 
ที่กว้างขวาง และบุคลากรท้องถ่ินท่ีมีความรู้
และความเชี่ยวชาญ

จีน

6

สิงคโปร์

1

กัมพูชา

1

ฟิลิปปินส์

1

ญี่ปุ ่น

2
ไต้หวัน

3

5
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สรรค์สร้างคุณค่า
ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น ในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารพร้อมเคียงข้างลูกค้าและ 
ร่วมสร้างสรรค์สังคมในวงกว้าง

การใส่ใจดูแลสังคม

ท�างานร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิด 
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

มุ่งสร้างนวัตกรรม เตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเสริมสร้างศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า 

แบ่งปันความรู้ทางการเงินและสร้างโอกาสการเข้าถึง 
บริการทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 
เกษตรกร และผู้ต้องการโอกาสในสังคม

การดูแลและการพัฒนาพนักงาน   

สรรหา พัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน 
ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและรวดเร็ว

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจในการด�าเนินงานของธนาคาร 
และส่งเสริมลูกค้าและคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านจริยธรรมและการพัฒนา
ความยั่งยืน

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

6
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คุณค่าท่ี ได ้สร ้างสรรค์

+ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ/
เทคโนโลยี เพื่อน�าเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุด
แก่ลูกค้า

+ น�าเสนอบริการและความรู้ความช�านาญ  
เพ่ือรองรับวิถีชีวิตสังคมเมืองและดิจิทัล

+ มอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน 
ในชีวิตประจ�าวัน

+ เคียงข้างลูกค้า สู่ความส�าเร็จ
และความม่ังคั่งอย่างย่ังยืน

+ เพ่ิมคุณค่าของบริการ 
ด้วยความรู้

+ เข้าใจและตอบสนองลูกค้า 
ได้ตรงใจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

7
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+ การรวมกลุ่มในภูมิภาค 

เชื่อมโยงภูมิภาคด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมและ 
ความเชี่ยวชาญในกิจการขนาดใหญ่และตลาดต่างประเทศ

+ การขยายตัวของเมือง 

สนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ให้เข้าถึงโอกาสจากโครงการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
และการพัฒนาของเมือง และตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าบุคคล ด้านการวางแผนจัดการสินทรัพย์  

+ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

สร้างความประทับใจในบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ 
ของบริการธนาคารดิจิทัล

+ แนวทางที่มุ่งเน้น

8
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ลูกค้าธุรกิจ

+ ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

+ ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและ 
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ 

+ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการ
บริหารจัดการเงินสดและสินเชื่อ 
การค้าระหว่างประเทศ

ลูกค้าบุคคล

+ ยกระดับการให้บริการทุกช่องทาง 
เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

+ ขยายฐานลูกค้าที่เป็น 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

+ พัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย
ของบริการวางแผนจัดการสินทรัพย์

ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ 

+ สนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์ 
จากโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค

+ ขยายฐานลูกค้าที่เป็นเครือข่ายธุรกิจ
ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ 

+ เชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ในภูมิภาค 

บุคลากร

+ เตรียมบุคลากร ให้พร้อมรับ 
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการท�างาน 
รูปแบบใหม่ 

+ จัดรับและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่

+ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
และมุ่งเน้นจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน

บริการธนาคารดิจิทัล

+ น�าเสนอนวัตกรรมด้านบริการ  
ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มฟินเทคและ
ผู้น�าเทคโนโลยี 

+ พัฒนาและยกระดับความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงช่องทางการให้บริการ
ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

+ เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
ด้วยนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ  

9
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคญั 
(งบการเงินรวม)

เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2561 2560 2559 2561/2560 2560/2559          

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์                  3,116,750 3,076,310 2,944,230 + 1.3 + 4.5
เงินให้สินเชื่อ /1 2,083,160 2,003,989 1,941,093 + 4.0 + 3.2
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /1  1,930,157 1,863,968 1,821,575 + 3.6 + 2.3
เงินรับฝาก  2,326,470 2,310,743 2,178,141 + 0.7 + 6.1
หนี้สิน 2,703,591 2,674,303 2,564,985 + 1.1 + 4.3
ส่วนของเจ้าของ /2 412,814 401,724 379,016 + 2.8 + 6.0

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ย 110,781 105,476 102,443 + 5.0 + 3.0
รายได้รวม 170,653 160,253 152,747 + 6.5 + 4.9
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองและภาษเีงนิได้ 66,236 63,520 55,352 + 4.3 + 14.8
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271 41,150 39,625 + 7.6 + 3.8
ก�าไรสุทธิ /2 35,330 33,009 31,815 + 7.0 + 3.8

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23.19 21.56 20.76 + 7.6 + 3.8
ก�าไรสุทธิ /2 18.51 17.29 16.67 + 7.0 + 3.8
มูลค่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 - -
มูลค่าหุ้นตามบัญชี /2 216.26 210.45 198.56 + 2.8 + 6.0
ช่วงราคาสูงสุด - ต�่าสุด 218.00 - 184.50 207.00 - 159.50 182.00 - 142.50
ราคาปิด 203.00 202.00 159.50 + 0.5 + 26.6

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก /1 89.54 86.72 89.12 + 2.82 - 2.40
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.42 3.88 3.22 - 0.46 + 0.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 190.93 160.17 173.62 + 30.76 - 13.45
ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย /2 1.13 1.09 1.09 + 0.04 -
ก�าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย /2 8.73 8.49 8.59 + 0.24 - 0.10
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.40 2.32 2.34 + 0.08 - 0.02
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 45.44 43.52 47.71 + 1.92 - 4.19
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.43 16.63 16.40 - 0.20 + 0.23
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.96 18.17 18.32 - 0.21 - 0.15

หมายเหตุ : /1 หักรายได้รอตัดบัญชี
 /2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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+ การใส่ใจดูแลสังคม

+ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
	 และนวัตกรรม

+ การดูแลและการพัฒนาพนักงาน	

+ การเสริมสร้างศักยภาพ 
 ของห่วงโซ่คุณค่า	

+  การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

+ การพฒันาความยัง่ยนื
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คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ - ร้อยกรอง





จากซ้ายไปขวา : เดชา ตุลานันท์, ปิติ สิทธิอ�านวย, ชาติศิริ โสภณพนิช

+ สารจากประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร  
 และกรรมการผู้จดัการใหญ่

ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า

อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ลูกค้า

ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ
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สภาวะแวดล้อมในการด�าเนินงานปี 2561

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
หรือ GDP (Gross Domestic Product) ขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับ
ร้อยละ 4.0 ในปี 2560 ถึงแม้อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ในปี 2561 แต่ภาคการส่งออกและการท่องเท่ียวได้ชะลอลงในช่วง 
ครึ่งหลังของปี ท่ามกลางภาวะการชะลอลงของการค้าโลกและความ 
ไม่แน่นอนในการด�าเนินนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา

ด้วยประโยชน์จากการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นน�าส�าหรับลูกค้า
ธุรกิจ ความครอบคลมุของเครอืข่ายสาขาต่างประเทศ รวมทัง้เครอืข่าย
สาขาและช่องทางการให้บริการที่หลากหลายส�าหรับลูกค้าบุคคล  
ท�าให้ผลประกอบการในปี 2561 ธนาคารมีก�าไรสุทธิ 35,330 ล้านบาท 
คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น 18.51 บาท สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 4.0 ในขณะท่ี 
เงินฝากของธนาคารขยายตัวร้อยละ 0.7

ปี 2561 ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ กับการรักษาสภาพคล่องและ 
เงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือให้มีเสถียรภาพทางการเงิน 
ที่ย่ังยืน สามารถรองรับการขยายธุรกิจและรับมือกับความไม่แน่นอน 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน วงเงินรวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน
กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยข่าวมหามงคล อันเน่ืองมาจาก 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม ตามพระราช
ประเพณี น�ามาซึ่งความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย 
ทั้งประเทศ

การถึงแก่อนิจกรรมของอดีตประธานกรรมการ 

นายชาตรี โสภณพนิช

การถึงแก่อนิจกรรมของอดีตท่านประธานกรรมการ นายชาตร ีโสภณพนิช 
ในเดือนมิถุนายน 2561 นับเป็นความสูญเสียท่ีสร้างความเศร้าโศก 
และเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวโสภณพนิช คณะกรรมการธนาคาร 
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนภาคธุรกิจในวงกว้าง ความรอบรู้และ
ความเมตตาของท่านคอืความประทับใจทีจ่ะยังคงจารกึอยู่ในความทรงจ�า
ของทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน ตลอดชีวิตการท�างานในช่วง 12 ปี  
ที่ท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 18 ปี ในต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ การบรหิารและนโยบายทีท่่านได้วางไว้ท�าให้ธนาคาร
มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ท่านได้ริเริ่ม 
ปรับเปลี่ยนระบบงานของธนาคาร อาทิ การน�าคอมพิวเตอร์มาใช ้
ปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า การปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายบริหาร  
รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ด้วยวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล 
ธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือเติบโต 
ไปพร้อมกับธุรกิจของลูกค้า ท�าให้ธนาคารมีรากฐานท่ีมั่นคงและ 
ก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นน�าของภูมิภาคดังเช่นปัจจุบัน ด้วยปณิธาน 
อันมุ่งมั่นในการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของลูกค้า พนักงาน และ
ผูถื้อหุน้ และความเป็นผูน้�าทีข่บัเคลือ่นธนาคารให้ก้าวผ่านสถานการณ์
ทั้งดีและร้ายได้ด ้วยความเข้มแข็ง อดีตท่านประธานกรรมการ  
นายชาตรี โสภณพนิช คือปูชนียบุคคลผู้สร้างต�านานแห่งความส�าเร็จ 
ที่ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนจะให้ความเคารพรักและระลึกถึง 
ตลอดไป

ธนาคารได้ใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ 
และสามารถสร้างคุณค่า 
ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น
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ส�าหรับปี 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลง 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.8 เนื่องจากการส่งออกที่ขยายตัวชะลอลง 
ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจยัภายนอกหลายประการ อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นของภาครัฐและการเลือกตั้งทั่วไปจะช่วยกระตุ้น
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภค

หากพิจารณาถึงภาพรวมในระยะยาว จะเห็นว่าพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศก�าลังเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาคธุรกิจมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับแนวโน้มส�าคญั ได้แก่ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค (Regionalization) การขยายตัวของเมือง 
(Urbanization) และการเข้าสูยุ่คดจิทัิล (Digitalization) โดยแนวโน้มนี้
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและธุรกิจของลูกค้า อีกทั้ง 
ยังเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจการของธนาคาร

ลูกค้าธุรกิจในไทยและต่างประเทศมีการจัดต้ังหรือขยายกิจการไปยัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายตลาดใหม่ จัดตั้ง
ฐานการผลิต และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ในฐานะธนาคารชั้นน�าของ
ภูมิภาค ซึ่งมีสาขาในอาเซียนถึง 16 แห่ง จากสาขาในต่างประเทศ
ทั้งหมด 32 แห่ง ท�าให้ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
สาขาเหล่านี ้ประกอบกับความเชีย่วชาญในตลาดท้องถ่ิน เพ่ือสนบัสนุน
การด�าเนินธุรกิจของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ขณะเดียวกันธนาคารยังสนับสนุนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
ในการแสวงหาโอกาสจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรอื EEC (Eastern Economic Corridor) 
รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่พร้อมรับประโยชน์จากการขยายตัว
ของเมอืง นอกจากนี ้การทีป่ระชากรมรีายได้มากขึน้และมคีวามต้องการ
ที่เปลี่ยนไป อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของสังคมเมือง ธนาคารจึง
ขยายบริการด้านการวางแผนการเงินที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี  

การเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัลท่ีแผ่ขยายในวงกว้าง ท้ังในประเทศไทย 
และทั่วโลก ส่งผลให้มีการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
เป็นล�าดับ และท�าให้ธุรกิจการเงินต้องปรับตัวตาม ส�าหรับธนาคาร
กรุงเทพ นอกจากการให้บริการธุรกรรมทั่วไปผ่านช่องทางดิจิทัลแล้ว 
ธนาคารยังน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการเชื่อมโยงกับลูกค้า  
พร้อมท้ังใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytic) เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการและสามารถสร้างคุณค่า 
ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น

ธนาคารได้จัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรม” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นผู้น�า
และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลภายในธนาคาร 
ทีมงานใหม่นี้จะมุ่งเน้นเทคโนโลยี  เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของระบบงานภายใน ซึ่งในที่สุดน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการ 
และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

ธนาคารได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�าระดับโลก เพ่ือพัฒนาบริการ
ทางการเงินด้วย DLT (Distributed Ledger Technology) และได้
ทดสอบการให้บริการการค้าระหว่างประเทศกับลูกค้ารายใหญ่ 
จ�านวนหนึ่งแล้ว เทคโนโลยีนี้จะช่วยเสริมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
และท�าให ้ลูกค ้าในภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงกับคู ่ค ้า 
ในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสนับสนุนการเป็น 
ผู้น�าด้านบริการการค้าระหว่างประเทศของธนาคารอีกด้วย

นอกจากน้ี ธนาคารยังร่วมมือกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค
เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการท�างานภายใน โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจส�าหรับผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค 
หรือ Bangkok Bank InnoHub Season 2 ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็น 
ปีที่สอง ได้ครอบคลุม 5 ด้านหลัก คือ การพัฒนาประสบการณ์ 
การใช้บริการของลูกค้า (Creating Unique Customer Experience)  
การปรับรูปแบบของบริการและกระบวนการท�างานให้เป็นดิจิทัลและ
เป็นอัตโนมัติ (Digitization and Automation) นวัตกรรมส�าหรับลูกค้า
เอสเอ็มอี (Future SME Solution) นวัตกรรมด้านการช�าระเงิน 
(Innovation Payment) และนวัตกรรมจากเทคโนโลยีล�้าสมัย 
(Discovering Cutting Edge Technology) 
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เดชา ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

ปิติ สิทธิอ�านวย

ประธานกรรมการ

ชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

การธนาคารเพื่อความย่ังยืน

ธนาคารพร้อมมอบความมั่นใจและอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกการ
เปลี่ยนแปลง โดยนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลเงินฝาก
และน�าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแล้ว ยังรวมถึงการน�าเสนอข้อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับแนวโน้มของโลก ภูมิภาค และท้องถ่ิน ตลอดจน 
วิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้มเหล่าน้ี ท่ีอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ 
และประชาชนในประเทศไทย 

ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพ่ือนคูค่ดิ มติรคูบ้่าน” ธนาคารจงึมุง่เน้น
การสร้างคณุค่าอย่างย่ังยืน และสนับสนนุให้ลกูค้าก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ 
ด้วยผลติภัณฑ์และบรกิารทีไ่ด้รบัการสร้างสรรค์โดยเฉพาะส�าหรบัลกูค้า 
ภายใต้ความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดี มีจริยธรรม และ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

ธุรกิจธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิง ธนาคารจ�าเป็นต้อง
สามารถคาดการณ์และเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินที่เหมาะสม
กับวิถีการด�าเนินชีวิตของลูกค้า รวมทั้งเป็นเพื่อนคู่คิด ที่พร้อมอยู่เคียง
ข้างในยามที่ลูกค้าต้องการค�าปรึกษา ดังนั้น ธนาคารจึงด�าเนินการ 
เพ่ิมทักษะและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยขยาย
หลักสูตรอบรมพนักงานให้มีความครอบคลุมย่ิงข้ึน น�าแนวคิดแบบ 
Agile และการท�างานรปูแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�างาน 
ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน 

ธนาคารสนบัสนนุให้ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถปรบัตัวในสภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการให้ความรู้และดูแล
ลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตของบริการ เพ่ือให ้
ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 
Entrepreneur) สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัท่ีิดใีนการประกอบธุรกิจทางการเงนิ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้วยความเป็นธรรม

บทสรุป

ธนาคารตระหนักว่าบทบาทของธนาคารมิได้จ�ากัดอยู่ท่ีการเป็น 
ผู้ให้บริการทางการเงินเพียงอย่างเดียว หากยังต้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี มีการน�าเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาช่วย 
ในการสนับสนุนการเปล่ียนผ่านของสังคม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น
และสนับสนุนสิ่งที่ประชาชนและธุรกิจต้องการส�าหรับการปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป  

ธนาคารและพนักงานทุกคนพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับโอกาสและ 
ความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการร่วมแรงร่วมใจท�างาน 
เพ่ือเสรมิสร้างคณุค่าของบรกิาร สร้างความย่ังยืนในฐานะการเงนิ และ
ให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ธนาคาร 
ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ฝ่ายบริหาร และพนักงานท่ีให้ 
ความไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารอย่างดียิ่งตลอดปี 2561
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+ รายงานผลการประกอบการ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลก
หลายด้าน ทั้งการชะลอลงของเศรษฐกิจในประเทศหลัก ความผันผวน
ของตลาดการเงิน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้มระยะยาวที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค การขยายตัว 
ของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยังคงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
 
ความท้าทายดังกล่าวท�าให้รัฐบาลเร่งวางรากฐานเพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้ในอนาคต ด้วยการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
ระยะยาว เช่น การยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและพลงังาน 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค 
การให้ความส�าคญักับอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าเพ่ิมสงู และการสนบัสนนุ
ประเทศไทยในการเปลีย่นผ่านสูยุ่คเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy)

ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย 
ในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงนิ
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  
แผนดงักล่าวประกอบด้วย การพัฒนาระบบการช�าระเงินอเิลก็ทรอนกิส์ 
การลดค่าธรรมเนียมการช�าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 
โครงการอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ส�าหรับประเทศไทย (National Digital ID) และกระบวนการรู้จักลูกค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : 
e-KYC) เป็นต้น

เพ่ือสร้างคณุค่าให้กับลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีของธนาคารในช่วงเวลา
ส�าคญัแห่งการเปลีย่นแปลง ธนาคารจงึสนับสนนุให้ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางธุรกิจ อนัเนือ่งมาจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศของ
ธนาคาร บคุลากรท้องถ่ินทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในแต่ละประเทศ 
รวมถึงการเป็นผู้น�าในการให้บริการทางการเงินท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละภาคธุรกิจ มาสนับสนุนกิจการของลูกค้าและส่งเสริมการจับคู่
ทางธุรกิจ ขณะเดยีวกันธนาคารยังเพ่ิมประสทิธิภาพของกิจการธนาคาร
ในต่างประเทศ ทั้งด้านความรู้เชิงปฏิบัติ และการสนับสนุนทรัพยากร 
ที่จ�าเป็น เพ่ือให้ลูกค้าของธนาคารได้รับประโยชน์จากพัฒนาการ 
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอย่างเต็มที่

ธนาคารเดนิหน้าสนับสนุนลกูคา้และเครอืขา่ยธุรกิจของลกูค้า (Supply 
Chain) ในการแสวงหาโอกาสจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
Eastern Economic Corridor (EEC) และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตสูง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเมือง  
นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของสังคมเมือง 
ธนาคารจึงประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตร 
ทางธุรกิจเพ่ือน�าเสนอบริการทางการเงินท่ีครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการที่ซับซ้อนข้ึนของลูกค้า ท้ังด้านการออมเงิน การลงทุน  
และการประกันภัย ผ่านเครือข่ายสาขาและช่องทางการให้บริการ 
ท่ีหลากหลายของธนาคาร การด�าเนินการดังกล่าวยังเป็นโอกาส 
ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ของธนาคารด้วย 
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ธนาคารยังคงน�านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพและ
แนวทางการให้บรกิารส�าหรบัลกูค้าธุรกิจและลกูค้าบคุคลอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บรกิารแก่ลกูค้า ธนาคารได้น�าระบบการบรหิาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) และ
ระบบ Contextual Marketing มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
แต่ละรายผ่านทุกช่องทาง เพ่ือน�าเสนอบรกิารทีเ่หมาะสมกับคณุลกัษณะ 
พฤติกรรม และการท�าธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความประทับใจ
ในการติดต่อกับธนาคาร อนัจะส่งผลให้ลกูค้าและธนาคารมคีวามสมัพันธ์
ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน นอกจากน้ี ธนาคารยังร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ
และสถาบนัต่างๆ ในการพัฒนา Digital Solution เพ่ือช่วยบรหิารจดัการ
ระบบนิเวศของธุรกิจและสถาบันนั้น

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ธนาคารจึงด�าเนินการในหลายด้าน
อย่างต่อเน่ือง ธนาคารได้จัดต้ัง “ฝ่ายนวัตกรรม” ท่ีเน้นการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือน�าความก้าวหนา้จากเทคโนโลยีลา่สดุ เชน่ ข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์
ใช้ในการด�าเนินงาน นอกจากนั้น ยังร่วมกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
กลุม่ฟินเทค เพ่ือพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารใหมท่ีเ่หมาะสมกบัตลาด
ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปี 2562 ยังคงมีความ 
ไม่แน่นอน ธนาคารจึงบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวังอย่างต่อเน่ือง ควบคูกั่บการรกัษาสภาพคล่องและเงินกองทนุ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  
และมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2561 ธนาคารกรงุเทพรายงานผลก�าไรสทุธิ
ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 35,330 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.0 จากปี 2560 
โดยมีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน 121,401 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.9 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 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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+ การวิเคราะห์
	 และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ
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ส�าหรับเศรษฐกิจภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
สูงกว่าท่ีคาด ด้วยแรงส่งจากยอดขายรถยนต์ที่เร่งตัวต่อเน่ืองจากช่วง
ปลายปี 2560 หลงัจากความต้องการทีเ่พ่ิมขึน้มากในช่วงปี 2555 – 2556 
จากนโยบายรถคันแรก แต่หนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7 
จากส้ินปี 2560 มาอยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ณ ไตรมาส 2 ปี 2561 
ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง เช่น ยางพารา และปาล์มน�้ามัน 
ได้ส่งผลลบต่อก�าลงัซือ้ของภาคครวัเรอืน อย่างไรก็ตาม รฐับาลได้อนุมตัิ
งบประมาณจ�านวน 84,200 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม เพ่ือกระตุ้น 
การจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ด้านการลงทุนในประเทศยังคงเร่งตวั
ในอตุสาหกรรมทีม่กีารใช้ก�าลงัการผลติสงู เช่น ยานยนต์ และปิโตรเคมี 
ขณะท่ีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลยังคงมีความคืบหน้า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 
1.1 ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาพลังงานท่ีเร่งตัวขึ้น  
โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 
อยู่ที่ร้อยละ 0.7 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.6 ในปี 2560 จากการ
ขยายตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศโดยรวม

ในวันที ่19 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขึน้อตัราดอกเบีย้
นโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75  
เพ่ือลดความเส่ียงด้านเสถียรภาพการเงินและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการด�าเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถรบัมอืกับภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิไทย
ในอนาคต

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เศรษฐกิจไทยในปี 2561

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับร้อยละ 4.0  
ในปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP (Gross 
Domestic Product) ปี 2561 มีมูลค่า 16.3 ล้านล้านบาท หรือ 
ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้อุปสงค์ในประเทศยังคง
ขยายตัวต่อเน่ืองในปี 2561 แต่ภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว 
ได้ชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี ท่ามกลางภาวะการชะลอลงของ 
การค้าโลกและความไม่แน่นอนในการด�าเนินนโยบายทางการค้า 
ของสหรัฐอเมริกา มูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.7 
ชะลอลงจากร้อยละ 9.8 ในปีก่อน ขณะเดียวกันจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากร้อยละ 9.4 ในปีก่อน โดย 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง  
แม้จะกลับมาฟื้นตัวในเดือนธันวาคม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดุลบัญชี 
เดินสะพัดของไทยในปี 2561 เกินดุล 37.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
ลดลงจาก 50.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560

ตลาดการเงินโลกยังคงเผชิญความผันผวนเป็นระยะ ท่ามกลาง 
ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  
ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปในระยะต่อไป 
สถานการณ์ความผนัผวนในกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ และความกังวล
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมี
เสถียรภาพด้านต่างประเทศดังเห็นได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีเกินดุล
ประมาณร้อยละ 7.5 ของ GDP และสัดส่วนทุนส�ารองระหว่างประเทศ 
คิดเป็น 1.3 เท่า ของจ�านวนหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศท้ังหมด  
ในปี 2561 ค่าเงินบาท ณ สิ้นปี อยู่ในระดับ 32.55 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย คือประมาณร้อยละ 0.75 เทียบกับต้นเดือน
มกราคม ซึ่งอยู่ที่ระดับ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

ส�าหรับปี 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลงอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 3.8 เนือ่งจากการส่งออกทีข่ยายตวัได้ช้าลง ท่ามกลาง
ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
การค้าของสหรฐัอเมรกิาและประเทศคูค้่าส�าคญั ความเสีย่งทีเ่ศรษฐกิจ
จีนอาจชะลอลงกว่าที่คาด  ความเสี่ยงทางการเมืองภายในยุโรป และ
ผลจากภาวะการเงนิของโลกท่ีตงึตวัมากขึน้ ท้ังนี ้แม้ภาคเศรษฐกิจต่าง
ประเทศจะชะลอลง แต่ราคาน�า้มนัโดยเฉลีย่ทีม่แีนวโน้มลดลง จะส่งผล
ให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 7 – 8 ของ 
GDP 

ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวช้าลง เนื่องจากยอดขาย
รถยนต์ที่คาดว่าน่าจะปรับตัวสู่ภาวะปกติ ประกอบกับหนี้สินภาคครัว
เรือนท่ียังอยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
อย่างไรก็ดี ความต่อเนื่องในการด�าเนินนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EEC จะเป็นปัจจยัส�าคญัในการส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐั และสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับภาคเอกชน นอกจากน้ี ยังมีความเป็นไปได้ในการ
ย้ายกิจกรรมและฐานการผลิตมายังประเทศไทย หลังจากการขึ้นภาษี
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

ราคาน�้ามันท่ีมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 คาดว่าจะมีส่วนท�าให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปลดลง ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานมีแนวโน้มทรงตัว  
ซึ่งสะท้อนถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลง 

ส�าหรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศ มีแนวโน้มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะยงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อไปอกีระยะหนึง่ การปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายในอนาคตคาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561

ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ไทยยังมผีลการด�าเนนิงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีด ีและ
มเีงนิกองทุนทีเ่พียงพอส�าหรบัรองรบัการด�าเนินธุรกิจ โดยระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยมีก�าไรสุทธิ 207.2 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
10.8 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยตามการขยายตัวในอัตราที่สูง
ขึ้นของเงินให้สินเชื่อ ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการกันส�ารองเพ่ือรองรับ
มาตรฐานบัญชี IFRS9 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 ปรับตัวลดลง

ณ สิ้นปี 2561 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 จากสิ้นปีก่อน ตามการเพ่ิมขึ้นของสินเชื่ออุปโภค
บริโภค สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวร้อยละ 9.4  4.5 และ 4.1 จากสิ้นปีก่อน  
ตามล�าดับ ท้ังน้ี ความต้องการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมขยายตัวดีในธุรกิจพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และ
ก่อสร้าง ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวจากสินเชื่อภาคบริการ 
ในธุรกิจที่พักแรม ภาคการพาณิชย์ และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นหลกั ส่วนสนิเชือ่อปุโภคบรโิภคเพ่ิมขึน้ท้ังสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อาศยั  
สินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ และสินเชื่อส่วนบุคคล

ด้านเงินรับฝากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 จากสิ้นปีก่อน อัตราส่วนเงิน 
ให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 98.3 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 96.3 ณ สิน้ปีก่อน ขณะทีอ่ตัราส่วนการด�ารงสนิทรพัย์
สภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง 
(Liquidity Coverage Ratio) อยู่ในระดับร้อยละ 184.2 ท้ังน้ี  
การบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์มุ่งเน้นไปท่ีการปรับ
โครงสร้างเงินฝาก การบริหารต้นทุนให้เหมาะสม และการด�ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง ตามเกณฑ์ Basel III

ด้านคุณภาพของสินเชื่อพิจารณาจากอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2561 ทรงตัวที่ร้อยละ 
2.9 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถรองรับคุณภาพสินเชื่อ 
ในระบบจากการกันส�ารองเพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง 
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ประกอบกับมเีงนิกองทุนท่ีค่อนข้างสงู โดย ณ สิน้ปี 2561 อตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) 
และอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common 
Equity Tier 1 – CET1 Ratio) อยู่ทีร้่อยละ 18.3 และ 15.8 ตามล�าดบั

ปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต้องปรับตัวเพ่ือรองรับ
ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป 
โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการขยาย 
ฐานลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ และ 
การสร้างโอกาสและช่องทางในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่

ในด้านการขยายฐานลูกค้า การพัฒนาบริการทางการเงิน 
รูปแบบใหม่ท่ีสะดวกรวดเร็วช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคได้ดีขึ้น น�ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 
แก่ธนาคาร แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้การแข่งขันทวีความรุนแรง 
มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะช่วงหลังจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ธนาคารแต่ละแห่งต่างแข่งขัน
อย่างเข้มข้นในการขยายฐานลูกค้าด้านธนาคารดิจิทัลเพ่ือหา 
รายได้เพิ่มและลดต้นทุนการให้บริการ

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2562

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงและมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น 
ขณะท่ีการด�าเนนินโยบายการเงนิของประเทศเศรษฐกิจหลกัมทิีศทางที่
เข้มงวดขึน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดโลกมแีนวโน้มตงึตวัขึน้ ส�าหรบั
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง แต่ยังมีแรงขับเคลื่อนหลัก
จากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และการลงทุนของภาค
เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ในเดือน
ธันวาคม 2561 ประกอบกับมกีารออกมาตรการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการ
ก�ากับดูแลสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงเพ่ิมเติมด้วย ท�าให้แนวโน้ม
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยรวมอาจชะลอลงจากปีก่อน ขณะท่ี
ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความส�าคญักับการบรหิารสภาพคล่องให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป และเป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ทั้งในเรื่องการด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) และหลกัเกณฑ์การด�ารงแหล่งทีม่า
ของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio 
: NSFR) 

ส�าหรบัสดัส่วนหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan : NPL) 
ต่อสนิเชื่อรวมมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนหนึง่เปน็ผลจากการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีดีข้ึน แนวทางการพิจารณาสินเชื่ออย่างระมัดระวัง 
และการออกมาตรการเพ่ือก�ากับดแูลสนิเชือ่ในธุรกิจท่ีมคีวามเสีย่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการกัน
ส�ารองท่ีสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการมีเงินกองทุนที่ค่อนข้าง
สูง ท�าให้เชื่อว่าจะสามารถรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ของธนาคารในอนาคต

ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า นโยบายของรัฐตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์หลายประการ ดังต่อไปนี้

1.  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด�าเนินการในพ้ืนที่ 
3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พร้อมกับก�าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือให้เกิดการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคทีส่�าคญั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพรองรบั
การลงทุน ได้แก่ โครงการขยายสนามบินอู ่ตะเภาและพัฒนา 
เป็นศูนย์กลางการบินและการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน หรือ MRO 
(Maintenance Repair and Overhaul) โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่มสนามบนิ 3 แห่ง (สวุรรณภมู ิ– ดอนเมอืง – อูต่ะเภา) โครงการ
พัฒนาท่าเรอืแหลมฉบงัระยะท่ี 3  โครงการพัฒนาท่าเรอืมาบตาพุด
ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อีกท้ังการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ และระบบการจัดการขนส่งแบบ 
บูรณาการท้ังรถไฟและท่าเรอืแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) 
เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภมูภิาค รวมท้ังการพัฒนาบคุลากรและเทคโนโลยีใหม่ เพ่ืออนาคต
ท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในเขตน้ี
โดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษมากกว่าเขตอื่น 

2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจทิัล การขยาย
ตวัอย่างรวดเรว็ของการใช้อปุกรณ์ Smart Phone และ Tablet ท�าให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินเปล่ียนแปลงไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ช่วยให้การด�าเนินธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้ง
การช�าระเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การระดมทุน และการ
วางแผนจัดการสินทรัพย์ นอกจากน้ี ธนาคารยังน�าเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชงิลกึ โดยการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีครบวงจร ขณะเดียวกันการเกิดข้ึนของธุรกิจฟินเทคท�าให้
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเปล่ียนแปลงไป โดยมีผู้เล่นท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงินเข้ามาในตลาดมากขึ้น

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master 
Plan) แผนยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบการช�าระ
เงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึง่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานการช�าระเงิน (Payment 
Infrastructure Development) แผนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเป้า
หมายของการพัฒนาไปสู ่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) และท�าให้การด�าเนินธุรกรรมทางการเงนิและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ลดต้นทุนและช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของ
ประเทศ

24

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



4. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 3 (Financial 
Sector Master Plan Phase III) แผนดังกล่าวเป็นแผนระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) มีเป้าหมายเพ่ือให้ระบบสถาบัน 
การเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่ 
หลากหลายข้ึนด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต ้
การก�ากับดแูลเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ 
ในช่วงที่ผ ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการ 
ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบการช�าระเงินพร้อมเพย์ 
(PromptPay) พร้อมผลกัดนัการใช้ QR Code ในการช�าระเงนิ 
และสร้างสนามทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory 
Sandbox) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้ง
ตัวแทน (Banking Agent) เพื่อขยายช่องทางในการให้บริการ
ทางการเงนิของธนาคารพาณิชย์ การพัฒนาฐานข้อมลูสนิเชือ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผน
บริหารความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสให้ธุรกิจเหล่านั้นเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น การพัฒนามาตรฐาน QR Code เพื่อ
รองรับบริการการช�าระเงินในกัมพูชาและการเชื่อมโยงการ
ช�าระเงนิระหว่างกัมพูชากับไทย รวมถึงการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
การก�ากับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นมาตรการเชิง
ป้องกันเพ่ือเสริมสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการเงิน 
โดยรวม เป็นต้น

5. การธนาคารเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Banking)  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีผ่่านมาได้ส่งผลข้างเคียงหลายประการ 
เช่น การท�าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นเป็นล�าดับ ท�าให้ทั่วโลกหันมาให้ความส�าคัญกับแนวคิด 
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่เน้น
การพัฒนาในเชิงคุณภาพมากขึ้น ค�านึงถึงผลกระทบใน 
ระยะยาวและประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในฐานะตัวกลาง
ทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทด้านการสนับสนุน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านการสนับสนุนธุรกิจท่ีมีความ 
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีดี ธนาคารพาณิชย์ที่มีการด�าเนินการภายใต้
แนวคิดการธนาคารเพ่ือความย่ังยืนได้เป็นอย่างดี จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อื่นๆ ของธนาคาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้าง
ผลประกอบการที่ดีได้อย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมข้างต้น นับเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจากนีไ้ป ผ่านการด�าเนนิ
นโยบายของภาครฐั และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ธนาคารพาณิชย์ไทยจงึจ�าเป็นต้องเตรยีมการรองรบัอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและก้าว 
ต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่

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  
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมือง รวมถึง 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งยากต่อการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้านในการด�าเนินธุรกิจ ธนาคารจึงจ�าเป็นต้องติดตามพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ในระยะยาว เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือและ 
บริหารจัดการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง
ที่ เ กิดขึ้นใหม่ที่ส�าคัญ ได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ 
ด้านตลาดแรงงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

1. ภาวะเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกิจโลกก�าลังเผชิญกับปัจจัยเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ 3 ประการ คือ 
ความไม่แน่นอนในนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน  
ภาวะการเงนิของโลกท่ีตงึตวัมากขึน้ ประกอบกับหนีส้นิในหลายประเทศ
ที่อยู่ในระดับสูง และสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป

ความไม่แน่นอนในนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน  
แม้ว่าความเชื่อมั่นภาคเอกชนจะดีขึ้นบ้างหลังจากการเจรจาท่ีผ่านมา 
แต่ความเสี่ยงท่ีความขัดแย้งทางการค้าจะเพ่ิมขึ้นนั้นยังคงมีอยู่ 
เน่ืองจากยังไม่ได้มีการตกลงกันในประเด็นส�าคัญหลายประเด็น  
เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทสหรัฐอเมริกา และนโยบาย
อุตสาหกรรมของจีน ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของ
สหรัฐอเมริกาและจีนดังกล่าว อาจท�าให้เกิดความผันผวนใน 
ตลาดการเงิน และชะลอการค้าและการลงทุนโลก นอกจากน้ี  
ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอาจรุนแรงมากขึ้น หากมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในระยะต่อไปส่งผลให้
อุปสงค์ในประเทศจีนชะลอลงมากยิ่งขึ้น

ภาวะการเงินของโลกท่ีตึงตัวมากขึ้น ประกอบกับหน้ีสินใน 
หลายประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง สภาพคล่องท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลา 
10 ปี หลังวิกฤติการเงินโลก ท�าให้หนี้สาธารณะและหนี้สินภาคเอกชน
ปรบัสงูขึน้ในหลายประเทศ ดงัน้ัน อตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้และสภาพคลอ่ง 
ที่ตึงตัวขึ้น อาจท�าให้ประเทศเหล่าน้ีเผชิญปัญหาในการลดระดับ 
หน้ีสินและการกู้ยืมรอบใหม่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการขาดดุล 
บัญชีเดินสะพัดและมีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศในระดับสูง
ขณะท่ีมทุีนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดบัต�า่ จะเผชญิกับความเสีย่ง
ที่กระแสเงินทุนอาจเคล่ือนย้ายออกนอกประเทศอย่างรวดเร็ว และ 
อาจส่งผลกระทบที่ขยายวงกว้างไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ได้

สถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ทางการเมืองในยุโรป เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
อีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่การออกจากสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักรอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของเงินทุนเคลื่อนย้าย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรปในระดบัหนึง่ นอกจากน้ี ยังคงมคีวามไม่แน่นอนในทศิทาง
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นโยบายของเยอรมนีและอิตาลี อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางการเมือง 
ที่ เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังสภายุโรป และการเลือกตั้งทั่วไปของ 
หลายประเทศในยุโรป 
 
2. สถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน 

ทรพัยากรบคุคลทีเ่พียงพอและเหมาะสมทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
เป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ด้านตลาดแรงงานที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ธุรกิจ 
จ�านวนมาก รวมถึงธุรกิจธนาคาร เผชิญความท้าทายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สามารถเติบโตอย่างย่ังยืนท่ามกลาง 
การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น การขาดความเข้าใจและ 
ขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมท่ีดีเป็นความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงอาจส่งผลทางลบต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลประกอบการ 
ในระยะยาวของธนาคาร 

ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน ได้แก่  
การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทัศนคติในการท�างานท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคลากร 
ต่างช่วงวัย และการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของลูกค้า

การเข้าสู่สังคมสูงวัย การที่ประเทศไทยเริ่มมีสัดส่วนประชากรสูงอาย ุ
เพ่ิมมากขึ้นอาจท�าให้ธนาคารเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ในอนาคตได้ 

ทัศนคติในการท�างานท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคลากรต่างช่วงวัย 
ด้วยเหตุท่ีปัจจุบันมีความแตกต่างกันในเชิงทัศนคติต่อการท�างานท่ีค่อนข้าง
ชัดเจนระหว่างบุคลากรต่างช่วงวัย ตัวอย่างเช่น บุคลากรรุ่นอาวุโส ท่ีเน้น
การท�างานหนัก บุคลากรรุ่นใหม่ ท่ีท�างานมาได้ระยะหน่ึงแล้ว จะให้
ความส�าคัญกับความสมดุลระหว่างการท�างานกับการพักผ่อน และ
บุคลากรรุ่นท่ีอายุยังน้อย ที่ใกล้ส�าเร็จการศึกษาหรือเตรียมหางานท�า 
จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเองมากกว่า
เป็นลูกจ้างบริษัทอ่ืน และไม่ชอบอยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์เงื่อนไข  
การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถและรักษาบุคลากรเหล่าน้ีให้ท�างาน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับธนาคาร 

การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า 
เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินได้ 
อย่างสะดวกรวดเรว็ สง่ผลให้การท�าธุรกรรมทีส่าขามปีรมิาณลดลงมาก  
ขณะที่การท�างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องอาศัยทักษะ 
ความเชี่ยวชาญแบบใหม่ ซึ่งธนาคารต้องบริหารจัดการบุคลากร 
ให้เหมาะสมกับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์
ด้านตลาดแรงงานดังกล่าว ธนาคารได้จัดท�าแผนทรัพยากรบุคคล 
ท้ังในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึง่ครอบคลมุท้ังด้านก�าลงัคน
และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคารในอนาคตเป็นไปอย่างราบรืน่ โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุ
ของลูกค้า และความรับผิดชอบที่ธนาคารมีต่อพนักงานทุกคน 

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการใช้งาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการด�าเนินชีวิตท่ีมี 
ความปลอดภัย และช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยี 
ที่เพ่ิมขึ้นอาจเป็นสาเหตุในการสร้างความเสียหายและกระทบกับ
ความเชื่อมั่นของลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคาร อีกทั้งยังเป็นต้นทุนของธนาคารทั้งด้านการเงินและ 
การบริหารจัดการ 

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงกระบวนการของ 
การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรด์ว้ย เพ่ือสรา้งศักยภาพ
ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและเทคโนโลยี อีกทั้ งมีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
ในการปรบัเปลีย่นใหส้อดรบักับสภาพการณ์เปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

ด้วยเหตทุีข้่อมลูกลายเป็นสนิทรพัย์ท่ีส�าคญัท่ีต้องได้รบัการปกป้อง
อย่างจรงิจงั หลายประเทศได้เพ่ิมข้อบงัคบัและกฎหมายเพ่ือปกป้อง
ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า และธนาคารก็มกีารเพ่ิมมาตรการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงข้อมูลของธนาคารด้วย 

ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ

การประกอบธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยนับแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,116,750 ล้านบาท 
เงนิให้สนิเชือ่รวม 2,083,160 ล้านบาท เงนิรบัฝากรวม 2,326,470 
ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 413,159 ล้านบาท

ความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานในปี 2561 ท�าให้ธนาคารได้รบัรางวลั
หลายด้าน เช่น ธนาคารยอดเย่ียมในประเทศไทย จากนิตยสารยูโรมนัน่ี 
และนติยสารโกลเบลิ ไฟแนนซ์ ธนาคารแห่งปี จากวารสารการเงนิ
ธนาคาร และธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด จากนิตยสารแบรนด์เอจ 

ธนาคารยึดมัน่ในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพือ่นคูค่ดิ มติรคูบ้่าน” 
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอดกว่า 7 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
ธนาคารจงึให้ความส�าคญักบัการเป็นเพ่ือนคูค่ดิในการด�าเนินธุรกิจ
ของลกูค้า และพัฒนาความสมัพันธ์อย่างจรงิใจและยาวนานตลอด
หลายทศวรรษ จากรุ่นสู่รุ่น ความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็น
เพ่ือนคูค่ดิมติรคูบ้่าน รวมท้ังความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม 
และการมีธรรมาภิบาล ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 
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การมีฐานลูกค้าจ�านวนมากและความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็นหนึ่ง 
ในปัจจยัส�าคญัแห่งความส�าเรจ็ของธนาคาร และท�าให้ธนาคารสามารถ
ขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารจ�าแนกการด�าเนินธุรกิจเป็น สายลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก  
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ 

ธนาคารมบีรษิทัย่อยท่ีส�าคัญ ประกอบด้วยกิจการในเครอืทีอ่ยูต่่างประเทศ  
2 บริษทัคอื บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรงุเทพ (ประเทศจนี) 
จ�ากัด ซึ่งเป็นธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียและจีน  
ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด และบริษัท  
บวัหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด ทัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
ด�าเนินกิจการด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ 
และธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุน 
ส่วนบุคคล และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย ในขณะที่บริษัท 
บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร 
ส�าหรบัทัง้ลกูค้าธุรกิจและลกูค้าบคุคล ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพ่ือธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสินเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว สนิเช่ือการค้าระหว่างประเทศ สนิเชือ่เพ่ือเงนิทุนหมนุเวยีน 
หนังสือค�้าประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการเงินรับฝาก บริการโอนเงิน บริการบริหาร
จดัการเงนิสด บรกิารประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชวัรนัส์) บรกิาร
วานิชธนกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการซื้อขาย

ตราสารหน้ี เป็นต้น บริการเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม 
และค่าบริการของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารยังพัฒนาบริการเพ่ือ
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมกว้างขวาง ประกอบด้วย
เครอืข่ายสาขา ส�านักธุรกิจ บรกิารเอทีเอม็ และบรกิารธนาคารอตัโนมตัิ 
บริการธนาคารดิจิทัล เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง  
ไอแบงก์ก้ิง) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถือ (บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง) 
บรกิารช�าระเงนิด้วย QR Code ส�าหรบัลกูค้าบคุคล บรกิารธนาคารทาง
อนิเทอร์เน็ตส�าหรบัลกูค้าธุรกิจ (บซิ ไอแบงก์ก้ิง และคอร์ปอเรท ไอแคช)  
บรกิารธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอนิเทอร์เนต็ (บวัหลวง ไอเทรด) 
และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมสีาขาภายในประเทศรวม 1,161 แห่ง 
ครอบคลุมทั่วประเทศ มีส�านักธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจ 117 แห่ง 
และส�านักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ง รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออก
และน�าเข้า 68 แห่ง ซึ่งแต่ละส�านักธุรกิจมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และ 
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร 

ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน  
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จึงนับได้ว่าธนาคารมี
เครอืข่ายในต่างประเทศครอบคลมุมากท่ีสดุในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ไทย 
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ภาพรวมการด�าเนินงาน
ของธุรกิจหลักและบริษัทย่อย

ลูกค้าธุรกิจ

ในฐานะผู้น�าการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารพร้อม 
ให้ค�าปรึกษาด้านการเงินและความรู้เชิงลึกโดยเจ้าหน้าท่ีที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการร่วมมือกับลูกค้าในฐานะพันธมิตร
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ การบรหิารความเสีย่ง การสนบัสนุนลกูค้าท่ีต้องการ
แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ หรือการขยายบริการให้หลากหลายและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

ในปี 2561 การให้บรกิารทางการเงนิมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยมี
การเตบิโตของสนิเชือ่และบรกิารด้านธุรกรรมของธนาคารในหลายธุรกิจ  
เช่น โลจิสติกส์ พลังงาน และธุรกิจบริการ

ธนาคารมีส่วนสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ก๊าซธรรมชาติ ในจังหวัดชลบุรี ก�าลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ โครงการนี้
นับเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรอื Eastern Economic Corridor (EEC) อกีท้ังยังชว่ย 
เสรมิสรา้งความมัน่คงและเสถียรภาพใหกั้บระบบการผลติกระแสไฟฟ้า
ในประเทศไทยด้วย

ด้านการให้บริการ Cash Management และ Supply Chain Finance 
ผ่านช่องทางดิจิทัลมีการขยายตัวท้ังจ�านวนลูกค้าและปริมาณธุรกรรม 
เน่ืองจากธนาคารใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจในการท�าธุรกรรมทางการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหาร
สภาพคล่อง เช่น การพัฒนาบริการ Electronic Bill Presentment and 
Payment (EBPP) การบริหารจัดการใบแจ้งหน้ีและเรียกเก็บเงินได้ 
อย่างรวดเรว็ ผ่านระบบออนไลน์ การรบัช�าระเงนิด้วย QR Code ส�าหรบั
ลกูค้าธุรกิจ การปรบัปรงุระบบ Dealer / Supplier Payment & Finance 
ครอบคลุมไปถึงบริษัทคู ่ค้าทางธุรกิจของลูกค้าเพ่ือให้การบริการ 
ด้านการเงินที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ธนาคารร่วมมือกับกลุ่ม R3 ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นน�า 
ระดับโลก ในการพัฒนาการให้บริการ ด้วย Distributed Ledger 
Technology (DLT) บน Corda Platform เพ่ือสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ  
โดยเป็นธนาคารไทยรายแรกและรายเดียวที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนา
บริการทางการเงินที่ส�าคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ ด้วย DLT 
ในปี 2561 ธนาคารได้ทดลองการให้บริการ Open Account Trade 
Finance และบริการด้านเอกสารส�าหรับการค้าระหว่างประเทศกับ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร 
ปิโตรเคมี และยานยนต์ ความส�าเร็จจากการทดลอง ท�าให้ธนาคาร
วางแผนจะพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องในปี 2562 บริการเหล่าน้ี 
จะช่วยเสริมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ส�าหรับลูกค้า 
เช่น ท�าให้ธุรกรรมมีความโปร่งใส ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกท้ังยังเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ช่วยเชื่อมโยงลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนกับคู่ค้าในตลาดโลก
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ธนาคารก�าลังปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือลดเวลาใน
กระบวนการสมัครขอสินเชื่อ ปรับการใช้เอกสารกระดาษประกอบ 
การท�าธุรกรรมมาเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังคง
พัฒนากระบวนการออกหนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ในระหว่างการเพ่ิมขีดความสามารถของบริการ 
e-Guarantee

ธนาคารลงทุนในระบบงาน บุคลากร และกระบวนการท�างานอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า ธนาคารพร้อมรองรับการให้บริการธนาคาร
ดิจิทัล ธนาคารได้เพ่ิมทางเลือกเพ่ือให้ลูกค้าธุรกิจสามารถรับช�าระเงิน
ผ่านช่องทางดิจิทัลได้หลากหลายย่ิงขึ้น เช่น บริการรับช�าระเงินผ่าน  
QR Code โดยร้านค้าขนาดกลาง และขนาดเลก็สามารถสร้าง QR Code 
ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง เพ่ือรับช�าระเงินจากลูกค้า อีกท้ังยัง
สามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั BeMerchant ส�าหรบัสร้าง QR Code 
และรับการแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีทันทีที่ผู้ซื้อช�าระเงิน พร้อมท้ังสรุป 
ยอดขาย เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการใช้บริการการช�าระเงินแบบดิจิทัล 
ที่มีความปลอดภัยสูงและต้นทุนต�่า

ผลจากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน ท�าให้ธนาคารได้รับรางวัลจาก
หลากหลายสถาบันชัน้น�า เช่น ธนาคารยอดเย่ียมด้านส่งออกและน�าเข้า
ในประเทศไทย จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย (12 ปีติดต่อกัน) 
ธนาคารยอดเย่ียมด้านบริการส่งออกและน�าเข้าในประเทศไทย (4 ปี
ติดต่อกัน) จากนิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ ธนาคาร 
ยอดเย่ียมด้านการช�าระเงนิทีดี่ทีส่ดุในประเทศไทย จากนติยสารดเิอเชีย่น
แบงก์เกอร์ (3 ปีตดิต่อกัน) และผูใ้ห้บรกิารยอดเย่ียมด้าน Supply Chain 
Solution จากนิตยสารดิแอสเซท (2 ปีติดต่อกัน) 

ธนาคารให้บริการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความ
ต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือรบัมอืกับความผนัผวนทีเ่กิดขึน้ในตลาด
การเงนิโลก ขณะเดยีวกนัธนาคารยังร่วมมอืกับธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานภาครฐัเพ่ือให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมในโครงการ “การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs  
ระยะท่ี 2” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับการใช้เครื่องมือทางการเงิน
เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ 
สินเชื่อเพ่ือธุรกิจน�าเข้าและส่งออก รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้าน
การค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 

ธนาคารรว่มมอืกับหน่วยงานภาครฐั เชน่ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ
จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาดังกล่าว มาร่วมแบ่งปันความรู้  
น�าเสนอแนวทางปฏิบตัท่ีิดใีนการด�าเนินธุรกิจแก่ลกูคา้ และจดักิจกรรม
ในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ เชน่ การสรา้งมลูคา่เพ่ิมในผลติภณัฑ์ การลดตน้ทุน
การผลิต และเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าและการตลาดดิจิ ทัล  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเพ่ิมโอกาสในการสร้าง 
เครือข่ายทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ในการให้สินเชือ่ส�าหรบัผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) 
โดย บสย. เป็นผูค้�า้ประกันเงินกู้เตม็จ�านวน ช่วยให้ผูป้ระกอบการรายย่อย
สามารถเติบโตได้โดยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 

โครงการ เพ่ือนคู่คิด วิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 8  
ของการด�าเนินการในปี 2561 ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจครอบครัวไทยประสบ
ความส�าเร็จในการส่งต่อธุรกิจไปยังทายาทรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น  
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนหลายร้อยครอบครัว นอกจากจะจัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศแล้ว โครงการน้ียังจัดการ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยปี 2561 ธนาคารได้น�ากลุ่มวิสาหกิจ
ครอบครัวไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับความส�าเร็จในการส่งต่อธุรกิจ
ครอบครัวในไต้หวันอีกด้วย 

เนื่องจากทางการก�าหนดให้สถาบันการเงินวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
ให้กับลูกค้า โดยใช้บัญชีและงบการเงินชุดเดียวกับท่ีผู้ประกอบการใช้
แสดงต่อกรมสรรพากรในการย่ืนรายการภาษเีงนิได้ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้
ในปี 2562 ธนาคารจงึเตรยีมความพร้อมส�าหรบัลกูค้า ด้วยการจดัอบรม
สัมมนาให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า 
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ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ

ในฐานะธนาคารชั้นน�าแห่งภูมิภาคท่ีมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 
มายาวนานทัง้ในเอเชยีตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ นอกเหนอื
จากสาขาในศูนย์กลางทางการเงินอื่นๆ ของโลก ธนาคารได้สนับสนุน 
ผู ้ประกอบการท่ัวภูมิภาค รวมถึงบริษัทท่ีต ้องการขยายกิจการ 
ข้ามประเทศ

นอกเหนือจากการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินอย่าง 
ครบวงจร ธนาคารยังช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างธุรกิจผ่าน 
เครือข่ายสาขาต่างประเทศ รวมท้ังให้ค�าแนะน�าด้านการค้าการลงทุน 
ด้วยความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับตลาดท้องถ่ิน เช่น การให้ข้อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
ประเทศ

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลลูกค้าธุรกิจ 
ในต่างประเทศกับหน่วยงานท่ีดูแลลูกค้าธุรกิจในประเทศ นับเป็นแนวทาง 
หน่ึงในการสร้างคุณค่าในการให้บริการของธนาคาร ท�าให้ลูกค้า 
ได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับตลาดท้องถ่ิน 
ความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคธุรกิจ เครือข่าย และการเชื่อมโยงกับ
พันธมิตรของธนาคาร เพื่อช่วยลูกค้าขยายการเติบโตทางธุรกิจ

+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

ปี 2561 ธุรกิจของเครอืข่ายสาขาต่างประเทศยงัคงขยายตัวได้ด ีอนัเป็นผล 
จากการที่ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าในท้องถ่ินได้อย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในต่างประเทศยังสนใจที่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทยและภูมิภาคมากขึ้นด้วย

ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสนับสนุนธุรกิจ
พลงังานและพลงังานทางเลอืกในประเทศไทยมายาวนาน ท�าให้ธนาคาร
สามารถให้ค�าแนะน�าและมส่ีวนร่วมในการพัฒนาพลงังานในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม 
สิงคโปร์ และโครงการพัฒนาพลังงานใต้พิภพในอินโดนีเซีย เป็นต้น

ธนาคารได้พัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิาร เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเรว็
ในการโอนเงนิของลกูค้าทีด่�าเนนิธุรกิจกับต่างประเทศ เช่น บรกิารโอนเงนิ
ในกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (ASIA Sameday Transfer) 
และบริการ ASIA Trade Express ซ่ึงยังคงมีปริมาณการใช้เพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง ลูกค้าสามารถโอนเงินสกุลเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ 
จากสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยไปให้คู่ค้าท่ีอยู่ในกลุ่ม

ประเทศเอเชียได้ภายในวันเดียวผ่านบริการ ASIA Sameday Transfer 
ส่วนบริการ ASIA Trade Express เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้น�าเข้าและ 
ส่งออกทีม่คีูค้่าในกลุม่ประเทศเอเชยีสามารถท�าธุรกรรมการค้าระหว่างกัน
ได้อย่างรวดเรว็ภายในวันเดยีวภายใต้เครอืข่ายของธนาคาร ในปี 2561 
ธนาคารได้เพ่ิมขีดความสามารถการให้บรกิารโอนเงนิสกุลเงนิบาทหรอื
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากสาขาต่างประเทศไปยังสาขาต่างๆ ของธนาคาร 
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว  
ผ่านบริการ AEC Inter-Remittance Sameday ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในฐานะธนาคารที่เป็นผู้น�าแห่งภูมิภาค  

ขณะเดยีวกัน ธนาคารยังมบีทบาทในการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทย 
ใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างในต่างประเทศ โดยได้จัด
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ในหลายด้าน เช่น 

โครงการ BBL Trade Expert Leader Program เป็นโครงการท่ีธนาคาร
ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกไปยังตลาด
ในภูมิภาค เก่ียวกับตลาดท้องถ่ินและทักษะทางธุรกิจ รวมท้ังวิธีการ
ช�าระเงินและให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน   

การจัดงานสัมมนาประจ�าปี AEC Business Forum 2018 ในหัวข้อ 
“Rising City, Rising Business” เพื่อน�าเสนอข้อมูลของประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ลูกค้าของธนาคารและนักธุรกิจที่
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สนใจขยายกิจการไปต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะ ปาดูกา 
ลมิ จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซยีน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Digital 
Economy to Drive ASEAN Integration - เศรษฐกิจดจิทัิลสูค่วามร่วมมอื
เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน” 

โครงการ AEC Business Leader ซ่ึงจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 ภายใต้
แนวคิด “Go ASEAN Together” โดยมผีูบ้รหิารบรษิทัและทายาทธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้นอกจากจัดอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  
ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจ
ไทยและนักธุรกิจท้องถ่ินที่ประสบความส�าเร็จ รวมทั้งได้เดินทางเพื่อ
ส�ารวจข้อมูลจริงในประเทศเมียนมาและเวียดนามอีกด้วย

งานสัมมนา “AEC Investment Clinic” ภายใต้แนวคิด “ASEAN 
Business and Investment Trends 2019” ระหว่างเดอืนพฤศจยิายน – 
ธันวาคม 2561 เพ่ือน�าเสนอแนวโน้มธุรกิจ ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
กฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ส�าหรบัผูส้นใจด�าเนินธุรกิจใน 5 ประเทศ
ของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม

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

นอกจากน้ี ธนาคารยังเป็นผูส้นบัสนนุหลกัในการจดัการประชมุสดุยอด
ผู้น�าธุรกิจในอาเซียน (Bloomberg ASEAN Business Summit) ที่จัด
โดยส�านักข่าวบลูมเบิร์ก การประชุมน้ีเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้น�าองค์กรธุรกิจ การเงิน และหน่วยงานรัฐบาล 
ทั่วทั้งอาเซียน เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต
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ลูกค้าบุคคล

ธนาคารให้บริการธุรกรรมทางการเงนิทีห่ลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัยผ่านเครือข่ายสาขา บริการเอทีเอ็ม  
และบริการธนาคารอัตโนมัติ รวมถึงบริการธนาคารดิจิทัล เช่น บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) และบริการช�าระเงินด้วย  
QR Code 

+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

บรกิารโมบายแบงก์ก้ิงขยายตวัอย่างต่อเนือ่งทัง้จ�านวนผูใ้ช้บรกิารและ
ปริมาณธุรกรรม หลังจากที่ธนาคารประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียม 
การโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัลในเดือนเมษายน ปริมาณธุรกรรมทาง 
การเงินผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้งในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 2  เท่า ท�าให้
เป็นช่องทางการโอนเงินและการช�าระค่าสินค้าและบริการที่ได้รับ 
ความนยิมมากทีส่ดุ ขณะเดยีวกันจ�านวนลกูค้าบคุคลและบญัชเีงินฝาก
ของธนาคารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการที่ธนาคารร่วมมือกับ
บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ขณะเดียวกันทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านและทีมสาขาของ
ธนาคารยังร่วมให้ค�าแนะน�ากับผู้ซื้อบ้านในการวางแผนการเงินด้วย 
ตามเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของลูกค้า 

ธนาคารเปิดให้บรกิาร BeSure QR (บชีวัร์ ควิอาร์) ซึง่เป็นการใช้ QR Code 
เพ่ือช�าระค่าสินค้าและบริการท่ีร้านค้า โดยลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องพก
เงินสด และร้านค้าสามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที นอกจากนี้ ยังเปิด 
ให้บรกิารบรจิาคเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Donation) ซึง่ผูบ้รจิาค
สามารถเลือกส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพ่ือขอลดหย่อนภาษีเงินได้ 
โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานแก่กรมสรรพากรอีก

ธนาคารร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจและสถาบันต่างๆ ในการพัฒนา Digital 
Solution เพ่ือบริหารจัดการระบบนิเวศของธุรกิจและสถาบันน้ัน  
โดยเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษา ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ชั้นน�าของประเทศให้บริการ Smart University Solution เพ่ือบริหาร
จัดการกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของนักศึกษา เช่น การแจ้งข่าวจาก 
ทางมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางดิจิทัล การเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน การใช้ 
ห้องสมุด และการช�าระเงินผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง เป็นต้น  
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนขยายบริการไปยังวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส ์และอืน่ๆ เพ่ือน�าระบบดจิทิลัมาชว่ยในการจดัการ
ระบบนิเวศอีกด้วย

ธนาคารได้พัฒนาศกัยภาพของตูร้บัฝากเงนิสดให้สามารถรองรบับรกิาร
ได้มากขึ้น เช่น การรับช�าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ การเติมเงินด้วย
ธนบัตรและเหรียญ และทอนด้วยเงินสดได้ บริการน้ีช่วยสนับสนุน 
ให้ลกูค้าเปลีย่นจากการท�าธุรกรรมทีส่าขามาสูช่่องทางอตัโนมตัมิากขึน้

ธนาคารยังคงน�าเทคโนโลยีด้านการบริการลูกค้ารูปแบบใหม่มาใช้  
เพ่ือสนับสนุนช่องทางการให้บริการท่ีมีอยู่ท้ังหมด โดยเชื่อมโยงระบบ
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับช่องทางการให้บริการของธนาคาร 
เพื่อท�าการตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เว็บไซต์ bangkokbank.com ในรูปลักษณ์ใหม่ที่ได้รับการออกแบบ 
ให้ใช้งานง่าย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่มีความสามารถขั้นสูง 
ประกอบกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ท�าให้ 
เนื้อหาบนเว็บไซต์ของธนาคารเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เว็บไซต์ดังกล่าวเป็น 
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัล 
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ธนาคารให้ความส�าคัญกับบริการการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ 
(Wealth Management) ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าในทุกช่วงวัย 
โดยธนาคารประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตร 
ทางธุรกิจ เพ่ือน�าเสนอบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านการออมเงิน การลงทุน  
และการประกันภัย

นอกจากการร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารยังร่วมเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มบริษัท เอไอเอ เพ่ือพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน ท้ังนี้ ลูกค้า
สามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์แบงก์แอสชวัรนัส์และแผนคุม้ครองเพ่ิมเตมิ
ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จากสาขาที่ให้บริการแบบ 
เต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

ธนาคารจัดงานและกิจกรรมอันหลากหลายส�าหรับลูกค้าบัวหลวง  
เอ็กซ์คลูซีฟ (Bualuang Exclusive) เช่น การสัมมนาเรื่องการลงทุน 
ในหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) สัมมนา
เจาะลึกเศรษฐกิจไทยและมุมมองการลงทุนปี 2561 กิจกรรมด้าน 
ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งการจัดคอนเสิร์ต Memories are Forever แบบ 
พิเศษเฉพาะ นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อให้ค�าแนะน�าด้านการลงทุนที่เหมาะสมส�าหรับลูกค้าแต่ละราย 

ธนาคารได้เปิดตัวบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด เพ่ือ 
เพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการบัตรเดบิตแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีมีความต้องการแตกต่างกัน บัตรเดบิตใหม่แบบ Contactless น้ีม ี
เป้าหมายเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีชื่นชอบการซื้อของออนไลน์  
การท่องเท่ียวต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติท่ีพ�านักในประเทศไทย 
นอกจากน้ี ธนาคารยังมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพเพ่ิมขึ้น โดยผู้ถือบัตรท้ังหมดได้รับ 
การปรับสถานะเป็นสมาชิกระดับแพลทินัม

ส�าหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช มียอดผู้ใช้เพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง บัตรนี้มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร เช่น ส่วนลดส�าหรับ
โปรแกรมตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในขณะเดียวกันผู้ถือบัตร
ยังได้ร่วมท�าความดี เนื่องจากธนาคารบริจาคส่วนหนึ่งของยอดการใช้
จ่ายผ่านบตัรของลกูค้าและค่าธรรมเนยีมบตัรให้แก่โรงพยาบาลศริริาช

นอกจากนี้ธนาคารได้ให้บริการ “บัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน” ส�าหรับผู้ถือ 
บตัรสวัสดกิารแห่งรฐั หรอืผูม้อีายุตัง้แต่ 65 ปีข้ึนไป ซึง่เป็นบญัชเีงินฝาก
ทีไ่ม่ก�าหนดเงนิขัน้ต�า่ในการเปิดบญัช ีไม่เสยีค่าธรรมเนยีมในการรกัษา
บัญชี และใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการ
น้ีช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกและด้วย
ต้นทุนที่ต�่า 
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การเงินธนกิจ

ธนาคารยังคงมบีทบาทส�าคญัในฐานะผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ในตลาด
ตราสารหน้ี จากการเป็นผู้น�าบริการทางการเงินส�าหรับลูกค้าธุรกิจ 
รายใหญ่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า
มาอย่างยาวนาน รวมถึงความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความต้องการทาง 
การเงินของผู้ออกตราสาร และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ 

การท่ีธนาคารมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านกิจการการเงนิธนกิจ และมี
ความสมัพันธ์ทีด่กัีบลกูค้าองค์กรชัน้น�ามายาวนาน ท�าให้ธนาคารได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา กิจการการเงินธนกิจ 
มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรูปแบบบริการทางการเงิน 
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมท้ังสอดคล้องกับหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานขององค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสังคม 

+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

ท่ามกลางความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและความกังวลอนัเนือ่งมาจาก
การข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท�าให้บริษัทเอกชนไทยยังคงระดมทุน 
ด้วยการออกตราสารหนี ้เพ่ือบรหิารต้นทนุให้อยู่ในระดบัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทในระยะยาว 

ธนาคารได้ริเร่ิมน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายประเภท  
เช่น หุ ้นกู ้ด ้อยสิทธิที่สามารถน�ามาใช้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  
ตามหลักเกณฑ์ Basel III (Basel III Additional Tier 2 Capital Bond)  
ของธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 
(Perpetual Bond) และเพ่ิมทางเลอืกในการระดมทนุในตลาดทนุ เช่น กองทรสัต์ 
เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) 
และกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund : IFF) เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของลูกค้า

การมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ลูกค้า ประกอบกับความสามารถในการ
ด�าเนนิการจดัจ�าหน่ายตราสารของธนาคาร ท�าให้ลกูค้าสามารถระดมทุน
และเติบโตอย่างมั่นคงในหลากหลายธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค 
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน กิจการ
ไฟฟ้า ฯลฯ 

ปี 2561 ธนาคารมบีทบาทส�าคญัในการระดมทุนด้วยการออกตราสารหน้ี
ให้กบับรษิทัขนาดใหญ่หลายราย เพ่ือขยายกิจการและเพ่ิมสภาพคล่อง
ในการด�าเนินธุรกิจ ธนาคารยังคงเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของผู้จัด
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ในตารางจัดอันดับของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย นอกจากน้ี ยังมีบทบาทส�าคัญในการจัดต้ังและ 
จดัจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
(REIT) และกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) โดยมี
มูลค่าการระดมทุนรวมกว่าแสนล้านบาท

ธนาคารยังได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูร่้วมจดัการการจดัจ�าหน่ายหุน้กู้ท่ีมี
มูลค่ามากที่สุดและมีอายุยาวที่สุด เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้าของเอกชนรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยมมีลูค่าการระดมทุนประมาณ 13,000 ล้านบาท อกีท้ัง
ยังร่วมกับกระทรวงการคลัง สปป.ลาว โดยเป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย
พันธบตัรสกุลเงนิบาทอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มกีารออกพันธบตัร
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท 

ด้านการบรหิารการเงนิ ธนาคารยังคงเป็นผูน้�าตลาดด้านบรกิารเงนิตรา
ต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนต่าง
สกุลเงิน บริการเหล่านี้ช่วยสนับสนุนลูกค้าในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายใต้ภาวะตลาดต่างๆ
 
ขณะเดียวกันรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
โดยมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารยังคงเพ่ิมขึ้น เป็น
ผลมาจากความสามารถในการรกัษาฐานลกูค้า อกีทัง้ตลอดปีทีผ่่านมา 
ธุรกิจหลักทรัพย์มีการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท�างานอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

ความส�าเร็จจากการด�าเนินงานข้างต้น ท�าให้ธนาคารได้รับรางวัลคู่ค้า
หลักส�าหรับธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรยอดเย่ียม จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รางวัลสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล
ในตลาดแรกสูงสุด จากกระทรวงการคลัง รางวัลสถาบันการเงินท่ีให้
บริการตราสารหนี้ยอดเย่ียม จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รางวัล
ธนาคารยอดเย่ียมด้านตราสารหนี้ จากนิตยสาร ไอเอฟอาร์ เอเชีย 
สถาบันการเงินชั้นน�าด้านตราสารหน้ีในตลาดแรกและตลาดรอง จาก
ผลการส�ารวจโดย The Asset Benchmark Research รวมทั้งรางวัล
ยอดเย่ียมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย  
จากนิตยสารโกลเบิล ไฟแนนซ์ (11 ปีติดต่อกัน) และรางวัลยอดเยี่ยม 
ด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ประจ�าปีในประเทศไทย จาก
นิตยสารดิเอเชียนแบงก์เกอร์ (4 ปีติดต่อกัน)
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บริการธนาคารดิจิทัล

การเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัลส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนวิถีการด�าเนินชีวิต
และธุรกิจ น�าไปสู่ความต้องการแนวทางส�าหรับการพัฒนาธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ ธนาคารจึงพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม
มากกว่าการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลพ้ืนฐาน 
โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และท�าความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาบริการทางการเงินที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ลูกค้า
แต่ละราย เช่น เครื่องมือเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคล และด�าเนินการ
ในเชิงรุกเพ่ือมอบข้อเสนอและบริการท่ีตรงกับลักษณะความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารได้เพ่ิมขีดความ
สามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร รวมทั้งร่วมมือและเป็น
พันธมิตรกับองค์กรภายนอก เพ่ือให้ธนาคารสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

+ การวิจัยและพัฒนา

ธนาคารได้จดัตัง้ “ฝ่ายนวตักรรม” โดยมเีป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางด้านนวัตกรรม ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน  
ริเริม่และพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ผ่านการทดลองท�าจรงิ รวมท้ังจดักิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร และท�างานร่วมกับหน่วยงานภายใน
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิม ให้
สามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ขณะเดยีวกันธนาคารได้เพ่ิมขดีความสามารถทางเทคโนโลยีขององค์กร
อย่างต่อเน่ืองในหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลเชิงลึกท่ีได้จาก
เทคโนโลยีเหล่านีจ้ะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างความประทับใจในบรกิาร
แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

+ พันธมิตรและความร่วมมือ 

ธนาคารได้คดัเลอืกผูป้ระกอบการสตาร์ทอพักลุม่ฟินเทคระดบัโลก เพ่ือ
เข้าร่วมพัฒนาศกัยภาพทางธุรกิจในโครงการ Bangkok Bank InnoHub 
Season 2 โดยครอบคลุมความสนใจหลัก 5 ด้าน คือ การพัฒนา
ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (Creating Unique Customer 
Experience) การปรบัรปูแบบของบรกิารและกระบวนการท�างานให้เป็น
ดิจิทัลและอัตโนมัติ (Digitization and Automation) นวัตกรรม 
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Future SME Solution)  
นวตักรรมด้านการช�าระเงนิ (Innovative Payment) และนวตักรรมจาก
เทคโนโลยีล�้าสมัย (Discovering Cutting Edge Technology) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือแนะน�าผูป้ระกอบการสตาร์ทอพักลุม่ฟินเทคทีม่ศีกัยภาพ
สูงจากทั่วโลกให้กับตลาดในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนการ 
น�าเสนอนวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์และบรกิารอนัจะเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า
ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับ Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) สถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ
หน่วยงานภาครัฐ ในหลากหลายโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงแก่ลูกค้าและพนักงานของธนาคาร 

ในฐานะสมาชิกรุ ่นแรกและการลงทุนร่วมกับกลุ่ม R3 ซึ่งเป็นกลุ่ม
สถาบันทางการเงินชั้นน�าระดับโลกท�าให้ธนาคารได้พัฒนาบริการด้วย 
Distributed Ledger Technology (Blockchain) โดยเริ่มจากลูกค้า
ธุรกิจส่งออกและน�าเข้าในภาคธุรกิจส�าคัญ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ 
การเกษตร ปิโตรเคมี และยานยนต์ เป็นต้น
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+ การก�ากับดูแลข้อมูลและการคุ้มครอง
 ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนือ่งจากลกูค้ามกีารใชบ้รกิารทางการเงินผา่นระบบดจิทัิลในชวิีต
ประจ�าวันเพ่ิมข้ึนเป็นล�าดับ ธนาคารจึงริเร่ิมการท�างานในหลายด้าน
เพื่อตอบสนองแนวโน้มที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ 
และเชือ่มโยงบรกิารของธนาคารกับชอ่งทางสือ่สงัคมออนไลนแ์ละ
เครอืข่ายการคา้ออนไลนท์ีล่กูคา้นิยมใช ้ขณะเดยีวกันการปกปอ้ง
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะมีความส�าคัญมากขึ้น
เช่นกัน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว โดยลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม ่เชน่ การยืนยันตวัตนทางดจิทิลั การวิเคราะห์ขอ้มลู
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น

ธนาคารเข้าร่วมโครงการ National Digital ID ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่น�ามาใช้ใน
กระบวนการในการรูจ้กัลกูค้าผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic  
Know Your Customer : e-KYC) ส�าหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ
ทางการเงนิออนไลน์ และจะใช้กับธุรกิจบรกิารประเภทอืน่ในระยะ
ต่อไป ท้ังนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการรู้จ�าใบหน้า 
(Facial Recognition) และกระบวนการพิสูจน์ตัวตนระหว่าง
ธนาคาร โดยร่วมทดสอบกับธนาคารอืน่ใน Regulatory Sandbox 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2562 

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินของลูกค้า ธนาคารได้
ก�าหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ อีกท้ังยังใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน 
(Multifactor Authentication System) การตรวจจับภัยคุกคาม
อจัฉรยิะ (Threat Intelligence) การวิเคราะห์ข้อมลูและพฤตกิรรม
ของลกูค้า เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถด้านการรกัษาความปลอดภัย
และสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้า ธนาคารยังลงทุนในเทคโนโลยี
ล�้าสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
ได้อย่างราบรื่นและมีความประทับใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังรักษา
ระดบัความปลอดภัยของข้อมลูและเพ่ิมประสทิธิภาพในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

+ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าแพลตฟอร์มธนาคารดจิทิลัมปีระสทิธิภาพ
พร้อมรองรับบริการในอนาคต ธนาคารจึงปรับปรุงโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและระบบงานโดยรวม ซึง่ประกอบด้วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการช�าระเงิน การประมวลผล
การท�าธุรกรรมอัตโนมตั ิส�าหรบัธุรกรรมลกัษณะ Straight Through 
Processing นอกจากนี้ ธนาคารยังสร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเพิม่
ศักยภาพของช่องทางการให้บริการแบบดิจิทัล เช่น บริการโมบาย
แบงก์กิ้ง และบริการด้านธุรกรรมธนาคาร 

บุคลากรและสวัสดิการ 

ธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจาก
นวตักรรมทางเทคโนโลยี การแข่งขนัจากผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิรายใหม่ 
และวิถีชวิีตของผูบ้รโิภคและคนรุน่ใหม่ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากการเข้าสูยุ่ค
ดจิทิลั การทีผู่บ้รโิภคหันมาท�าธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การท�าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มอืถือ ไม่เพียงส่งผลต่อบคุลากรของธนาคาร 
หากยังท�าให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน โดยมุ่งเน้น 
การปลูกฝังวัฒนธรรมที่ส ่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาทักษะของ
พนกังาน การท�างานร่วมกันเป็นทมี และสร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กับลกูค้า 
รวมทัง้จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับพนักงาน

ธนาคารตระหนกัว่า การด�าเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเตบิโตอย่างย่ังยืน 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของบุคลากร รวมถึงคุณค่าที่มอบ
ให้กับลูกค้า ดังนั้น ธนาคารจึงมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

+ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนการท�างานรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า โดยใช้ระบบการท�างานร่วมกันแบบ Agile และ
การประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน รวมทั้งการเพ่ิมหลักสูตร
อบรมและทางเลอืกในการเรยีนรูแ้ก่พนกังาน ท้ังน้ี ธนาคารยังคงมุง่เน้น
พัฒนาบคุลากรให้สามารถเรยีนรูแ้ละแบ่งปันความรูร้ะหว่างกัน มคีวาม
เชีย่วชาญด้านนวตักรรม และท�างานร่วมกันภายใต้กระบวนการ Design 
Thinking รวมท้ังเพิม่การเชือ่มโยงกับลกูค้าและคูค้่าด้วยการใช้ช่องทาง
ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น

+ การสร้างความผูกพันและการรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ 

การสรรหาและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยส�าคัญ
ส�าหรับองค์กร ธนาคารจึงให้โอกาสพนักงานในการท�างานท่ีมีความ
หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงการ 
จัดกลุ่มเพื่อเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างจิตส�านึกในด้าน
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 

+ การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการด�าเนินการด้านความยัง่ยืน โดยครอบคลมุ
ถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง การมีธรรมาภิบาล  
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ธนาคารได้สนับสนุนบุคลากรของ
สาขาให้มีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า 
ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีเหล่านี้สามารถน�าเสนอบริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจร มอบประสบการณ์ที่ดี มีความเป็นเลิศ 
ด้านบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
ในระยะยาว
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+ การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ 

การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของธนาคาร เป็นผลจากการ 
จดัเตรยีมบุคลากรท่ีมศีกัยภาพสงูเพ่ือทดแทนในต�าแหน่งงานต่างๆ 
การพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือ
สถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าและ 
การพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับชั้น 
ธนาคารให้ความส�าคญักับการแต่งตัง้และเลือ่นต�าแหน่งพนักงาน
เพ่ือเตรียมเป็นผู ้บริหารรุ ่นใหม่ โดยพิจารณาจากผลประเมิน 
การปฏิบัติงาน พฤติกรรมสู่ความส�าเร็จ ความรู้ความสามารถ  
ผลส�าเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถสืบสานค่านิยมหลัก อันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ค�านึงถึงลูกค้าเป็นส�าคัญ มุ่งมั่นท�างานร่วมกันเป็นทีมด้วยความ
เป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกัน มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่มคีวามซือ่สตัย์
สุจริต และมุ่งเน้นนวัตกรรม

+ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ธนาคารดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วยการจัดสวัสดิการให้
ครอบคลุมกับความต้องการของพนักงาน ธนาคารมีหน่วยบริการ
สุขภาพ พร้อมแพทย์เฉพาะทางที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน 
ประจ�าอยู่ทีส่�านกังานใหญ่ พนกังานสามารถรบับรกิารได้โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย หรือหากพนักงานไปรับการบริการจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลภายนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตาม
ระเบียบของธนาคาร อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดบรรยายด้าน 
การป้องกันและรักษาสุขภาพ การบริหารการเงินส่วนบุคคล  
การใช้ชีวิตประจ�าวันและความเป็นอยู่ท่ีดี นอกจากนี้ ธนาคาร 
ยังพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอบสนองต่อ 
ความหลากหลายของพนักงาน ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและ 
ให้ค�าปรึกษาแก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง เป็น 
บริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งจัดตั้งในปี 2544 ด�าเนินธุรกิจนายหน้า 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และบริการวิจัยหลักทรัพย์  
นอกจากนี้ ยังด�าเนินธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล ซึ่ง บล.บัวหลวง 
ถือหุ้นทั้งหมด

นอกเหนือจากสาขาท้ัง 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองส�าคัญแล้ว 
บล.บวัหลวง ยังน�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิผ่านเครอืข่าย 
ของธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายฐานลูกค้า 
ผ่านค�าแนะน�าจากสาขาธนาคาร

+ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้น 
ของเศรษฐกิจไทย และราคาน�้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่า 
และปริมาณการซื้อขายหุ้นได้ปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง เน่ืองจาก 
นักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ัง 
การตดัสนิใจของธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา ในการใช้นโยบายการเงนิ
ที่เข้มงวดขึ้น แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมั่นคง  
จึงท�าให้การปรับตัวของตลาดหุ้นไทยลดลงในอัตราท่ีช้ากว่าตลาดหุ้น
ส่วนใหญ่ในเอเชีย 

ในปี 2561 ผลการด�าเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ท้ังระบบปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะช่วง 
ครึ่งแรกของปี มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ประมาณ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน

ด้านหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่มีจ�านวนรวม 22 หลักทรัพย์ คิดเป็น
มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวม 183,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
ซึง่มจี�านวนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใหม่ 42 หลกัทรพัย์ และมลูค่ามากกว่า 
426,000 ล้านบาท เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนท้ังในและ 
ต่างประเทศ บริษัทหลายแห่งจึงตัดสินใจชะลอการเสนอขายหุ้นใหม่ 
ไปจนถึงปี 2562 

รายได้ของกลุม่บรษิทัหลกัทรพัย์ประมาณร้อยละ 54 ยังคงมาจากธุรกิจ
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ ขณะทีร้่อยละ 16 มาจากก�าไรจากเงนิลงทนุ 
ร้อยละ 10 มาจากค่าธรรมเนียมและบริการ และร้อยละ 9 มาจาก
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
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+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

ปี 2561 ฐานลูกค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.บัวหลวง  
มจี�านวนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 สงูกว่าอตัราการเติบโตเฉลีย่ของตลาดโดยรวม
ที่ร้อยละ 14 และมีจ�านวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 360,000 บัญชี 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของจ�านวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งหมด

บล.บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Stock Signal ซึ่งเป็นการ 
น�าเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิค และช่วยนักลงทุนในการ
ตัดสนิใจซือ้หรอืขาย กลยุทธ์การลงทุนด้วยโปรแกรมอตัโนมตัท่ีิเป็นการ
สะสมหุ้นแบบ Dollar Cost Averaging (DCA) และ Value-Averaging 
(VA) ท่ีเป็นแผนการออมหุ้นแบบอัตโนมัติ เพ่ือตอบโจทย์นักลงทุนที่
ต้องการบริหารเงินออมในตลาดทุนอย่างมีวินัย โดยการกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนและซื้อขายทุกวันด้วยตราสาร Exchange Trade 
Fund (ETF) ที่ออกโดย บลจ.บางกอกแคปปิตอล

บล.บวัหลวง ยังคงสามารถรกัษาความเป็นผูน้�าในการซือ้ขายใบส�าคญั
แสดงสทิธิอนุพนัธ์ ซึง่ให้สทิธิแก่ผูถื้อในการซือ้ขายหลกัทรพัย์อ้างองิใน
ราคาที่ก�าหนดล่วงหน้า (Derivative Warrant : DW) ทั้งด้านมูลค่าการ
ซื้อขายและจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยใน 
ปี 2561 ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท้ังสิ้น 663 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิที่อ้างอิงหลักทรัพย์
จ�านวน 93 หน่วย ที่อยู่ในดัชนี SET100

บล.บัวหลวง เปิดให้บรกิาร “น้องบวั แชทบอท” ซึง่เป็นนวัตกรรมเพ่ือให้
ข้อมลูราคาใบส�าคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ์บรกิารแรกของไทย ซึง่นกัลงทุน
รายย่อยสามารถรับข้อมูลราคาได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 
Facebook Messenger

ในเดือนธันวาคม บล.บัวหลวง ประสบความส�าเร็จในการเสนอขาย
ตราสารแสดงสทิธิการฝากหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt : 
DR) ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าให้นักลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม ETF ท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม  

ด้านธุรกิจวานิชธนกิจ ในปี 2561 บริษัทประสบความส�าเร็จในการเป็น
ผู้จัดการและรับประกันการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไปเป็น 
ครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) 2 รายการ คอื บรษิทั โอสถสภา 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
รวมเป็นมูลค่าการระดมทุนทั้งสิ้นกว่า 16,829 ล้านบาท

บล.บัวหลวง ยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่านการอบรมสัมมนา 
และเครื่องมือการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยในปี 2561 ได้จัดการอบรม
รวมกว่า 60 ครั้ง นอกจากน้ี ยังมีเว็บไซต์ “Knowledge Sharing”  
ซึ่งน�าเสนอบทความที่เกี่ยวกับการลงทุนกว่า 2,000 เรื่อง และมีจ�านวน
ผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์แล้วกว่า 6 ล้านครั้ง

บล.บัวหลวง จัดหลักสูตรการเรียนรู ้พิเศษ “The Stock Master 
Exclusive” ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ส�าหรับเจ้าของ
กิจการและทายาทธุรกิจ โดยวิทยากรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญของ บล.บัวหลวง และวิทยากรรับเชิญ เน้ือหาของหลักสูตร
ประกอบด้วย ความรู ้ เ ก่ียวกับการน�าบริษัทเข ้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประเมิน
มูลค่าบริษัท การรับมือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อีกทั้งมีการเดินทาง
ไปดูงานด้านนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้เย่ียมชม Daishin 
Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�า และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ของ บล.บัวหลวง

38

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



บล.บัวหลวง ยังคงร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัรงัสติอย่างใกล้ชดิ ในการจดัโครงการ “The Stock Master 
University 2018” เพ่ือให้นักศกึษาได้เรยีนรู ้มคีวามเข้าใจ และสามารถ
ใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการลงทุน นอกจากนี้ บล.บัวหลวง ยังด�าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม และสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (อ�าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี) เพื่อเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
 
รางวัลท่ี บล.บัวหลวง ได้รับในปี 2561 ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
ยอดเย่ียมแห่งปี จากวารสารการเงนิธนาคาร รางวัลธุรกรรมทางการเงนิ
ยอดเย่ียม รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์
แก่นกัลงทุนบคุคล และรางวัลบรษิทัหลกัทรพัย์ดเีด่น ด้านการให้บรกิาร
อนุพันธ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
ยอดเย่ียมในประเทศไทย จากนิตยสารเอเชียมันน่ี และรางวัลธุรกิจ
ตลาดทุนยอดเยี่ยม จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

+ ผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จ

ณ สิ้นปี 2561 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 838,330 ล้านบาท 
โดยธุรกิจกองทุนรวมมี AUM  718,019 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 14.7 ซึง่จดัอยู่ใน 3 อนัดบัสงูสดุของธุรกิจบรหิาร
จัดการกองทุนรวม ส่วนธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมี AUM 
100,801 ล้านบาท คดิเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 8.9 จดัอยู่ใน
อันดับ 5 ขณะที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมี AUM 19,510 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.0

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

ปี 2561 บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ 6 กองทุน แม้
สถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายของสหรฐัอเมรกิาจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่
ของนักลงทุน แต่กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.
บัวหลวง ยังคงสร้างความพึงพอใจและได้รับการตอบรับท่ีดีจาก 
นักลงทุนรายใหม่และกระแสเงินลงทุนเป็นอย่างดี 

กองทุนใหม่ท่ีน�ามาเสนอขายมุ่งตอบสนองความต้องการของ 
นักลงทุนหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเกษียณ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ส�าหรับกลุ่มวัยเกษียณพบว่า เกือบร้อยละ 15 ของประชากรไทย
ก�าลังก้าวสู่วัยเกษียณ ดังนั้น จึงจัดตั้งกองทุนผสมบีซีเนียร์ส�าหรับ
วัยเกษยีณ (B-SENIOR) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบให้เหมาะกับ
ความต้องการเฉพาะส�าหรับผู ้สูงวัย คือเป็นกองทุนท่ีมีระดับ 
ความเสี่ยงปานกลาง และสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ท้ัง
แบบปกตแิละแบบรายเดอืนโดยแจ้งล่วงหน้า กองทนุเพ่ือวัยเกษยีณ
ทีเ่สนอขายในปี 2561 ได้แก่ กองทนุผสมบซีเีนยีร์ส�าหรบัวัยเกษยีณ 
เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพ่ือการ 
เลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพ่ือ 
การเล้ียงชีพ (B-ASIARMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอล 
อินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ(B-INNOTECHRMF)

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มีการเสนอขาย
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพ่ือคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ซึ่งลงทุน 
ในธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกับหรอืได้รบัประโยชน์จากแนวโน้มการบรโิภค
ในอนาคต หรอืธุรกิจทีน่�าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเข้ามาปรบัใช้ให้
ธุรกิจมีความล�้าสมัย

นับแต่ก่อตั้งในปี 2535 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด หรอื บลจ.บวัหลวง ยังคงด�าเนนิธุรกิจภายใต้วสิยัทัศน์ในการเป็น
สถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหารเงินลงทุน 
ด้วยความยึดมัน่ในผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส�าคัญ ภายใต้คณุค่าหลกั 
ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินงานขององค์กร 3 ประการ คือ 
Prudence (รอบคอบ สุขุม และมองการณ์ไกล) Integrity (ยึดถือหลัก
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ มีความมั่นคง เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน)  
และ Excellence (มคีวามเป็นเลศิในการบรหิารกองทุนและการบรกิาร 
ดั่งมิตรแท้ของผู้ลงทุน)

พันธกิจทีมุ่ง่มัน่ของ บลจ.บวัหลวง คอื ท�าให้ครอบครวัไทยมคีวามมัน่คง
ทางการเงิน โดยมีกองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีเสนอขายผ่าน 
เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ ทั้งสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
รวมถึงตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังบริหารจัดการ
กองทุนส�ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบคุคล กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย

ปรชัญาการลงทุนท่ีมคีวามเชือ่มัน่ในการลงทุนระยะยาวและมนีโยบาย
การบริหารเงินลงทุนในเชิงรุกอย่างชัดเจน ประกอบกับมีทีมงานศึกษา
วิจัย และมีความสามารถในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงท�าให้มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นมาโดยตลอด
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ขณะเดียวกัน บลจ.บัวหลวง เล็งเห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นส�าหรับ
การลงทุนระหว่างประเทศ ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา จึงเปิดตัวกองทุน
ต่างประเทศท่ีครอบคลมุหลายภูมภิาคทัว่โลก ทัง้ประเภท Foreign Feeder 
Fund (กองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
เพียงกองเดียว) และกองทุนต่างประเทศประเภทอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 บลจ.บัวหลวง มี AUM ส�าหรับกองทุนต่างประเทศ  
(รวมกองทุนแบบมีก�าหนดระยะเวลา) รวมทั้งสิ้นประมาณ 110,000 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 ที่มีมูลค่าเพียง 12,000 ล้านบาท 

บลจ.บัวหลวง ยังบริหารกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์บวัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)  ซึง่เป็นทรสัต์รปูแบบหนึง่ 
(Real Estate Investment Trust : REIT) ท่ีสามารถลงทุนได้ท้ังใน
กรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารส�านักงาน 
โดย B-WORK เข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ด้านการให้ความรูแ้ก่นักลงทุน บลจ.บวัหลวง ได้จดังานสมัมนา Bualuang 
Fund Investment Forum ครั้งท่ี 2 โดยหัวข้อหลักประกอบด้วย การ 
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้ม 
การลงทุนในอนาคต ซึง่มผีลการตอบรบัท่ีดเีย่ียมจากนักลงทุนในวงกว้าง

พร้อมกันน้ี ยังจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับการวางแผนการเงิน (Investment Workshop) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่าน 
หลากหลายช่องทาง เช่น “BF Knowledge Center” ศูนย์กลางในการ
เรียนรู้สู่ความมั่นคงทางการเงิน “BF Portfolio Solution” และ  
“BF Economic Research” หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ความรู้และแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จัดอบรมให้
ความรูด้้านการลงทนุกว่า 220 กิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะและเสรมิสร้าง
ความรูด้้านการเป็นทีป่รกึษาการลงทนุให้กับพนักงานสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ

บลจ.บัวหลวง ยังคงให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกับน�า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ไปประยุกต์ เพ่ือ
ช่วยในการวางแผนการลงทุนและการบริหารกองทุน ตลอดจนการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของ BF Mobile Application เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
เปิดบัญชีและท�าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ 

ส�าหรับปี 2562 แม้จะมีความไม่แน่นอนและความท้าทายหลายด้าน 
แต่ บลจ.บัวหลวง พร้อมท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุน  
เพ่ือรับมือกับความท้าทายเหล่าน้ัน รวมถึงน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
ด้านการลงทุนท่ีน่าสนใจ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่วิธีการหนึง่ทีด่ทีีส่ดุ
เพ่ือรองรับความผันผวนของตลาดการเงินท้ังในและต่างประเทศ คือ 
การลงทุนที่ครอบคลุมทุกวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดยค�านึงถึงการลงทุน
ระยะยาวในหลกัทรพัย์ทีเ่ลอืกลงทุน นอกจากนี ้ยังมแีผนเพ่ิมประสทิธิภาพ
ของ BF Mobile Application เพ่ือรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
ด้วยการน�าเสนอฟังก์ชั่นใหม่ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี
และด�าเนนิธุรกรรมทางการเงนิได้ ซึง่จะช่วยอ�านวยความสะดวกส�าหรบั
ลกูค้า ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวัด รวมทัง้พัฒนาแพลตฟอร์มท่ีมัน่คง 
และบรหิารเงินลงทนุ ด้วยความยึดมัน่ในผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส�าคญั 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ด�าเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี
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ผลการด�าเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อยท่ีส�าคัญ

                                                                                                                                                                                                
หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

ก�าไรสุทธิ * 35,330 33,009 7.0%
ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 18.51 17.29 7.0%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.40% 2.32% 0.08%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 22.7% 24.5% (1.8)%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 45.4% 43.5% 1.9%
ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย * 1.13% 1.09% 0.04%
ก�าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย * 8.73% 8.49% 0.24%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

เงินให้สินเชื่อ ** 2,083,160 2,003,989 4.0%
เงินรับฝาก 2,326,470 2,310,743 0.7%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 89.5% 86.7% 2.8%
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 80,137 87,419 (8.3)%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.4% 3.9% (0.5)%
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 190.9% 160.2% 30.7%
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 17.96% 18.17% (0.21)%

** หักรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส�าหรับปี 2561 จ�านวน 35,330 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.0 จากปี 2560 
โดยมีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน 121,401 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.9 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.40 และรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.1 จากการเพ่ิมขึน้ของก�าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน แม้ว่าจะม ี
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล รายได ้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยยังคงอยู ่
ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน
ผ่านธนาคารและบรกิารกองทนุรวมเตบิโตด ีขณะทีอ่ตัราส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้จากการด�าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 45.4

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�านวน 2,083,160 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 จากส้ินปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ 
รายใหญ่ สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ ส�าหรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็น 
ร้อยละ 3.4 ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 190.9

ด้านเงินกองทุน หากนับก�าไรสุทธิงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561  
รวมเข้าเป็นเงินกองทนุ อตัราส่วนเงนิกองทนุทัง้สิน้ อตัราส่วนเงนิกองทุน
ชั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.71 
ร้อยละ 17.19 และร้อยละ 17.19 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 
ส�าหรับส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มจี�านวน 412,814 ล้านบาท มลูค่าตามบญัชเีท่ากับ 216.26 บาท
ต่อหุ้น
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รายได้และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 71,376 66,625 7.1%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 50,025 45,843 9.1%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 55,165 48,948 12.7%

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 21,965 22,370 (1.8)%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271 41,150 7.6%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8,554 7,832 9.2%

ก�าไรสุทธิ 35,717 33,318 7.2%

ก�าไรสุทธิ * 35,330 33,009 7.0%
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม * 23,157 34,763 (33.4)%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ในปี 2561 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารมีจ�านวน 35,330 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 2,321 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 จาก 
รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ 4,751 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.1 สาเหตหุลกั
จากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับปริมาณ 
เงินให้สินเชื่อท่ีขยายตัวร้อยละ 4.0 จากปีก่อน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยืมลดลงซึง่เป็นผลจากการครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
4,182 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.1 ส่วนใหญ่จากการเพ่ิมขึน้ของก�าไรสทุธิ
จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และก�าไรสุทธิ 

จากเงินลงทุน ส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น 6,217  
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 เป็นผลจากการใช้จ่ายเพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ทางนวัตกรรม และเพ่ือการพัฒนาระบบงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ 
การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพ่ือรองรับประมาณการ 
หน้ีสินที่เพ่ิมขึ้น จากการปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและ 
เลกิจ้างตามร่างแก้ไขพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน ขณะทีค่่าใช้จ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 405 ล้านบาท

42

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



+ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2561 ธนาคารและบรษิทัย่อยมส่ีวนต่างอตัราดอกเบีย้สทุธิร้อยละ 
2.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 จากปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ ประกอบกับต้นทุนเงินรับฝากลดลง 
ตามการขยายฐานเงินรับฝากต้นทุนต�่าประเภทออมทรัพย์และกระแส
รายวัน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ�านวน 71,376 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
จากปี 2560 จ�านวน 4,751 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักจาก
รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จาก
การเพ่ิมขึ้นของรายได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจ�านวน 4,255 ล้านบาท 

สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเชื่อท้ังจากสินเชื่อ 
ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ สนิเชือ่ลกูค้าบคุคล และสนิเชือ่กิจการต่างประเทศ 
และอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น ส�าหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เพ่ิมข้ึน 554 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพ่ิมขึ้น 1,103 ล้านบาท  
จากต้นทุนและปริมาณธุรกรรมที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
จากตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืมลดลง 962 ล้านบาท สาเหตุหลัก 
จากการครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ 93,131 88,876 4.8%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,451 8,358 1.1%
เงินลงทุน 9,199 8,242 11.6%
	 รวมรายได้ดอกเบี้ย 110,781 105,476 5.0%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก 21,762 21,596 0.8%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,218 1,115 98.9%
เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 9,864 9,617 2.6%
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,561 6,523 (14.7)%
	 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 39,405 38,851 1.4%
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 71,376 66,625 7.1%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.72% 3.68% 0.04%
ต้นทุนทางการเงิน 1.52% 1.54% (0.02)%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.40% 2.32% 0.08%

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ 16 พ.ค.60 25 เม.ย.59

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ	(%)
MOR                                         7.125 7.375
MRR                                      7.125 7.625
MLR                                              6.250 6.250
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก	(%)
ออมทรัพย์ 0.500-0.625 0.500-0.625
ฝากประจ�า 3 เดือน 1.000 1.000
ฝากประจ�า 6 เดือน 1.250 1.250
ฝากประจ�า 12 เดือน 1.500 1.500

                                   19 ธ.ค.61 29 เม.ย.58

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (%) 1.750 1.500

43

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



+ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2561 จ�านวน 
50,025 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,182 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 จาก 
ปี 2560 เป็นผลจากก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา 
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 2,043 ล้านบาท และก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
เพ่ิมข้ึน 1,581 ล้านบาท ส�าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยแม้ว่าธนาคารมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดจิทัิล โดยค่าธรรมเนยีมจากบรกิารประกัน
ผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม รวมท้ังค่าธรรมเนียมจากบริการ
ด้านหลักทรัพย์ยังเติบโตดี

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 37,437 36,460 2.7%
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 9,847 8,934 10.2%
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27,590 27,526 0.2%
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 8,300 6,257 32.7%
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 8,009 6,428 24.6%
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 78 205 (62.0)%
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,049 1,196 (12.3)%
รายได้จากเงินปันผล 3,781 3,788 (0.2)%
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 1,218 443 174.9%
	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 22,435 18,317 22.5%
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 50,025 45,843 9.1%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 22.7% 24.5% (1.8)%
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+ ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 
55,165 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6,217 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.7 จากปี 2560 
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 3,233 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับประมาณการหนี้สินท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 
การปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้างตามร่างแก้ไข 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมข้ึน 
2,753 ล้านบาท ส่วนหน่ึงจากการใช้จ่ายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วทางนวัตกรรม การพัฒนาระบบงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 28,774 25,541 12.7%
 ค่าตอบแทนกรรมการ 154 148 4.1%
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 10,467 10,252 2.1%
 ค่าภาษีอากร 3,367 3,357 0.3%
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 12,403 9,650 28.5%

	 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 55,165 48,948 12.7%
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน 45.4% 43.5% 1.9%
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+ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการด้อยค่า จ�านวน 21,965 ล้านบาท เทียบกับจ�านวน 
22,370 ล้านบาท ในปี 2560 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 18,358 22,712 (19.2)%
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ) 3,607 (342) 1,154.7%
รวม 21,965 22,370 (1.8)%

รายการท่ีส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

+ สินทรัพย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 
3,116,750 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 40,440 ล้านบาท จาก ณ สิน้เดอืนธันวาคม 
2560 รายการท่ีส�าคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น 79,171 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 4.0 ขณะท่ีเงินลงทุนสุทธิลดลง 34,932 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนเผื่อขาย

สินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 450,700 437,738 3.0%
เงินลงทุนสุทธิ 556,788 591,720 (5.9)%
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม 1,608 1,460 10.1%
เงินให้สินเชื่อ * 2,083,160 2,003,989 4.0%
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,604 11,415 (7.1)%
รวมสินทรัพย์ 3,116,750 3,076,310 1.3%

* หักรายได้รอตัดบัญชี
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9.6%
2.3%

14.8%14.8%

+ เงินให้สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
จ�านวน 2,083,160 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 

จ�านวน 79,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 จากการเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อ
ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ สนิเชือ่ลกูค้าบคุคล และสนิเชือ่กิจการต่างประเทศ

2561 2560

39.3%

21.9%

11.5%

9.7%
2.5%

15.1%

40.9%

21.0%

11.4%

เงินให้สินเชื่อ * จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 819,481 819,338 0.0%
 การสาธารณูปโภคและบริการ 455,969 421,595 8.2%
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 240,047 228,146 5.2%
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 202,600 191,176 6.0%
 การเกษตรและเหมืองแร่ 51,498 46,658 10.4%
 อื่นๆ 313,565 297,076 5.6%

รวมเงินให้สินเชื่อ	 2,083,160 2,003,989 4.0%

* หักรายได้รอตัดบัญชี

   

ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเชื่อในสัดส่วนสูงที่สุดแก่ธุรกิจในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่ร้อยละ 39.3 รองลงมา ได้แก่ 
ภาคการสาธารณูปโภคและบรกิารทีร้่อยละ 21.9 ภาคสนิเชือ่เพ่ือท่ีอยู่อาศยั

ร้อยละ 11.5 และภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.7 
โดยจ�านวนเงนิให้สนิเชือ่ท่ีเพ่ิมขึน้จากสิน้เดอืนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่
จากภาคสาธารณูปโภคและบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ
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+ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพจ�านวน  80,137 ล้านบาท ลดลง 7,282 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 8.3 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 โดยมีอัตราส่วนเงินให้ 
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.4

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 
2561 จ�านวน 153,003 ล้านบาท โดยมีส�ารองข้ันต�่าตามเกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ�านวน 64,035 ล้านบาท คิดเป็น 
อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อส�ารองขั้นต�่าเท่ากับร้อยละ 238.9 
ทั้งน้ีอัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 190.9

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ * ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 
ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

จัดชั้นปกติ 1,962,102 1,875,782 16,215 14,983
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 46,501 45,815 591 591
จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 5,460 11,760 1,018 5,275
จัดชั้นสงสัย 20,884 19,012 10,608 10,387
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,837 56,681 30,188 36,471
	 รวม 2,088,784 2,009,050 58,620 67,707
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์ 88,968 70,004
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 147,588 137,711
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 5,415 2,310
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 153,003 140,021

* หักรายได้รอตัดบัญชี 

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80,137 87,419 (8.3)%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.4% 3.9% (0.5)%
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 26,412 26,576 (0.6)%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1.2% 1.2% -
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ารองขั้นต�่า 238.9% 200.0% 38.9%
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 190.9% 160.2% 30.7%

+ เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ
จ�านวน 556,788 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560  
จ�านวน 34,932 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่จากเงินลงทุน 
เผื่อขายลดลง

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

ระยะเวลาคงเหลอืเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 284,505 ล้านบาท 
ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกว่า 5 ปี จ�านวน 18,037 ล้านบาท และ
ส่วนที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลาจ�านวน 110,559 ล้านบาท

เงินลงทุน  จ�าแนกตามประเภทการถือครอง
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

เงินลงทุนเพื่อค้า 7,516 15,113 (50.3)% 
เงินลงทุนเผื่อขาย 497,838 533,651 (6.7)% 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 19,849 11,233 76.7% 
เงินลงทุนทั่วไป 31,585 31,723 (0.4)% 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 556,788 591,720 (5.9)%	

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน * จ�าแนกตามระยะเวลาที่ครบก�าหนด 
ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

จ�านวน สัดส่วน จ�านวน สัดส่วน

ภายใน 1 ปี 145,295 26.0% 71,982 12.1% 101.8%
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 284,505 51.0% 375,910 63.4% (24.3)%
เกินกว่า 5 ปี 18,037 3.2% 24,597 4.2% (26.7)%
ไม่มีก�าหนดระยะเวลา 110,559 19.8% 120,691 20.3% (8.4)%
รวมเงินลงทุนสุทธิ 558,396 100.0% 593,180 100.0% (5.9)%

* รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม

+ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 2,703,591 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 29,288 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
2560 โดยเพ่ิมขึ้นมากท่ีเงินรับฝาก 15,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 

และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น 9,158 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 8.5 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

เงินรับฝาก 2,326,470 2,310,743 0.7%
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 136,862 133,584 2.5%
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 116,348 107,190 8.5%
รวมหนี้สิน 2,703,591 2,674,303 1.1%
ส่วนของเจ้าของ	* 412,814 401,724 2.8%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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+ เงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ�านวน 
2,326,470 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2560 จ�านวน  

15,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จากการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝาก 
ออมทรพัย์ ขณะท่ีเงินรบัฝากประจ�า และเงนิรบัฝากกระแสรายวันลดลง

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

จ�านวน สัดส่วน จ�านวน สัดส่วน

กระแสรายวัน 101,557 4.4% 106,184 4.6% (4.4)%
ออมทรัพย์ 1,117,522 48.0% 1,065,928 46.1% 4.8%
ประจ�า * 1,107,391 47.6% 1,138,631 49.3% (2.7)%
รวมเงินรับฝาก 2,326,470 100.0% 2,310,743 100.0% 0.7%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก  89.5% 86.7% 2.8%

* รวมบัตรเงินฝาก

+ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ในระหว่างปี 2561 ธนาคารมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มหีลกัประกันในต่างประเทศจ�านวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
ในเดอืนกันยายน 2561 และมกีารครบก�าหนดไถ่ถอนของหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ
และไม่มหีลกัประกันจ�านวน 400 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในเดอืนมนีาคม 2561 

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

หน่วย : ล้านบาท
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  
จ�าแนกตามประเภทตราสาร

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)
จ�านวน สัดส่วน จ�านวน สัดส่วน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 107,027 87.6% 98,003 86.6% 9.2%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน 14,587 11.9% 14,692 13.0% (0.7)%
ตั๋วแลกเงิน 23 0.1% 26 0.1% (11.5)%
อื่นๆ 456 0.4% 384 0.3% 18.8%
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด	 122,093 100.0% 113,105 100.0% 7.9%
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม 5,745 5,915 (2.9)%
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 116,348 107,190 8.5%
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+ ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
มีจ�านวน 412,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,090 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 
จาก ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่จากก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส�าหรับปี 2561 จ�านวน 35,330 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล  
2 ครั้งในระหว่างปี 2561 จ�านวนรวม 12,066 ล้านบาท เป็นเงินปันผล
งวดสุดท้ายส�าหรับผลประกอบการปี 2560 จ�านวน 8,350 ล้านบาท 

(4.50 บาทต่อหุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 
และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดมกราคมถึง
มิถุนายน 2561 จ�านวน 3,716 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น) โดยมีก�าไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง  9,317 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 3,180 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาท

+ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจ 
เกิดขึน้ในภายหน้าจ�านวน 653,730 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 53,784 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9.0 จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็นการ 
เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันอื่นๆ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม 2561  ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง (%)

การรับอาวัลตั๋วเงิน 5,800 8,187 (29.2)%
การค�้าประกันการกู้ยืม 32,236 20,445 57.7%
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด 19,041 16,394 16.1%
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 35,822 31,803 12.6%
ภาระผูกพันอื่น
 การค�้าประกันการจ�าหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์ - 1,098 (100.0)%
 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 170,329 174,083 (2.2)%
 การค�้าประกันอื่น 270,320 259,314 4.2%
 อื่นๆ 120,182 88,622 35.6%
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 653,730 599,946 9.0%

+ แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของ 
เงินทุนท่ีส�าคัญประกอบด้วย เงินรับฝากจ�านวน 2,326,470 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 74.6 ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร 
จ�านวน 412,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.2 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินจ�านวน 136,862 ล้านบาท หรือ 
คดิเป็นร้อยละ 4.4 และตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืจ�านวน 116,348 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7

ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีส�าคัญ
ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ�านวน 2,083,160 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 66.8  เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ�านวน 
558,396 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.9 และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ�านวน 450,700 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5
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+ เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให ้
ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ของธนาคารพาณิชย์ด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่าเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.50  นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้ด�ารงอัตราส่วน 
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital 
Conservation Buffer) เพ่ิมเติมจากการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุน 
ข้ันต�่า ซึ่ง ธปท. ก�าหนดนโยบายให้ทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุน 
ส่วนเพ่ิมอกีมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 จนอัตราส่วนเพ่ิมมากกว่าร้อยละ 2.50 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป โดยอัตราส่วนขั้นต�่าและส่วนเพ่ิมตามเกณฑ์ท่ี ธปท. 
ก�าหนดส�าหรับปี 2561 ธนาคารต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่งมากกว่าร้อยละ 6.375 อตัราส่วน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงมากกว่าร้อยละ 7.875 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 10.375

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนตาม
กฎหมายจ�านวน 426,563 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของจ�านวน 390,309 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ�านวน 
390,369 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนเงนิกองทุนท้ังสิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง
ร้อยละ 17.96 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 16.43 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 16.43 หากนับรวมก�าไรสุทธิส�าหรับงวด
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุน
ทัง้สิน้ อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ และอตัราส่วน 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงจะอยู่ในระดับร้อยละ 18.71  
ร้อยละ 17.19 และร้อยละ 17.19 ตามล�าดับ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น 10.375% 17.96% 426,563 9.750% 18.17% 419,580
เงินกองทุนชั้นที่ 1   7.875% 16.43% 390,369 7.250% 16.63% 383,942
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   6.375% 16.43% 390,309 5.750% 16.62% 383,841

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน เกณฑ์ ธปท. อัตราส่วน เงินกองทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น 10.375% 17.78% 409,945 9.750% 18.03% 404,226

เงินกองทุนชั้นที่ 1   7.875% 16.24% 374,633 7.250% 16.47% 369,261
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   6.375% 16.24% 374,633 5.750% 16.47% 369,261

 

+ การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนเพ่ือค้า และเงิน
ลงทุนเผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์สภาพคล่อง
รวม 1,018,448 ล้านบาท ลดลง 33,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 จาก 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 จากเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 35,813  
ล้านบาท และเงินลงทุนเพ่ือค้าลดลง 7,597 ล้านบาท ขณะท่ีรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 12,962 ล้านบาท

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 1,018,448 1,051,975
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%) 32.7 34.2
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 43.8 45.5
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อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอันดับความน่าเชื่อถือโดยมีรายละเอียดดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

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

Standard & Poor’s
 ระยะยาว  BBB+ BBB+
 ระยะสั้น A-2 A-2 
 ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+
 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB
 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) bbb bbb
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

Fitch Ratings  
	 อันดับความน่าเชื่อถือสากล
 ระยะยาว BBB+ BBB+
 ระยะสั้น F2 F2
 ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+
 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB
 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (VR) bbb+ bbb+
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ
	 อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
 ระยะยาว        AA+(tha) AA+(tha)
 ระยะสั้น         F1+(tha) F1+(tha)
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ

 * อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับท่ีน่าลงทุน (Investment Grade) ส�าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ  

Fitch Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล�าดับ ขณะท่ีในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น ระดับที่น่าลงทุนส�าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล�าดับ
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        2561         2560         2559         2558         2557         2556          2555*         2554*         2553*         2552

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปี (ล้านบาท)

รายได้จากการประกอบการ 170,653 160,253 152,747 157,044 148,774 143,138 132,220 116,563 98,659 92,026

รายจ่ายจากการประกอบการ 126,382 119,103 113,122 114,014 103,691 98,221 91,204 82,073 61,996 62,944

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองและภาษีเงินได้ 66,236 63,520 55,352 57,683 53,770 53,510 48,264 46,518 44,230 36,680

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271 41,151 39,625 43,030 45,083 44,917 41,016 34,490 36,663 29,082

ภาษีเงินได้ 8,554 7,832 7,556 8,630 8,593 8,882 9,100 15,280 9,410 8,393

ก�าไรสุทธิ /1    35,330 33,009 31,815 34,181 36,332 35,906 31,847 18,897 27,038 20,562

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 

สินทรัพย์               3,116,750 3,076,310 2,944,230 2,835,852 2,759,890 2,596,507 2,420,740 2,109,042 1,952,107 1,771,932

เงินสด 62,394 65,473 66,338 61,432 59,899 53,550 46,432 45,289 40,508 35,780

เงินลงทุนสุทธิ 556,788 591,720 546,614 519,525 382,054 377,413 412,418 328,068 284,407 342,578

เงินให้สินเชื่อ /2 2,083,160 2,003,989 1,941,093 1,868,903 1,782,233 1,752,667 1,604,391 1,470,398 1,256,123 1,143,287

เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /2 1,930,157 1,863,968 1,821,575 1,764,716 1,690,307 1,660,085 1,516,803 1,385,661 1,183,671 1,078,143

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 42,567 43,834 45,230 46,108 31,455 32,275 33,577 35,240 36,510 29,504

เงินรับฝาก                     2,326,470 2,310,743 2,178,141 2,090,965 2,058,779 1,935,272 1,834,654 1,587,834 1,394,388 1,360,716

ส่วนของเจ้าของ /1 412,814 401,724 379,016 361,832 323,491 295,936 272,025 245,785 232,990 192,999

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 

รายได้จากการประกอบการ 89.40 83.95 80.02 82.27 77.94 74.99 69.27 61.06 51.68 48.21

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23.19 21.56 20.76 22.54 23.62 23.53 21.49 18.07 19.21 15.24

ก�าไรสุทธิ /1 18.51 17.29 16.67 17.91 19.03 18.81 16.68 9.90 14.16 10.77

เงินปันผล /3 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.00 4.00

มูลค่าหุ้นตามบัญชี /1 216.26 210.45 198.56 189.56 169.47 155.03 142.50 128.76 122.05 101.11

จ�านวนพนักงาน 25,287 26,012 26,871 27,142 26,132 25,384 24,091 22,599 22,227 21,630

จ�านวนสาขา /4 1,193 1,198 1,189 1,169 1,144 1,098 1,049 999 958 933

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

สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
(งบการเงินรวม)
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        2561         2560         2559         2558         2557         2556          2555*         2554*         2553*         2552

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปี (ล้านบาท)

รายได้จากการประกอบการ 170,653 160,253 152,747 157,044 148,774 143,138 132,220 116,563 98,659 92,026

รายจ่ายจากการประกอบการ 126,382 119,103 113,122 114,014 103,691 98,221 91,204 82,073 61,996 62,944

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองและภาษีเงินได้ 66,236 63,520 55,352 57,683 53,770 53,510 48,264 46,518 44,230 36,680

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271 41,151 39,625 43,030 45,083 44,917 41,016 34,490 36,663 29,082

ภาษีเงินได้ 8,554 7,832 7,556 8,630 8,593 8,882 9,100 15,280 9,410 8,393

ก�าไรสุทธิ /1    35,330 33,009 31,815 34,181 36,332 35,906 31,847 18,897 27,038 20,562

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท)                                                                                                                                 

สินทรัพย์               3,116,750 3,076,310 2,944,230 2,835,852 2,759,890 2,596,507 2,420,740 2,109,042 1,952,107 1,771,932

เงินสด 62,394 65,473 66,338 61,432 59,899 53,550 46,432 45,289 40,508 35,780

เงินลงทุนสุทธิ 556,788 591,720 546,614 519,525 382,054 377,413 412,418 328,068 284,407 342,578

เงินให้สินเชื่อ /2 2,083,160 2,003,989 1,941,093 1,868,903 1,782,233 1,752,667 1,604,391 1,470,398 1,256,123 1,143,287

เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /2 1,930,157 1,863,968 1,821,575 1,764,716 1,690,307 1,660,085 1,516,803 1,385,661 1,183,671 1,078,143

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 42,567 43,834 45,230 46,108 31,455 32,275 33,577 35,240 36,510 29,504

เงินรับฝาก                     2,326,470 2,310,743 2,178,141 2,090,965 2,058,779 1,935,272 1,834,654 1,587,834 1,394,388 1,360,716

ส่วนของเจ้าของ /1 412,814 401,724 379,016 361,832 323,491 295,936 272,025 245,785 232,990 192,999

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท) 

รายได้จากการประกอบการ 89.40 83.95 80.02 82.27 77.94 74.99 69.27 61.06 51.68 48.21

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23.19 21.56 20.76 22.54 23.62 23.53 21.49 18.07 19.21 15.24

ก�าไรสุทธิ /1 18.51 17.29 16.67 17.91 19.03 18.81 16.68 9.90 14.16 10.77

เงินปันผล /3 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.00 4.00

มูลค่าหุ้นตามบัญชี /1 216.26 210.45 198.56 189.56 169.47 155.03 142.50 128.76 122.05 101.11

จ�านวนพนักงาน 25,287 26,012 26,871 27,142 26,132 25,384 24,091 22,599 22,227 21,630

จ�านวนสาขา /4 1,193 1,198 1,189 1,169 1,144 1,098 1,049 999 958 933

 หมายเหตุ  : /1 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
 /2 หักรายได้รอตัดบัญชี
 /3 ข้อมูลปี 2561 รวมเงินปันผลที่เสนอจ่ายส�าหรับงวด 6 เดือนหลัง จ�านวน 4.50 บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี            
 /4 ข้อมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด ไม่รวม Self Services
 * เฉพาะข้อมูลปี 2553 - 2555 ที่น�ามาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556  
  เป็นต้นไป 
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+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก 
	 และน�าเข้าในประเทศไทย	(4	ปีติดต่อกัน)
	 นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์

+	 ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน	Supply	Chain	 
	 Solution	(2	ปีติดต่อกัน)	

+	 ผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ยอดเยี่ยม
+	 ผู้จัดจ�าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม
+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านหุ้นกู้
+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพันธบัตรรัฐบาล
	 นิตยสารดิแอสเซท

+	 รางวัลยอดเยี่ยมการจัดท�าค�าสั่งโอนเงิน 
	 ต่างประเทศ	
	 ธนาคารนิวยอร์ก	เมลลอน	สหรัฐอเมริกา

+	 คู่ค้าหลักส�าหรับธุรกรรมซื้อขายพันธบัตร	
	 ยอดเยี่ยม		
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

+	 ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด	(3	ปีติดต่อกัน)
	 นิตยสารแบรนด์เอจ	

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
	 นิตยสารยูโรมันนี่

+	 พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินท้องถิ่นยอดเยี่ยม 
	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและน�าเข้า 
	 ในประเทศไทย	(12	ปีติดต่อกัน)
	 นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการช�าระเงินที่ดีที่สุด	
	 ในประเทศไทย	(3	ปีติดต่อกัน)	

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ 
	 รับฝากหลักทรัพย์ประจ�าปีในประเทศไทย	 
	 (4	ปีติดต่อกัน)
	 นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

+ รางวลัประจ�าปี 2561

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำาเข้าในประเทศไทย	  
	 (12	ปีติดต่อกัน)
 นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

+	 ธนาคารแห่งปี
 วารสารการเงินธนาคาร
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+	 Thailand	ICT	Excellence	Awards		 	
	 ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ	
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

+	 สถาบันการเงินที่ให้บริการตราสารหนี้ 
	 ยอดเยี่ยม
	 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	

+	 รางวัลแบรนด์แห่งปี  
	 เดอะเวิลด์แบรนดิงฟอรัม

+	 ผู้ให้บริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์	
	 ยอดเยี่ยมในประเทศไทย
	 นิตยสารเวิลด์ไฟแนนซ์

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ 
	 และรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย	 
	 (11	ปีติดต่อกัน)
	 นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์

+	 สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรร 
	 พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด 
	 กระทรวงการคลัง

+	 ธนาคารแห่งปี	
	 วารสารการเงินธนาคาร

+	 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย 
	 นิตยสารเอเชียมันนี่

+	 รางวัลธุรกิจตลาดทุนยอดเยี่ยม 
	 นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

+	 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งป ี
	 วารสารการเงินธนาคาร

+	 ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม		
+	 บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น	 
	 ด้านการให้บริการอนุพันธ์	

+	 บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น	 
	 ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล	
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

+ Thailand ICT Excellence Awards  
	 ประเภทโครงการขับเคล่ือนธุรกิจ
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

+	 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำาระเงินที่ดีที่สุด	
	 ในประเทศไทย	(3	ปีติดต่อกัน)	
 นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

+	 ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญใน 
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้มีการก�าหนดแนวทาง 
ในการบริหารความเส่ียงแต่ละด้าน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไก
ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงท่ีผ่านมา 
ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเส่ียงส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การประกอบธุรกิจการเงนิ และน�ามาปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร ตลอดจน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ให้ระบบการบรหิารความเสีย่งของธนาคารมปีระสทิธิภาพได้มาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel 

+ ปจัจยัความเสี่ยง
	 และการบริหารความเสี่ยง
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1)	 ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก 

	 และเศรษฐกิจไทย

หน่ึงในปัจจยัเสีย่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ความไม่แน่นอน
ของนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และจีน แม้ว ่า 
ความเชื่อมั่นภาคเอกชนจะดีขึ้นบ้างหลังจากการเจรจาท่ีผ่านมา แต่
ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งทางการค้าจะเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมีอยู่ เนื่องจาก
ยังไม่ได้มกีารตกลงกันในประเดน็ต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
บรษิทัสหรฐัอเมรกิา และนโยบายอตุสาหกรรมของจนี ความไม่แน่นอน
ของนโยบายทางการค้าของสหรฐัอเมรกิา และจนีในอนาคต อาจท�าให้
เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน และชะลอการค้าและการลงทุนโลก 

ประเทศต่างๆ ท่ีมีหน้ีสนิในระดบัสงู มีความเปราะบางต่อความเสีย่ง 
จากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวมากขึ้น สภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง
เวลา 10 ปี หลังวิกฤติการเงินโลก ท�าให้หนี้สาธารณะและหนี้สินภาค
เอกชนปรับสูงขึ้นในหลายประเทศ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้นและ
สภาพคล่องทีต่งึตวัขึน้ อาจท�าให้ประเทศเหล่านีเ้ผชญิปัญหาในการลด
ระดับหน้ีสินและการกู้ยืมรอบใหม่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีมีการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและมีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับมีเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับต�่า จะเผชิญ
ความเส่ียงต่อการที่กระแสเงินทุนอาจเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ 
อย่างรวดเรว็ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทีข่ยายวงกว้างไปยังตลาดเกิดใหม่
อื่นๆ ได้

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป เป็นอปุสรรค 
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอีกประการหน่ึง โดยเฉพาะ 
ความเส่ียงที่การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร อาจเกิด
ขึน้พร้อมกับการลดลงของเงนิทนุเคลือ่นย้ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทัง้ในสหราชอาณาจกัร และประเทศอืน่ๆ ในสหภาพยุโรปเป็นบางส่วน 
นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนในทิศทางนโยบายของเยอรมนีและ
อิตาลี อีกท้ังยังมีความเส่ียงทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
สภายุโรปและการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอื่นๆ ในยุโรป 

ประเทศตลาดเกดิใหม่ในเอเชยี อาจได้รบัผลกระทบจากความเสีย่ง 
ของเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอลง เน่ืองจากสนิค้าส่วนใหญ่ทีป่ระเทศต่างๆ 
เหล่านี้ส่งออกไปจีนน้ัน เป็นสินค้าเพ่ือการบริโภคภายในประเทศจีน 
การลดระดับหนี้สิน ตลอดจนข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา 
ยังคงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจจนี แม้ว่าการด�าเนนิ
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัย
เหล่านี้ได้ในบางส่วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง 
ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตาม
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย การระบุ 
ความเสี่ยงส�าคัญซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การประเมนิความเสีย่งแต่ละประเภท การตดิตามและควบคมุ 
ความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับท่ีเหมาะสม และการรายงานความเส่ียง
ประเภทต่างๆ ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือให้สามารถบริหาร และ/หรือ
จัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ 

หลกัการส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งตัง้อยู่บนพ้ืนฐานทีใ่ห้หน่วยงาน 
ธุรกิจ ซ่ึงด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบ 
ต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และให้ความเสี่ยง 
อยู่ภายในขอบเขตท่ีได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

ภาวะแวดล้อมและความเสี่ยงส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
แต่ละด้าน มีดังน้ี
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เศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชญิความเสีย่งจากการบรโิภคภาคเอกชน 
ซึง่อาจขยายตัวต�า่กว่าทีค่าด การเพ่ิมขึน้ของรายได้ทียั่งไม่กระจายตวั 
ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จะยังส่งผลทางลบต่อ 
การบรโิภค โดยเฉพาะส�าหรบัครวัเรอืนท่ีมรีายได้ปานกลางถึงน้อย และ
กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารตระหนักถึงความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกจิไทยทีจ่ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการด�าเนนิธรุกจิของลูกค้า จึงมีการตดิตามประเดน็ความเสี่ยงต่างๆ 
ข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด�าเนินธุรกิจและการให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

2)	 การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
	 กับการด�าเนินงาน

+ หลักเกณฑ์	Basel	III

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น�าหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลเงินกองทุน
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การด�ารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาใช้
ตั้งแต่ปี 2556 

ในส่วนของการก�ากับดูแลเงินกองทุนน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ต้องด�ารงเงนิกองทนุเพ่ิมข้ึนทัง้ในเชงิปรมิาณ
และเชงิคณุภาพ เพ่ือให้เพียงพอท่ีจะรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงท่ีส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดอัตราส่วน 
เงนิกองทุนขัน้ต�า่ขึน้มาใหม่ การเพ่ิมคุณภาพเงนิกองทุนให้มคีวามเหมาะสม 
ย่ิงข้ึน การปรับปรุงการค�านวณสินทรัพย์เสี่ยงให้สะท้อนความเสี่ยง 
ที่แท้จริง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนย่ิงขึ้น โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด�ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม
ในส่วนของ Capital Conservation Buffer อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 
ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2559 จนกว่าอัตราส่วนที่เพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50 
ในปี 2562 และในปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนการท่ีจะ
ก�าหนดเกณฑ์ในการด�ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียง 
เชงิระบบทีอ่าจเกิดขึน้ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) 
ซึง่เกณฑ์ดงักล่าวจะก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ารงเงนิกองทนุเพ่ิมเติม
อีกสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.50 รวมทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนด
ให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้อง
ด�ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหาย (Higher Loss 
Absorbency) เพ่ิมเติมจากการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าอีก 
ร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุส่วนเพ่ิมดงักล่าวท่ี
ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 
1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอใน 
การรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว

ส่วนการด�ารง Leverage Ratio เพ่ือควบคุมปริมาณการท�าธุรกรรม 
ของธนาคารพาณิชย์เพ่ือมใิห้มกีารขยายสนิทรพัย์และรายการนอกงบดลุ 
มากเกินกว่าเงินกองทุนที่มีรองรับ โดยก�าหนดให้ต้องด�ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ข้ันต�่าเท่ากับร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่า
จะใช้ในปี 2565 น้ัน ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับ 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องเชงิปรมิาณนัน้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยให้ด�ารง LCR ขั้นต�่าร้อยละ 60 ใน 
ปี 2559 และด�ารงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ใน
วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ารง 
NSFR ขั้นต�่าร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

นอกเหนอืไปจากการใช้หลกัเกณฑ์ข้างต้นตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังคงต้องติดตามการเสนอ 
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลความเสีย่ง ทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณา 
ทบทวนโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
และ/หรอืผูก้�ากับดแูลต่างๆ อาท ิ BCBS ได้มกีารประกาศและก�าหนด 
เง่ือนไขการใช้หลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาน�ามาก�าหนดใช้ในประเทศไทย เช่น หลักเกณฑ์
การค�านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต (Basel III : Finalising post- 
crisis reforms) หลกัเกณฑ์การด�ารงเงนิกองทุนเพือ่รองรบัความเสีย่ง
ด้านตลาด (Fundamental Review of the Trading Book) หลกัเกณฑ์ 
การค�านวณมลูค่าเทียบเท่าสนิทรพัย์เสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational 
Risk – Revisions to the Simpler Approaches) หลกัเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest 
Rate Risk in the Banking Book) และหลกัเกณฑ์การค�านวณสนิทรพัย์เสีย่ง
ด้านเครดิตของคู ่สัญญาโดยวิธี SA-CCR (The Standardised 
Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures) จงึ
อาจส่งผลกระทบต่อการด�ารงเงินกองทุนและการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจงึมกีารตดิตามการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึงเพ่ือ
เตรยีมความพร้อมในการรองรบัการใช้ต่อไป

+ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
	 หรือปรับปรุงใหม่

งบการเงินของธนาคารจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ซึง่สภาวิชาชพี 
บัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard 
: IFRS) ส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีเก่ียวข้อง 
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กับธนาคารและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เป็นการออกใหม่หรือ 
ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้ทันต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้อออกประกาศชุดมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิฉบบัท่ี 9 เก่ียวกับตราสารทางการเงนิ (TFRS9 Pack) ให้มผีล
บงัคบัใช้ในปี 2563 ซึง่เป็นฉบบัท่ีมผีลกระทบต่อสถาบันการเงนิ โดยเฉพาะ
ในด้านธุรกรรมการให้สินเชือ่ และการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชชีดุน้ี ธนาคารอยู่ระหว่างเตรยีมความพร้อม
ส�าหรับการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวในด้านธุรกรรมการให้
สนิเชือ่ การบรหิารความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งด้านเครดติ รวมถงึ 
ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอย่าง 
มปีระสทิธิภาพ รวมท้ังปรบัปรงุนโยบายและกระบวนการท�างานท่ีเก่ียวข้อง

3)	 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ 
การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช�าระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยตามท่ีตกลงไว้กับธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังม ี
ความเสี่ยงอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ 
เงนิให้สนิเช่ือ ซึง่ประกอบด้วย การกระจกุตวัของลกูหน้ีรายใหญ่ การกระจกุตวั 
ภาคธุรกิจ และ Country and Transfer โดยกระบวนการบรหิารจดัการ
อยู่ภายใต้หน่วยงานบริหาร Portfolio

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ 
รวมถึงปัจจยัอืน่อนัอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร

ความเสีย่งด้านเครดติทีส่�าคญัในปี 2562 – 2563 คอื การขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกท่ียังมคีวามไม่แน่นอนจากปัจจยัหลายด้าน เช่น มาตรการ
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศอื่นๆ ด้วย การประกาศความส�าเร็จของข้อตกลง CPTPP 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 และข้อ
ตกลง สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (United States-Mexico-
Canada Agreement หรอื USMCA) ทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ในต้นปี 
2563 แทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free 
Trade Agreement หรือ NAFTA) ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้อาจส่งผล 
กระทบต่อการส่งออกและห่วงโซ่การผลติ (Supply Chain) ของไทย ขณะ
เดียวกันสหรัฐอเมริกายังตัดสิทธิ GSP (Generalized System of 
Preferences) สินค้าส่งออกไทย 11 รายการ ซึ่งแม้จะมีมูลค่าไม่สูงนัก 
แต่กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกสินค้านั้นของไทย อีกท้ังสหภาพยุโรปมี
แนวโน้มจะประกาศห้ามน�าเข้าน�้ามันปาล์ม ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน�้ามันปาล์มใน
ตลาดโลก และผลกระทบต่อการส่งออกของไทยจะยิ่งมากขึ้นหากรวม
ถึงผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายรายการท่ีมีน�้ามันปาล์มเป็นส่วนประกอบ 
นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงจากทิศทางการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือ Monetary Policy Normalization ของสหรัฐอเมริกา
และประเทศเศรษฐกิจส�าคัญอื่นๆ และผลกระทบท่ีคาดการณ์ได้ยาก
จากการที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป รวมถึง
สถานการณ์การเมืองในหลายประเทศท่ัวโลก ความผันผวนของราคา
น�้ามัน และราคาสินค้าเกษตรส�าคัญในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

ส�าหรับความเส่ียงจากปัจจัยภายในประเทศท่ีส�าคัญคือ ก�าลังซื้อของ
ภาคครัวเรือนที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรและชนบท  
จากราคาสินค้าเกษตรส�าคัญยังอยู ่ในระดับต�่า และรายได้จาก 
นอกภาคการเกษตรยังทรงตวั ขณะท่ีหนีส้นิของภาคครวัเรอืนอยู่ในระดบัสงู  
ส่วนภาคการผลติเผชญิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ในด้านจ�านวน
ทีล่ดลง และคณุภาพทีไ่ม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ระกอบการ 
นอกจากน้ี ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ 
ภาคธุรกิจจ�านวนมากยังไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการยกระดับ
การผลิตและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าหรือบริการ จึง 
ไม่สามารถสนองความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีมคีวามซบัซ้อนและเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น 

ในระยะยาว ประเทศไทยยังมีป ัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส�าคัญคือ  
ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจในหลายมติ ิไม่ว่าจะเป็นระหว่างประชาชน 
ผูม้รีายได้สงูกับผูม้รีายได้น้อย เมอืงกับชนบท หรอืผูป้ระกอบการรายใหญ่
กับรายย่อย อันนับเป็นความเส่ียงต่อการขยายตัวอย่างย่ังยืนของ
เศรษฐกิจไทย

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส�าคัญกับ
การตดิตามความเสีย่งของลกูหนีห้รอืคูส่ญัญาทีอ่าจได้รบัผลกระทบจาก
ปัจจยัเสีย่งดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะลกูหนีห้รอืคูส่ญัญาบางราย
ทีม่ฐีานะทางการเงนิท่ีอ่อนแอลง และ/หรอือ่อนไหวต่อปัจจยัเสีย่งต่างๆ 
ที่เข้ามากระทบมากขึ้น จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้
ในที่สุด

ในการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้ก�าหนดกระบวนการ
อ�านวยสนิเชือ่โดยครอบคลมุถึงการก�าหนดนโยบายสนิเชือ่ การจดัระดับ
ความเส่ียงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนก�าหนดเงื่อนไขและอ�านาจ 
ในการอนมุตัสินิเชือ่ตามระดบัต่างๆ ขึน้อยู่กับประเภทธุรกิจ และ/หรอืขนาด
ของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนาคารจะ
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประเมนิความสามารถในการช�าระคืน
เงินกู้จากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 
ความสามารถของผูบ้รหิาร ตลอดจนหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน และจดัให้มี
การทบทวนสนิเชือ่ รวมถึงระดบัความเสีย่งของสนิเชือ่เป็นประจ�า โดย
ธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพ่ือติดตามดูแล และบริหารความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่
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• สายบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะ 
 ความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเสี่ยง 
 โดยรวมของธนาคาร และเพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ัง 
 มาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
 ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• สายบริหารสินเชื่อ ท�าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดย 
 ก�ากับดูแลและติดตามการอ�านวยสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 
 สินเช่ือของธนาคาร สายงานน้ีประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ คือ  
 หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงาน 
 บริหาร Portfolio หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงาน 
 บริหารสินเชื่อพิเศษ หน่วยงานประนอมหน้ีและกฎหมาย และ 
 หน่วยงานทรพัย์สนิ ซึง่แต่ละหน่วยงานมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 สรุปได้ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบาย 
  สนิเชือ่ ประสานงานในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และเผยแพร่ 
  นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณี 
  ไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสนิเชือ่ และรวบรวมความคดิเหน็ต่างๆ 
  เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
 • หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อ 
  ทีน่�าเสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดแูลให้การอ�านวยสนิเชือ่เป็นไปตาม
  นโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสร้าง 
  สินเชื่อท่ีเหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเส่ียงสินเชื่อ 
  ของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และ 
  กระบวนการอ�านวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
	 •	 หน่วยงานบริหาร	 Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Portfolio การก�าหนดสัดส่วน 
  ที่เหมาะสมของ Portfolio และการต้ังส�ารองหน้ีสูญในระดับ 
  Portfolio พัฒนาและดแูลเครือ่งมอืและวิธีการทีใ่ช้ในการบรหิาร 
  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ ตลอดจน 
  ควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
	 •	 หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง มีหน้าที่สอบทาน 
  กระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ประเมิน 
  ความเพียงพอของการต้ังส�ารองหน้ีสูญ และประเมินผล 
  การปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานการพิจารณา
  สนิเชือ่
	 •	 หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ 
  หนีด้้อยคณุภาพ ก�าหนดกลยุทธ์พร้อมทัง้ด�าเนินการแก้ไขและ 
  การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้

	 •	 หน่วยงานประนอมหน้ีและกฎหมาย มหีน้าทีด่�าเนนิการให้ม ี
  การฟ้องร้อง หรือประนีประนอมยอมความ หรือยึดทรัพย์ 
  ขายทอดตลาด
	 •	 หน่วยงานทรัพย์สิน ท�าหน้าที่บริหารและขายทรัพย์สิน 
  รอการขายทีไ่ด้รบัมาจากกระบวนการประนอมหน้ี และการฟ้องร้อง

ส�าหรบักระบวนการในการอ�านวยสนิเชือ่ สายสนิเชือ่จะเป็นผูพิ้จารณา
น�าเสนอขออนุมติัสนิเชือ่ และหน่วยงานกลัน่กรองสนิเชือ่พิจารณาค�าขอ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ�านวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณา
ความเสี่ยงตามที่ก�าหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัด
ระดับความเสีย่งด้านสนิเชือ่ และการประเมนิมลูค่าหลกัประกัน เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการอ�านวยสินเชื่อ ในส่วนของ 
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท�าหน้าที่
ในการตดิตามแก้ไขหนีด้งักล่าว นอกจากน้ี ธนาคารยังมหีน่วยงานอสิระ 
ที่เก่ียวข้องท�าหน้าท่ีในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คณุภาพสนิเชือ่ ประเมนิความเพียงพอของการส�ารองหน้ีสญูในกรณีท่ีเป็น
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้าง Portfolio 
ท่ีเหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะ 
วิกฤติ (Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้อง 
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ท้ังนี้ การด�าเนินการ 
ดังกล่าว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะรายงานผลต่อผู ้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอ

ธนาคารมีการก�าหนดเพดานต่างๆ ส�าหรับการควบคุมความเสี่ยง 
ด้านเครดติ เช่น การก�าหนดเพดานของผลรวมของจ�านวนเงนิท่ีให้สนิเชือ่ 
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
แก่ลูกหน้ีและผู้เก่ียวข้อง ท้ังในลักษณะกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม 
และระดับประเทศคู ่สัญญา เพ่ือเป็นการจ�ากัดความสูญเสียของ 
เงนิกองทนุโดยรวม ในกรณีท่ีกลุม่ลกูค้าท่ีเข้าข่ายลกัษณะดงักล่าวได้รบั
ผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่า นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
การติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม 
และประเทศคูส่ญัญา และรายงานต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ  
ซึ่งการก�าหนดเพดานและการติดตามรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าในภาวะวิกฤติจะมีเงินกองทุนเพียงพอ 
ที่จะด�าเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากน้ี ธนาคารได้มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงใน 
การท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกรงุเทพ1 

  1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 10 บริษัทดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ 2) บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด (BBB) 3) ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จ�ากัด (BBC) 4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (BBLAM) 6) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

(BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด (BBL Cayman) 9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ากัด และ 

10) บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
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เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุม 
ถึงการก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรมระหว่างกัน
ภายในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหาร 
ความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ โดยก�าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มีการบริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณธุรกรรมให้อยู ่ในเกณฑ์ท่ี 
ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) ก�าหนด และสอดคล้องกับ 
เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น 
ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด โดยบรษิทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกรงุเทพ
มีการจัดท�ารายงานข้อมูลการท�าธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิและคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้สามารถตดิตามแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได้ก่อน
ที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  
ซึ่งแสดงว่าธนาคารมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยมี 
การตั้งเงินส�ารองเพ่ือรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
อย่างเพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม* 7.3% 7.0%

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม* 0.4% 0.1%

อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อสนิเชือ่รวม** 3.4% 3.9%

อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม* 0.3% 0.3%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ**

190.9% 160.2%

* รวมดอกเบี้ยค้างรับ

** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ หมายถึง ความเส่ียง 
ทีเ่กิดจากการท่ีธนาคารให้สนิเชือ่ ลงทนุ ก่อภาระผกูพัน หรอืท�าธุรกรรม
ท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหน้ี หรือภาคธุรกิจใดเป็น
จ�านวนสูงมาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายข้ึนจะส่งผลต่อฐานะ 
และความสามารถในการด�าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อได้เป็น 
3 ประเภท ได้แก่ การกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ การกระจุกตัว 
ภาคธุรกิจ และ Country and Transfer 

ส�าหรับความเสีย่งด้านการกระจกุตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ ธนาคารบรหิาร
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการควบคุมให้ภาระ 

ความเสี่ยงของลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหน่ึง 
มีมูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และควบคุม
ให้คู่สัญญาทุกราย ที่มีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนและภาระผูกพัน
ของกลุ ่มลูกหนี้ ท่ีมียอดภาระความเสี่ยงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 
เงนิกองทนุของธนาคาร ต้องมภีาระความเสีย่งรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่า 
ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย

ส�าหรบัความเสีย่งด้านการกระจกุตวัภาคธุรกิจ ธนาคารบรหิารความเสีย่ง 
ด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการจัดรวมกลุ่มภาระความเสี่ยง 
ให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ประเมินระดับ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในภาวะตกต�่าของแต่ละภาคธุรกิจ แล้ว
จัดสรรเพดานภาระความเสี่ยงให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพื่อจ�ากัดมิให้เกิด
ความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับได้หากเกิดภาวะ
ตกต�่าข้ึนในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง โดยธนาคารได้มีการรายงาน
และทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ธนาคารมีการ 
กระจายตัวของการด�าเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจด้วยสัดส่วน 
ที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการด�าเนินงานอย่างมั่นคง

ส�าหรับความเสี่ยง Country and Transfer ธนาคารบริหารความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการประเมินระดับความเสี่ยงในกรณี
ทีป่ระเทศคูส่ญัญาประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคม หรอืการเมอืงใน
ระดับที่สูงกว่าปกติ แล้วก�าหนดเพดานภาระความเสี่ยงแก่ประเทศ 
คู่สัญญาโดยพิจารณาความจ�าเป็นด้านธุรกิจประกอบด้วย เพ่ือจ�ากัด 
มิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับหากเกิด
เหตกุารณ์ทีท่�าให้ประเทศคูส่ญัญาไม่สามารถหรอืไม่เตม็ใจช�าระหน้ีคนื 
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตาม รายงาน และประเมินระดับ 
ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาหลักอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์และแนวนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมีการกระจายตัวของภาระความเสี่ยงในต่างประเทศ
ในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของ
ประเทศคู่สัญญาต่างๆ

4)	 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสีย่งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่งท่ีธนาคารอาจได้รบัความเสยีหาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน 
อนัเกิดจากความเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ราคา
ตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสีย่งด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บรกิารทางการเงนิแก่
ลูกค้า และ/หรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการท�าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินใน
ขอบเขตที่จ�ากัด เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

63

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



(Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซึ่งธนาคารต้องบริหาร 
จดัการความเสีย่งจากฐานะด้านลกูค้าเหล่านีใ้ห้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
โดยการป้องกันหรือปรบัลดความเสีย่ง นอกจากน้ันความเสีย่งด้านตลาด
ยังเกิดจากฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ 
การจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตลาดให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง และมกีารก�าหนด
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกบัลักษณะและ
ความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงาน 
ทีม่บีทบาทหลกัในการบรหิาร ตดิตาม และควบคมุความเสีย่งด้านตลาด 
ประกอบด้วย 

	 •	 คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหน้ีสนิ มหีน้าท่ีก�าหนด 
  และทบทวน นโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และ 
  หนี้สินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตาม 
  และควบคมุความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
  ของธนาคารให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง 
  กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารก�าหนด
	 •	 สายบริหารการเงิน มีหน้าที่ด�าเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดย 
  การซือ้ขายผลติภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น ซือ้ขายแลกเปลีย่น 
  เงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์  
  ตลอดจนบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้
  รวมถึงบริหารสภาพคล ่องของธนาคาร เ พ่ือให ้ระดับ 
  ความเสี่ยงอยู ่ภายใต้เพดานความเสี่ยงตามแนวทางท่ี 
  คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิก�าหนดและธนาคาร 
  ยอมรับได้
	 •	 หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด	 สายบริหารความเสี่ยง  
  เป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุม 
  ความเสีย่งให้อยู่ภายใต้เพดานความเสีย่งทีก่�าหนด โดยรายงาน 
  ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นประจ�า  
  ตลอดจนน�าเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดาน 
  ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผนธุรกิจ และ 
  ความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของ 
การท�าธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คอื ความเสีย่งด้านตลาดของฐานะในบญัชี 
เพื่อการค้า และของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า

ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคาร
ถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมเีจตนาเพ่ือค้า เพ่ือขายต่อ เพ่ือหาประโยชน์
จากการเปลีย่นแปลงของราคา หรอืเพ่ือหาก�าไรจากความแตกต่างของ
ราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของ
ฐานะอื่นๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี
เพ่ือการค้าท่ีส�าคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพ่ือการค้าในปีท่ีผ่านมา 
และยังคงต้องติดตามต่อไป ได้แก่ 1) ทิศทางการด�าเนินนโยบาย
ทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศเศรษฐกิจส�าคญัอืน่ๆ 
ท่ีมีแนวโน้มปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติและส่งผลให้อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น 2) มาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรฐัอเมรกิาทีด่�าเนนิการกับจนีและประเทศอืน่ๆ ซึง่อาจส่งผลให้
ปรมิาณการค้าโลกและเศรษฐกจิโลกขยายตวัได้จ�ากัด 3) ความไม่แน่นอนท่ี
สหราชอาณาจักรจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเพ่ือออกจาก
สหภาพยุโรป และ 4) การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน เป็นต้น ซึ่ง 
ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น อาจส่งผลต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้าย 
เงินทุนระหว่างประเทศ และมีผลให้อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย 
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น 

ธนาคารมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือใช้ควบคุมความเสี่ยง 
ด้านตลาดในบญัชเีพ่ือการค้า ได้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ 
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Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มกีารตดิตามและรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจ�า Value-at-Risk (VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้
หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่างๆ ภายใต้ระยะเวลา 
และระดับความเชื่อมั่นที่ก�าหนด 

นอกจากการตดิตามและควบคมุความเสีย่งข้างต้นแล้ว ธนาคารจดัให้มี
การทดสอบภาวะวิกฤติ ส�าหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการค้าอย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้ เพ่ือใช้ประเมนิความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกิดข้ึนในภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารเข้าใจ
ฐานะความเสีย่ง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับฐานะในบัญชีเพ่ือการค้าของธนาคารในปี 2561 ค่าเฉลี่ยของ 
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation 
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 72 ล้านบาท 

4.2 ความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

ธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารทุน โดยม ี
รายละเอียดดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร หมายถึง  
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการนอกงบดุล 
ที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือการครบก�าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
ของสินทรัพย์และหน้ีสินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และ 
มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ 
อัตราเงินเฟ้อ และการด�าเนนินโยบายการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศส�าคัญทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทาง
และระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคล่ือนย้าย 
เงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบี้ย 
นอกจากนั้น การแข่งขันเพ่ือเพ่ิมหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของ
ธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ย
แคบลงด้วย

ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ธนาคารก�าหนดเพดานความเสีย่งของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
ในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ 
ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic 
Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทุกประเภทเพ่ิมขึน้และลดลง
ทันทีร้อยละ 1.00 

ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้โดยการปรบัโครงสร้างของ
สินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยท่ี 
คาดการณ์ในอนาคต โดยค�านึงถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป และอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญา 
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ต่างสกุลเงิน เป็นต้น ในการป้องกันหรือปรับลดความเส่ียงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยให้อยู่ภายในเพดานความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�าหนด นอกจากนั้น ธนาคารจัดให้ม ี
การทดสอบภาวะวิกฤติส�าหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพ่ือการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพ่ือสะท้อนจุดอ่อนหรือ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์จ�าลองภาวะวกิฤตต่ิางๆ และ
น�าผลลัพธ์ทีไ่ด้ไปปรบัปรุงการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิให้สอดคลอ้ง
กับภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพ่ือให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย 
รายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

เงินบาท -305.46 -614.06

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,562.64 1,002.53

เงนิยูโร 275.60 69.72

เงินสกุลอื่น 577.81 578.89

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย

2,110.58 1,037.07

(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเส่ียงของฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน และมีผลท�าให้
ฐานะของเงินลงทุนในตราสารทุนมีมูลค่าลดลงและกระทบต่อ 
เงินกองทุนของธนาคาร
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ธนาคารลงทนุในตราสารทนุในบญัชเีพ่ือการธนาคารโดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างรายได้ท้ังในรปูของเงนิปันผล ก�าไรจากส่วนต่างของมลูค่า
ในระยะปานกลางและระยะยาว และเพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจ
หลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสร้าง
เครอืข่ายกับพันธมติรทางการลงทุน รวมถงึเพ่ือรบัช�าระหนีค้นืในรปูของ
หลักทรัพย์ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในฐานะที่เกีย่วข้องกับตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 
และการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากข้ึนเพ่ือกระจาย 
ความเสี่ยง สร้างโอกาสในการเพ่ิมผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุน 
การพัฒนาของตลาดทุนไทย เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 

ธนาคารก�าหนดนโยบายการลงทนุและการบรหิารความเสีย่งในตราสารทนุ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมนิ ติดตาม และควบคมุความเสีย่งของ
ฐานะท่ี เ ก่ียวข ้องกับตราสารทุน โดยก�าหนดวิธีการประเมิน 
ความเสี่ยงแยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท�าการทดสอบ
ภาวะวิกฤติอย่างน้อยรายไตรมาส เพ่ือประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่ 
อาจเกิดขึ้นในภาวะท่ีตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการ
ควบคมุสดัส่วนของฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนต่อเงนิกองทนุให้อยู่ภายใน
เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร

5)		ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากการทีธ่นาคาร
ไม่สามารถช�าระหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช�าระภาระผูกพันท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน�าเงินทุนไปบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ�านวยด้วย

ปัจจยัความเสีย่งด้านสภาพคล่องท่ีส�าคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขัน 
ของธนาคารพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมฐานเงนิฝากโดยเฉพาะเงนิฝากท่ีมต้ีนทุนต�า่ 
เพ่ือรองรับการขยายตวัของสนิเชือ่ทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการลงทนุของ
ภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ นอกจากน้ัน การปรับเปลี่ยน
ทศิทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลกัและแนวโน้มการปรบัขึน้
ของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา อาจท�าให้เกิดความผันผวนของ 
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ตลาดการเงิน 
มีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหา 
เงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคาร

ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการ 
ทีค่ณะกรรมการบริหารสนิทรพัย์และหนีส้นิเป็นผูก้�าหนด และสอดคล้อง
กับเกณฑ์การด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท�าหน้าท่ี
บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ�าวัน ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน และการเปล่ียนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ
อตัราดอกเบีย้ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงด�าเนินกลยุทธ์การบรหิาร
สภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
ก�าหนด หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็น 
ผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสีย่งท่ีก�าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�า อย่างน้อยเดือนละครั้ง

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

นอกจากแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย ์
ทีม่สีภาพคล่องสงูและพร้อมจะเปลีย่นเป็นเงินสดได้เมือ่ต้องการ เพือ่ทีจ่ะ
สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างราบรืน่ทัง้ในภาวะปกตแิละในกรณีเกิดวกิฤต ิโดยธนาคารด�ารง
อัตราส ่วนสินทรัพย ์สภาพคล ่องตามข ้อก�าหนดของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและผู้ก�ากับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินก�าหนด

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
โดยใช้มาตรวัดและเพดานความเส่ียงประเภทต่างๆ เช่น อัตราส่วน 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) เป็นต้น LCR เฉล่ียของธนาคารในไตรมาส 
ที่ 4 ปี 2561 ซึ่งค�านวณจากข้อมูลสิ้นเดือนในระหว่างไตรมาส เท่ากับ
ร้อยละ 288 เกินกว่า LCR ข้ันต�า่ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดที่ร้อยละ 100 ในปี 2563

ธนาคารมีการก�าหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพ่ือให้
ธนาคารได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤติสภาพคล่องท่ีอาจเกิดขึ้น  
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ทั้งจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้ธนาคารสามารถ
ป้องกันและบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ธนาคารมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยก�าหนด
สถานการณ์จ�าลองภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติท่ีเกิดกับ
ธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผล 
กระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากทั้ง  
2 ปัจจยัข้างต้นพร้อมกนั ในแต่ละสถานการณ์จ�าลองจะมกีารสมมตใิห้ 
กระแสเงนิสดรบั-จ่ายมคีวามแตกต่างจากภาวะปกต ิเช่น ลกูค้าถอนเงินฝาก
หรือมีการ เบิกใช ้ วง เงิน เบิก เ กินบัญชีธนาคารมากกว ่ าปกติ  
ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในภาวะ
ปกติมีสภาพคล่องลดลงและท�าให้ต้องขายในราคาต�่ากว่าราคาตลาด 
ภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น จาก 
ผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพคล่องในปี 2561 แสดงให้เห็นว่า 
ธนาคารยงัมสีภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอท่ีจะรองรบัภาวะวิกฤตสิภาพคล่อง 
ได้ทั้ง 3 กรณี 

ธนาคารมกีารจดัท�าแผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิเพ่ือรองรบัในกรณีเกิดวิกฤติ
สภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) ที่ก�าหนดบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาณ
เตอืนภัยภาวะวกิฤตสิภาพคล่อง ตลอดจนข้ันตอนการด�าเนินการเพ่ือทีจ่ะ
สามารถรับมอืกับสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงที และประสบความส�าเรจ็ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากน้ัน ธนาคารมี 
Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งท�าให้ธนาคารมี
ความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาวจาก 
ตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

6)	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง 
ของกระบวนการปฏิบตังิานภายใน บคุลากร และระบบงานของธนาคาร 
หรือจากเหตุการณ์ความเสี่ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึง 
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส�าคัญของธนาคารประกอบด้วย 
ปัจจัยภายในธนาคาร	ได้แก่

 • ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบ 
  การควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการ 
  ป ฏิบัติ งานต ่ างๆ  เ พ่ือรองรับการด� า เ นิน ธุร กิจ  และ 
  กระบวนการในการดูแลบุคลากรของธนาคาร

 • บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ�านวน 
  บุคลากร คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งรวม 
  ไปถึงคุณภาพการให้บริการและการดูแลลูกค้า ความรู  ้
  ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีแนวโน้มซับซ้อน 
  มากขึ้น และการน�าเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถ 
  ของระบบงานในการรองรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และ 
  ความซบัซ้อนของระบบงานซึง่อาจก่อให้เกิดความเสีย่งได้ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกธนาคาร	ได้แก่
 • พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกง 
  ทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เป็นต้น
 • สาธารณภัยและภัยธรรมชาตต่ิางๆ หรอืเหตกุารณ์ความไม่สงบ 
  ต่างๆ ที่อาจมีผลท�าให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้
 • การเพ่ิมเติมปรับปรุงกฎเกณฑ์ของทางการและผู ้ก�ากับ 
  ดูแลต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีแนวโน้ม 
  เข้มข้นมากขึ้นทั่วโลก

ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีดี เป็น 
สิง่ส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจให้บรรลผุลส�าเรจ็ได้อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ซึ่งมีความไม่แน่นอน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม 
การด�าเนินงานทั่วท้ังธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้ง 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการ 
และการดูแลลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสม  
การเสรมิสร้างความปลอดภัยของระบบงาน ระบบสารสนเทศ ช่องทาง 
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตท่ีเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของธนาคาร เช่น บตัรเครดติ บตัรเอทีเอม็ และบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกส์
อ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึง 
การวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการ
ควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการต่อลูกค้า

การบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร ครอบคลมุถึงการนิยามความเสีย่ง 
การประเมนิความเสีย่ง การดแูลตดิตามความเสีย่ง ตลอดจนการบรหิาร
และควบคุมความเสี่ยง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง 
และก�าหนดมาตรการบริหารและติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
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ธนาคารมีการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างต่อเนือ่งเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิต่างๆ ท่ีท�าให้การปฏิบตังิานตามปกติ
ต้องหยดุชะงกั โดยธนาคารมนีโยบายการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(BCM Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการ
ก�าหนดมาตรฐาน และกรอบการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCM 
Framework) ในการพิจารณาทบทวนและจดัท�าแผนรองรบัการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
ให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
จัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�า

7)	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงของการเกิด
ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง 
ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับ 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และความพร้อมใช้งาน ของระบบงาน ข้อมูล 
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการผู้ให้บริการภายนอก การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ 
การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญของธนาคาร
ประกอบด้วย ปัจจยัภายในด้านระบบงานต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ในส่วน 
ของความสามารถของระบบงานและเทคโนโลยีที่ธนาคารน�ามาใช้ 
เพ่ือการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ความซับซ้อนซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบงานและ 
ข้อมูล ด้านความถูกต้องแม่นย�าของการประมวลผล และการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น และปัจจัยด้านบุคลากร ที่ต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตหรือการละเลย 
การปฏิบัติงาน รวมท้ังปัจจัยภายนอกด้านความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Risk) หรือ ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง
มีความซับซ้อนมากข้ึน นอกจากน้ัน ในปัจจุบันความเส่ียงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของห่วงโซ ่ธุรกิจที่มีการพ่ึงพา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยข้อมูลในการท�าธุรกิจ 
กลายเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ ตามภูมิทัศน ์
ทางธุรกิจซึง่ก�าลงัมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในด้านการเข้าสูยุ่คดจิทิลั

ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology : IT) และความส�าคญัของการรกัษาความมัน่คง 
ปลอดภยัของสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Information 
Security and Cyber Security) ธนาคารจึงได้ก�าหนดนโยบาย 
การบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management 

ระดับท่ีก�าหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร

หลักการส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร 
เริม่จากการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับความเสีย่งด้านปฏบิตักิารแก่
พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง และปลกูฝังวัฒนธรรม
การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารภายในธนาคารให้เป็นส่วนหนึง่ใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของธนาคารต่อไปอย่างย่ังยืน โดย
เครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Tools for 
Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Self-assessment : 
RCSA) เพ่ือระบุความเสีย่งด้านปฏิบตักิารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และ
สามารถประเมนิความเสีย่งและประสทิธิภาพของการควบคมุ ตลอดจน
วิเคราะห์รายละเอียดเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเส่ียง 
และด�าเนินการลดความเสีย่งตามแนวทางท่ีเลอืกแล้ว โดยมกีารตดิตาม
ความคืบหน้าและระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้
ติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring Information : RMI) และระบบ
การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญให้ธนาคารน�ามา
ประมวลและวิเคราะห์พิจารณามาตรการป้องกัน ควบคุม และ/หรือ 
ลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังทบทวน
กระบวนการทั้งหมดดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ธนาคารมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิติัการ ซึง่ประกอบด้วย
ผู ้บริหารระดับสูงของธนาคารจากท้ังสายธุรกิจและสายสนับสนุน 
โดยมหีน้าทีส่นบัสนนุและควบคมุดแูลการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการและการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
นโยบายของธนาคาร

ธนาคารมีหน่วยงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สังกัดสายบริหาร 
ความเสีย่ง เพ่ือดแูลการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบัติการ เช่น การตดิตาม 
และสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ด�าเนนิการตามระบบการบรหิารความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัตกิารในระดบัภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
การค�านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายใต ้
หลกัเกณฑ์ Basel การดแูลระบบและวิเคราะห์ข้อมลูเหตกุารณ์ความเสียหาย
ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น หน่วยงาน
บรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารมกีารประสานงานกับหน่วยงานก�ากับ
ดูแล และสายตรวจสอบและควบคมุ โดยการแลกเปลีย่นข้อมลู ร่วมกัน
วิเคราะห์ และก�าหนดแนวทางการบรหิารควบคมุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตักิารและกระบวนการควบคมุภายใน
ของธนาคาร
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 • เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วย 
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 • เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
  1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน 
   และเจ้าหนี้สามัญ 
  2) เงนิส�ารองส�าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกต ิ(General Provision) 
   รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสนิทรพัย์เสีย่งด้านเครดติ
  3) ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุท่ีนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 

ทัง้นี ้ในการน�าแนวทาง Basel III มาบงัคบัใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มกีารผ่อนปรนส�าหรบัรายการใหม่ท่ีก�าหนดเพ่ิมเตมิ ให้ทยอยนบัเข้าหรอื
หกัออกในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี เริม่ตัง้แต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของ
ตราสารหน้ีด้อยสทิธิท่ีนับเป็นเงนิกองทนุชัน้ท่ี 2 ซึง่มคีณุสมบติัไม่ครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III ในเรือ่งความสามารถในการรองรบัผลขาดทุน 
(Loss Absorption) ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้ 
(At the Point of Non-viability) กล่าวคอืไม่มเีงือ่นไขให้สามารถแปลงเป็น
หุน้สามญัหรอืตดัเป็นหนีส้ญู เมือ่ทางการตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทาง 
การเงนิแก่ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ทยอยลดนบัเป็น 
เงนิกองทนุในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี เริม่ตัง้แต่ปี 2556 ถึงปี 2565

เงินกองทุนในระดับกลุ ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

เงินกองทุนชั้นที่ 1 390,369 383,942

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนเจ้าของ 390,309 383,841

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นตราสารทางการเงิน 60 101

เงินกองทุนชั้นที่ 2 36,194 35,638

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 426,563 419,580

ปัจจัยความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท 
ปรมิาณและคณุภาพของสนิทรพัย์เสีย่ง และความสามารถในการหารายได้
ของธนาคาร ซึง่ภาวะวิกฤตเิศรษฐกิจอาจท�าให้ธนาคารมสีนิทรพัย์รวมถึง
เงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุน 
และ/หรือหลักประกันลดต�่าลง ท�าให้สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร 
เพ่ิมขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลก�าไรของธนาคาร และท�าให้เงนิกองทนุ
ของธนาคารลดลง อนัจะน�าไปสูร่ะดบัของเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 
ทีล่ดลงด้วย 

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะ 
ด�ารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอท่ีจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ของธนาคาร และ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด 

Policy) และปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้
ครอบคลมุความมัน่คงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Information Security and 
Cyber Security Policy) และด�าเนนิการยกระดบัความพร้อมในการก�ากับดแูล
และบรหิารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้อง
ตามกรอบการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบติัการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารความเสี่ยงด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
Management) และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security and Cyber 
Security) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมท้ังองค์กร โดยการสร้างกรอบการ
ด�าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรบัปรงุเทคโนโลยีด้านความมัน่คง
ปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ การประเมินความเสี่ยงและปรับเปล่ียน
กรอบการประเมนิความเสีย่งตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การสร้าง
ความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ให้กับบุคลากรของธนาคาร รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของธนาคาร 
อยู่เสมอ การพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ 
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือเสริมความพร้อมความสามารถในการรับมือ รวมทั้ง 
ความสามารถในการจดัการความเสีย่งทางไซเบอร์ได้อย่างมปีระสทิธิผล 
มากขึน้ 

8)	 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

เงนิกองทนุเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามส�าคญัมากในการด�าเนนิธุรกิจของ
สถาบนัการเงนิ ดงันัน้ การจดัการเงนิกองทนุอย่างมปีระสทิธิผล สะท้อนถึง
ความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงนิ และส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชือ่ถือ
ของสถาบันการเงินนั้นๆ

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

 • เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย
  1) ทุนช�าระแล้ว
  2) ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 
  3) ทุนส�ารองตามกฎหมาย
  4) เงินส�ารองที่จัดสรรจากก�าไรสุทธิ 
  5) ก�าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร 
  6) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุน
   ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
  7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 
  8) รายการหักต่างๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 
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กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การก�ากับดแูลเงินกองทนุโดยทางการ โดยมกีารประเมนิความเสีย่งและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยส�าคัญแบบมองไปข้างหน้า เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถบริหารความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสมมปีระสทิธิภาพ และมรีะดบั
ของเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ ท้ังภายใต้ภาวะปกติ 
และภาวะวิกฤติ 

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

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศและกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของ
ธนาคารพาณิชย์ด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่าเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองทนุท้ังสิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.50 และก�าหนดการด�ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 
0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนที่เพิ่ม
มากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้ง
ก�าหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีม่นียัต่อความเสีย่งเชงิระบบ
ต้องด�ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหาย (Higher Loss 

Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เส่ียง เพ่ิมเติมจากการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนข้ันต�่าอีก 
ร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าว
ที่ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 
1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ต้ังแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2561 ธนาคารต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 6.375 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าร้อยละ 7.875 
และอตัราส่วนเงนิกองทนุท้ังสิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง มากกว่าร้อยละ 10.375 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น 
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 7.50 
อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง จะเป็นมากกว่าร้อยละ 9.00 
และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็นมากกว่า 
ร้อยละ 11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมากกว่าร้อยละ  
8.00 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็นมากกว่า 
ร้อยละ 9.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็น
มากกว่าร้อยละ 12.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน 
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 16.43, 16.43 และ 17.96 
ตามล�าดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 16.62, 
16.63 และ 18.17 ตามล�าดบั ทัง้นี ้เงนิกองทุนของธนาคารอยู่ในระดบั
ที่สามารถรองรับการด�ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

16.62% 16.63% 18.17%

16.43% 16.43% 17.96%

5.750% 7.250% 9.750%

6.375% 7.875% 10.375%

8.000% 9.500% 12.000%

 เกณฑ์ที่ ธปท.ก�าหนดปี 2563

 เกณฑ์ที่ ธปท.ก�าหนดปี 2561

 เกณฑ์ที่ ธปท.ก�าหนดปี 2560

 อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค.2561

 อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค.2560
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+ รายงานการก�ากบัดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือรักษาระดับฐานะการเงิน 
ของธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลการด�าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  
และเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ารงไว้อย่างยั่งยืน
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การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ธนาคารมีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงินของธนาคาร โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลกัเกณฑ์การก�ากับดแูล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดต้ังกลุ่ม 
ธุรกิจทางการเงิน โดยจัดให้มีการก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่ม 
ธุรกิจทางการเงนิในภาพรวม ก�ากับดูแลความเพียงพอและประสทิธิภาพ
ของกระบวนการควบคมุท่ีส�าคญั (Key Control Function) ควบคมุดแูล
ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดรวมถึง
หลักเกณฑ์ทางการที่เก่ียวข้อง และก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรม
ระหว่างกันภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ นอกจากน้ี ธนาคารได้มอบหมาย
ให้กรรมการธนาคารหรือเจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการธนาคารก�าหนดหลกัเกณฑ์การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 
และเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานรบัทราบและถือปฏิบตัิ 
เช่น การห้ามใช้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 
ของบรษิทัจดทะเบยีนท่ีตนได้ล่วงรูม้าและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่ การห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบการเงิน ท�าการซื้อหรือขาย หรือเสนอ
ซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือ 
เสนอขายหลกัทรพัย์ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดอืน ก่อนการประกาศ 
งบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงิน 
รายไตรมาสนั้น เป็นต้น

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือหุ้นของธนาคารต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และแจ้งให้เลขานกุารบรษิทัทราบภายใน 3 วันท�าการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะรายงานการซื้อขายหุ้นของธนาคารของกรรมการท่ีได้รับแจ้ง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารเชือ่มัน่ว่า การมนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการเสริมสร้างและยกระดับ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้น้ี ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจในเว็บไซต์ของ 
ธนาคาร
 
ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้  
ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

การรายงานในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ 
คณะกรรมการธนาคารในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการ 
ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึง่ได้ปรบัใช้อย่างรดักุมเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทัง้พิจารณาปรบัปรงุทบทวน
ให้เกิดความเหมาะสม
 

คณะกรรมการชุดย่อย

ธนาคารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อ 3 เสริมสร้าง 
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ธนาคารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุดไว้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ในหัวข้อ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผลและหัวข้อ 4 
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

72

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ธนาคารได้แสดงข้อมลูเก่ียวกับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชไีว้ในห้วข้อ 
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยปรับใช้ตามบริบท 
ทางธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
ที่ดี ดังนี้

1.	 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก�ากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถแข่งขันและ 
เติบโตได้อย่างย่ังยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
มผีลประกอบการท่ีด ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่กิจการและผูถื้อหุน้ ค�านงึถึง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการธนาคารมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการ 
ของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
ธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
คุณค่าหลักของธนาคาร ดังนี้

วิสัยทัศน์	(Vision)
มุ่งหมายท่ีจะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล 
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�าแห่งภูมิภาคเอเชีย 

ภารกิจ	(Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้าน 
การตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพ 
ขีดความสามารถ ดังนี้ 

 ด้านการเงิน
 • ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่าง
  มีเสถียรภาพ
	 ด้านการตลาดและลูกค้า
 • เป็นผู้น�าในธุรกิจด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 
 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
 • มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการ
  ในการตรวจสอบคุณภาพ
 • มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถน�าข้อมูลจาก
  กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
	 ด้านศักยภาพขีดความสามารถ

 • ให้พนักงานมศีกัยภาพพร้อมทีจ่ะรองรบัแนวทางการขยายธุรกิจ
  ของธนาคาร 

คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง	(Core	Value)
คณุค่าหลกัทีท่�าให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้น�าของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นส่ิงที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องค�านึงถึง
และน�ามาใช้ในทกุกรณี คอื “ให้บรกิารทางการเงนิทีส่ร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า” ตามแนวทาง “เพ่ือนคู ่คิด มิตรคู ่บ้าน” โดยมีปรัชญา 
การท�างานดังนี้
 • ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
 • มุ ่งมั่นที่จะร่วมมือกันท�างานเป็นทีมด้วยความเป็นน�้าหน่ึง 
  ใจเดียวกัน
 • ให้ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจระยะยาว
เพ่ือเป็นกรอบในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภายในธนาคารโดยค�านงึถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต และร่วมกับฝ่ายจัดการจัดท�ากลยุทธ์และแผนงานธุรกิจ
ประจ�าปีท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคาร โดยค�านึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจยัความเสีย่ง เพ่ือให้การด�าเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้ม ี
การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการด�าเนินการตามแผนงานธุรกิจ
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3.	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร 
ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจของธนาคาร กรรมการแต่ละท่านมี
ภาวะผู้น�าซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารมีกรรมการ 
จ�านวน 17 คน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 7 คน ได้แก่ พลเรือเอก 
ประเจตน์ ศิริเดช นายโกวิท โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล 
นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา และ
นายโชคชัย นิจเจียรสกุล โดยกรรมการอิสระมีจ�านวนคิดเป็นสัดส่วน  
มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
จ�านวน 2 คน ได้แก่ นายปิติ สิทธิอ�านวย และนายชาญ โสภณพนิช 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 8 คน ได้แก่ นายเดชา ตุลานนท์  
นายอมร จนัทรสมบรูณ์  นายสงิห์ ตงัฑัตสวสัดิ ์นายชาตศิริ ิโสภณพนชิ  
นายสวุรรณ แทนสถิตย์  นายชาญศกัดิ ์เฟ่ืองฟู นายจรมัพร โชตกิเสถียร 
และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ โดยนายปิติ สิทธิอ�านวย เป็นประธาน
กรรมการ
 
บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมิใช่บุคคลเดียวกัน 
โดยประธานกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และดูแลให้กรรมการได้รับ

หนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ
3. เป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร และด�าเนนิการประชมุ

ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ จัดสรรเวลาให้เพียงพอส�าหรับ 
การน�าเสนอเรื่องในแต่วาระและการอภิปรายแสดงความเห็น 
ของกรรมการในประเด็นที่น�าเสนอในที่ประชุม รวมท้ังส่งเสริม 
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4. เป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุ้น และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระและข้อบงัคบัของธนาคาร โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม
กับเนื้อหาของแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซกัถาม และแสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทยีมกัน พร้อมทัง้ดแูล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานประจ�าวัน
ตามกรอบอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือท�าหน้าท่ี
กล่ันกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ของธนาคารตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเพ่ือช่วย
ให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อย 
ที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(ก)	คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 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�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้  การลงทุน ตลอดจนการด�าเนินงานต่างๆ ของ
ธนาคาร อันเป ็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเน่ืองกับ 
การประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร 

2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการธนาคารหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ตามกฏหมายหรอื
ข้อบงัคบัของธนาคารเช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารในด้านต่างๆ และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร 
เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�าเพ่ือพิจารณา 
เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร  
 

74

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



(ข)	 คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ 
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพจิารณาคดัเลอืกและการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร 
  
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอสิระจ�านวน 4 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุจิากหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารองค์กร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งครัง้ละ 2 ปี และมรีายชือ่ดงัต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ 
3. นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ     จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชี และผู ้บริหาร 
ที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี 
และสายตรวจสอบและควบคุม และพิจารณาความเป็นอิสระ 
ของสายตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน 
และการถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม 

3. พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบและการเปลีย่นแปลง
ท่ีส�าคัญ รวมท้ังดูแลให้มั่นใจว่า สายตรวจสอบและควบคุมได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้บรรลตุามวัตถุประสงค์ และไม่มข้ีอจ�ากัดใดๆ 
ในการเข้าถึงข้อมลู และเอกสารท่ีจ�าเป็นในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือ 
ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่ม ี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
ทางการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร และดแูลการเปิดเผยข้อมลูของ
ธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

7. เรยีกเอกสาร ข้อมลู หรอืเชญิฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ของธนาคารมาให้ค�าชี้แจงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระท�าที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของธนาคาร 
เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด 

10. พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�าปรึกษาได้ตาม 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มกีารประชมุเพ่ือพิจารณาเรือ่งต่างๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน ้าที่ รายงานการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคาร และจัดท�ารายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าป ี
ของธนาคาร
 
(ค)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลเพ่ือแต่งตัง้
เป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจน
ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

องค์ประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ม ี3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ 2 ท่าน ท้ังนี ้ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งครัง้ละ 2 ปี และมรีายชือ่
ดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก�าหนด
   ค่าตอบแทน 
3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและก�าหนด 
   ค่าตอบแทน             
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายต่างๆ ดังน้ี                                                                                                              
 (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และ

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป   
 (2) นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ 

รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

      ทั้งนี้  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คดัเลอืกและเสนอชือ่บุคคลทีม่คุีณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด�ารงต�าแหน่ง

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
 (1) กรรมการ 
 (2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร 

 (3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป     
3. ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม

กับองค์กร รวมถึงมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

4. ดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูต้ังแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป
ของธนาคาร ได ้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและ 
ความรบัผดิชอบทีต่นมต่ีอธนาคาร โดยกรรมการท่ีได้รบัมอบหมาย
ให้มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้ ได้รบัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

5.   ก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป เพ่ือพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจ�าปี 
โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย  

6. เปิดเผยรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ  
2 ครัง้ ท้ังนี ้ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงาน 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
  

(ง)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลในเรื่องการบริหารความเส่ียงให้เป็นไป 
อย่างมรีะบบและต่อเนือ่ง มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหาร 
ความเสี่ยงโดยรวม

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 
4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
2. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     
3. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

ของธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต  
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง 
ด้านปฏบิตักิาร และความเสีย่งท่ีมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกิจการ 
เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง  
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�าหนด  

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์ทีค่ณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนด

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
ท้ังน้ี ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม
ทั้งหมด 12 ครั้ง
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การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคาร 

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2561 ดังนี้

หน่วย : จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
ธนาคาร

ประชุมรวม	12	ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมรวม	17	ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม	11	ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม	12	ครั้ง

1. นายชาตรี     โสภณพนิช/1 2

2. นายปิติ     สิทธิอ�านวย 12

3. นายเดชา     ตุลานันท์ 12

4. พลเรือเอกประเจตน์     ศิริเดช 11 17

5. นายโกวิทย์     โปษยานนท์ 11 11

 6. นายสิงห์     ตังทัตสวัสดิ์ 11 11

7. นายอมร     จันทรสมบูรณ์ 12 11 12

8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม     ยุคล 12 14

9. นายพรเทพ     พรประภา 11 10

10. นายชาญ     โสภณพนิช 11 12

11. นางเกศินี     วิฑูรชาติ 12 13

12. นายอรุณ     จิรชวาลา 12 16

13. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล 11

14. นายชาติศิริ     โสภณพนิช 12

15. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 12 10

16. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 10

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร 11

18. นายทวีลาภ    ฤทธาภิรมย์ 12

หมายเหตุ: /1  นายชาตรี โสภณพนิช ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ในปี 2561 กรรมการส่วนใหญ่ มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

กรรมการอิสระ
ธนาคารมกีระบวนการในการสรรหากรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม ่ เป ็นบุคคล ท่ีมีความสัมพันธ ์ทางสายโลหิต  หรือ โดย 
การจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นยักับกิจการของธนาคารหรอืบรษิทัย่อย และไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนัีย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงานทีป่รกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

 
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาคัดเลือก 
และก ล่ันกรองคุณสมบั ติของบุคคล ท่ี ได ้ รับการ เสนอชื่ อ ให ้ 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
คุณสมบัติตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  และทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ความรู้ ความสามารถ 
ความช�านาญและทักษะเฉพาะด้านที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน ์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารโดยประยุกต์ใช้ Board Skill Matrix  
เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการ และพิจารณาถึง 
ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการท่ี 
ครบก�าหนดออกตามวาระ รวมทัง้พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และ
ขนาดของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารมขีนาด 
โครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ 
อายุ ความรู้ ทักษะและความช�านาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ  ท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่จ�ากัดด้านเชื้อชาติหรือศาสนา

ทั้งนี้ ธนาคารจะน�าเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี  
กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องออกจาก
ต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง 
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 
ตามวาระ อาจรับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่  
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
ธนาคาร ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการ 
ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกต ิเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรอื ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ ยืม 
ค�า้ประกัน การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหน้ีสนิ รวมถึงพฤตกิารณ์
อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี ้
ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีม ี
ตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า  ทัง้น้ี   การค�านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมคีวามสมัพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล การออกคะแนนเสียง 

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด  
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือ
น้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รบัเลอืก
ตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ใน
ครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีค�าสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการสามารถแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด เข้าเป็นกรรมการแทนต�าแหน่ง 
กรรมการท่ีว่างลงได้ในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่

ค่าตอบแทนของกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธีิการก�าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการธนาคารเพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยได้ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนของ
ธุรกิจสถาบันการเงินชั้นน�าของประเทศ ของภูมิภาค และของบริษัท 
จดทะเบียนชั้นน�าในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร  
ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยั
อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพ่ือให้กรรมการอุทิศเวลาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข ้อก� าหนดของธนาคารแห ่ งประ เทศไทยว ่ าด ้ วย เ รื่ อ ง 
ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และแนวปฏบิตัทิีดี่ตามหลกัการก�ากับ
ดแูลกิจการ กล่าวคอื กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
หรือกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างใน 
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บรษิทั

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ�า 
ทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวน
การปฏบิตัหิน้าท่ีในรอบปีทีผ่่านมา รวมถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้  
และน�าผลการประเมนิทีไ่ด้มาปรบัปรงุและพัฒนาการปฏบิตัหิน้าทีเ่พ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร 

การประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารใช้ 2 รปูแบบ
ได้แก่ (1) วิธีประเมนิผลตนเอง (Self-Assessment)  แบบรายคณะและ
รายบุคคล  และ (2) วิธีประเมินไขว้  (Cross-Assessment)  ซึ่งเป็น 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านอื่น โดยการประเมิน
ทั้ง 2 วิธีใช้แบบการประเมินท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว 

หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ 
รายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
(2) บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุ
คณะกรรมการ (4) การท�าหน้าท่ีของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับ 
ฝ่ายจดัการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 

หวัข้อหลกัในแบบประเมนิตนเองของกรรมการแบบรายบคุคล ประกอบด้วย 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุม 
คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของกรรมการ

หวัข้อหลกัในการประเมนิแบบไขว้ ประกอบด้วย (1) ความสม�า่เสมอใน
การเข้าร่วมประชมุ (2) การเตรยีมตวัเข้าประชมุ (3) การแสดงความคดิ
เห็นในที่ประชุม (4) การให้ความร่วมมือ และ (5) การเป็นตัวแทนใน
การแสดงภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการ
ธนาคารเพ่ือจัดท�าการประเมิน และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าการ
ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องตนเองเป็นประจ�าทกุปี  เพ่ือให้คณะกรรมการ
ชดุย่อยแต่ละคณะได้ท�าการทบทวนการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองในรอบปี
ทีผ่่านมาตามขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร และน�าผลการประเมินไปเป็นแนวทางน�าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป  
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การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วิธีการ
ประเมินตนเองแบบรายคณะ โดยใช้แบบการประเมินท่ีจัดท�าขึ้นตาม
กรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ และ
แบบการประเมินตนเองดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร  ทัง้น้ี เลขานุการของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะเป็นผูน้�า
เสนอแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าการประเมิน 
และเป็นผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารทราบ 

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

ธนาคารให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพัฒนาความรู้
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 
ซึง่รวมถึงการเข้าฝึกอบรม และกิจกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ในปฏิบัติงาน

ธนาคารสนบัสนนุกรรมการให้เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน
โครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ 
เช่น การฝึกอบรม การสมัมนา และกจิกรรมบรรยายโดยวิทยากรผูท้รงคณุวุฒิ
จากภายนอก เป็นต้น 

กรรมการท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ได้แก่ นายปิติ สทิธิอ�านวย 
 พลเรอืเอกประเจตน์ ศริเิดช  นายสงิห์ ตงัทัตสวัสดิ ์ นายอมร จนัทรสมบรูณ์  
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ  นายอรุณ จิรชวาลา  
นายจรมัพร โชตกิเสถียร นายโชคชยั นิลเจยีรสกลุ  นายชาตศิริ ิโสภณพนชิ 
 นายสวุรรณ แทนสถิตย์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ส�าหรบักรรมการท่ีได้
รับการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program ได้แก่ นายโกวิทย์ 
 โปษยานนท์  นายพรเทพ  พรประภา  และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 

ธนาคารได้สนับสนนุให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูร ท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏบิตัหิน้าท่ีกรรมการ รวมทัง้หลกัสตูรหรอืกิจกรรมสมัมนาท่ีส่งเสรมิ
ให้กรรมการรได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
ท้ังน้ี ในปี 2561 มีการอบรมหรือสัมมนาที่ส�าคัญที่กรรมการเข้าร่วม
ได้แก่

วันที่ หัวข้อ กรรมการธนาคารที่เข้าร่วม

27-28 มีนาคม 2561 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018 นายจรัมพร โชติกเสถียร

23 พฤษภาคม 2561 Good IT Governance: Risk Management and Data Responsibility นายอมร จันทรสมบูรณ์

27 มิถุนายน 2561 Digitalization and Challenges to Accountants 4.0 นายอรุณ จิรชวาลา

23-25 กรกฎาคม 2561 Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018 นายปิติ สิทธิอ�านวย  

21 กันยายน -  
29 พฤศจิกายน 2561

เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่1 
(Future Economy and Internet Governance - Executive Program  
รุ่นที่ 1)

นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายชาติศิริ  โสภณพนิช

22-23 ตุลาคม 2561 SIBOS 2018 Sydney ประเทศออสเตรเลีย นายจรัมพร  โชติกเสถียร

28 พฤศจิกายน 2561 เตรียมพร้อมกับกระบวนการท�างานอัตโนมัติส�าหรับนักบัญชียุคดิจิตอล นายอรุณ  จิรชวาลา

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังให้นายอภิชาต รมยะรูป ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยนายอภิชาต รมยะรูป  
มปีระสบการณ์การท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรม
หลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program : DCP)  
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1. เรือ่งการประชมุ เช่น การจดัการประชมุคณะกรรมการธนาคารและ
ผูถ้อืหุน้ การจดัเตรยีมหรอืจดัท�าวาระการประชมุ หนงัสอืเชญิประชมุ 
เอกสารประกอบการประชมุ รายงานประจ�าปี และรายงานการประชมุ 
รวมทัง้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามมตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น เช่น การจดทะเบยีน 
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

2. เรือ่งทะเบยีนและการจดัเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ 
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู ้บริหาร 
เอกสารประกอบการประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น

80

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



การสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารให้ความส�าคญักับการคดัเลอืกและพัฒนาบคุลากรเพ่ือทดแทน
ในต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ให้การบรหิารของธนาคารมคีวามต่อเน่ือง  
กระบวนการในการคดัเลอืกบคุลากรท่ีเหมาะสม จะพิจารณาจากความรู้
ความเชีย่วชาญ ทศันคตแิละความคดิในเชงิกลยุทธ์ ภาวะความเป็นผูน้�า  
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหา มีการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมส�าหรับผู้ท่ีผ่านการพิจารณา โดยจัดส่งเข้าอบรมหลักสูตร
ด้านการบริหารจัดการและหลักสูตรความรู้ด้านต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีที่สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน รวมทั้งทักษะ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในธนาคาร 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
กล่าวคอื ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการหรอื
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ และด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดับสงู
โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการด�าเนินงานของธนาคาร  
ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมและการประกอบธุรกิจในฐานะ
สถาบันการเงินของประเทศ 
 
การประเมินผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของประธานกรรมการบรหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็น 
ผู้ท�าการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�าขึ้นตามแนวทางของแบบ
ประเมิน CEO ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว หัวข้อหลัก 
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ เช่น ความเป็นผู ้น�า การก�าหนดกลยุทธ์  
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ เป็นต้น 

3. เรื่องการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่คณะกรรมการธนาคารในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. เรือ่งการตดิต่อประสานงานกับบคุคลภายนอก คือ เป็นบคุคลตดิต่อ 
(Contact Person) กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามท่ีกฎหมาย และกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า 
ทกุเดอืน โดยได้มกีารแจ้งก�าหนดนัดหมายการประชมุคณะกรรมการใน
รอบปีให้กรรมการทราบล่วงหน้า ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม
ประชมุตามก�าหนดนดัหมายอย่างสม�า่เสมอ เว้นแต่ในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็น
สุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการธนาคารแต่ละครัง้ เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบของแต่ละวาระไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม 
เพ่ือให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม เว้นแต่ในวาระที่มี
ความเร่งด่วน ในท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ
ธนาคารซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานของทีป่ระชมุ ได้เปิดโอกาสและส่งเสรมิ
ให้กรรมการแต่ละท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เลขานุการบริษัทได้
จดัให้กรรมการอสิระได้มกีารประชมุในระหว่างกันเองเป็นครัง้คราวเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการภายในธนาคาร โดยเลขานุการบริษัทจะจัดท�ารายงานให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รบัทราบถึงประเดน็และข้อคิดเหน็ของท่ีประชมุ
ดังกล่าว

4.	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร 
บุคลากร

การพิจารณาคดัเลอืกผูท่ี้จะด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบั
ผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไป  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง
เบื้องต้นโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความช�านาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร  ทักษะการเป็นผู้น�าและการบริหารจัดการ  
ศกัยภาพและความพร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบในต�าแหน่งหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบ
หมาย และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาน�าเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
น�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
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ส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ ธนาคารได้ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่
พนกังานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิติังานของพนกังาน 
จดัให้มสีวัสดกิารในด้านต่างๆ เช่น การรกัษาพยาบาล การจดัให้มสีถานที่
ออกก�าลงักายเพ่ือส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพทีด่ ีเป็นต้น ธนาคารจดั
ให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนักงานและเจ้าหน้าทีบ่รหิารเพ่ือส่ง
เสริมการออม และจัดให้มีเงินสงเคราะห์บุตรของพนักงานเพ่ือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายบางส่วนของพนกังาน  นอกจากนี ้ธนาคารยังได้พิจารณาจ่าย
โบนสั ให้แก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคาร ผล
ประเมินการปฏิบัติงาน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

(2)	 เรื่องการพัฒนาความรู้	ศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมุง่เน้นและให้ความส�าคญักับการพัฒนาศกัยภาพของพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
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

ธนาคารได้จดัสรรงบประมาณส�าหรบัการฝึกอบรมภายในและภายนอก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท้ัง Soft Skill และ Technical Skill  
ตลอดปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ
งาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้ธนาคารส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)	 เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยทีเ่หมาะสม และจดัสถานทีท่�างานให้เหมาะสมและเอือ้อ�านวย
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานโดยค�านึงถึง
สวัสดิภาพและสุขอนามัย มีข้อมูลการลาหยุดที่เก่ียวเนื่องกับการเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท�างาน
 
คู่ค้า
ธนาคารมีการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู ่ค้าเป็นผู ้ที่มีส่วนสนับสนุน 
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารมแีนวปฏบิติัท่ีดีในการคดัเลอืกและการท�า
ธุรกรรมกับคูค้่า และปฏิบตัติามสญัญา ด้วยความเข้าใจและความร่วม
มือท่ีดีระหว่างกัน โดยค�านึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ  
ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

5.	 ส ่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย ่างมี 
ความรับผิดชอบ

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาทดสอบเพ่ือน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการพัฒนาภายในและ
การสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก  เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุ
ให้กับลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนสังคมไทย โดยธนาคารได้จัดตั้ง  
“ฝ่ายนวัตกรรม” ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี และ
รูปแบบทางธุรกิจใหม่ส�าหรับธนาคาร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมท้ัง
ช่วยขยายช่องทางการให้บรกิารเพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงบรกิารได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดท�าโครงการ
เพ่ือสร้างความร่วมมอืและความสมัพันธ์อนัดกัีบภาครฐับาล ภาคเอกชน 
รวมถึงสถาบันศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งรายละเอียดได้น�าเสนอไว้ในรายงานความยั่งยืนของธนาคาร

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารมีแนวทางและการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผูถื้อหุน้ คอื เจ้าของกิจการ และมสีทิธิในความเป็น
เจ้าของ ซึ่งธนาคารได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า
ธนาคารถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความส�าเร็จและการ
เจรญิเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง่มัน่พัฒนาและเสนอผลติภัณฑ์และ
บริการทางการเงินท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ลูกค้าเสมือนเป็นเพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน  จัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความช�านาญเป็นผูใ้ห้บรกิาร ขยายเครอืข่ายสาขา ส�านักธุรกิจและช่อง
ทางให้บรกิารท่ีครอบคลมุดแูลรกัษาข้อมลูของลกูค้า ตลอดจนดแูลการ
รับข้อร้องเรยีนและด�าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า
 
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานธนาคาร ผู้เป็นทรัพยากร
ทีม่ค่ีาย่ิงของธนาคาร มกีารดแูลและส่งเสรมิชวีติและความเป็นอยู่ของ
พนักงานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างกัน
เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ได้แก่

(1)		เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญกับพนักงานที่เป็นทรัพยากรท่ี
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คู่แข่งขัน
ธนาคารตระหนักให้ความส�าคัญ และด�าเนนิการในทางทีเ่หมาะสมโดย
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างกัน 
ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าสถาบันการเงินอื่นต่างก็มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินท่ีดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า ท้ังนี้ ธนาคารยึดถือแนวทาง 
การแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับ
การแข่งขันทางการค้า

เจ้าหนี้
ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ตามกฎหมายและข้อตกลงท่ีท�าต่อกัน ในการนี ้ธนาคารด�าเนินการตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดสิทธิส�าหรับตราสารหน้ีที่ธนาคารออกเพ่ือ 
การกู้ยืมเงินจากประชาชน เช่น การบริหารเงินทุน การช�าระหนี้ รวมทั้ง
หากมีกรณีท่ีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ ก็จะด�าเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

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

สิ่งแวดล้อม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพ่ือการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ประโยชน์อันยั่งยืน ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน และการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และรกัษาสภาพแวดล้อม  นอกจากนี ้ธนาคารมนีโยบายสนบัสนนุการ
ให้สินเช่ือแก่โครงการท่ีเป็นการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตร
เพื่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องอื่นๆ
ธนาคารก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของธนาคารและจรรยาบรรณ
และจรยิธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมหีลกัการพ้ืนฐานทีส่�าคญั คอื การปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ 
ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือ
ธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ เรื่องอื่นๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่
(1)	 เรื่องสิทธิมนุษยชน
  ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
(2)		ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  ธนาคารให้ความเคารพและจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้ใด โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ก�าหนดค�าส่ังระเบียบงานธนาคาร ห้ามพนักงานธนาคารผู้ใดน�า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนัมลีขิสทิธ์ิมาใช้ ในธนาคาร หรอืใช้กับงาน
ธนาคาร โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกตรวจ
พบว่ากระท�าการละเมิดลิขสิทธ์ิจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย 
และจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับชั้น เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใต้
บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามค�าสัง่ระเบยีบงานธนาคารโดยเคร่งครดั

(3)	 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
  ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนดไว้ 
โดยธนาคารได้ก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส 
(Whistleblowing) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางใน 
การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้
ความคุม้ครองสทิธิของผูแ้จ้งเบาะแสและบคุคลทีเ่กีย่วข้องให้ได้รบั
ความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกล่ันแกล้ง ทั้งน้ี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร

(4)		การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ธนาคารมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของธนาคารเสนอ เรยีกร้อง ด�าเนิน
การ หรอืยอมรบัสนิบน หรอืผลประโยชน์อืน่ใดโดยเจตนาทุจรติเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

  ธนาคารส่งเสรมิค่านิยมเก่ียวกับความซือ่สตัย์สจุรติและการมคีวาม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ท่ี
เกีย่วข้องของธนาคารมคีวามเข้าใจ ตระหนกัรู ้และให้ความร่วมมอื
ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

  ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption Program) ขึ้น นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
ด�าเนนิการตามกระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน และก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและ
ควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น  รวมทั้งด�าเนินการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Compliance Assessment Checklist) 
และธนาคารได้จัดให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ตและ
ให้ความรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั่นของ
ธนาคาร มีบทลงโทษส�าหรับ ผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ธนาคารมีช่องทางท่ีปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่าง
มัน่ใจ เมือ่พนักงานต้องการแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแสโดยปราศจากความเสีย่ง
ต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อ
ผู้บริหารท่ีตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานก�ากับดูแล (Head of 
Compliance) ในการนี ้ธนาคารจะเปิดรบัข้อมลูอย่างเสมอภาค โปร่งใส 
เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่าง
เหมาะสม มมีาตรการรกัษาความลบั รวมถึงให้ความคุ้มครองผูร้้องเรยีน
ไม่ให้ถูกกลัน่แกล้งท้ังในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน
ส�าหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานก�ากับดูแล ในการน้ี 
ธนาคารจะเปิดรบัข้อมลูอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการ
รักษาความลับ รวมถึงให้คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่
ส�าคัญของการเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยธนาคารมุ่งหมาย
และมุง่หวังให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องให้ความร่วมมอืสนบัสนุนการด�าเนนิการ
ด้วยดี

ทั้งนี้  ธนาคารเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทจุรติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต 

6.	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหลักนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของธนาคารและมกีารทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 
ตามหลักนโยบายการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดให้มีการก�าหนดระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยให้มีการทบทวนทุกปี  ธนาคารได้วางกรอบ
แนวทางการบรหิารความเสีย่งและโครงสร้างการก�ากบัดแูลความเสีย่ง
หลกัท่ีส�าคญัได้แก่  ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านตลาด ความ
เสีย่งด้านปฏิบตักิาร ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
และความเสีย่งด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ยังพิจารณาครอบคลมุ
ถึงความเสีย่งด้านอืน่ๆ ผ่านกระบวนการประเมนิความเพียงพอของเงนิ
กองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process ) เพื่อ
ให้ธนาคารสามารถบรหิารความเสีย่งได้อย่างเหมาะสม และมรีะดบัเงนิ
กองทุนเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังภายใต้ภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของธนาคารมีความโปร่งใส กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนักงานของธนาคารปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ซือ่สตัย์ 
สจุรติ และรบัผดิชอบต่อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมนิ
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคารเป็นประจ�าทุกปี 
และน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในได้ก�าหนดกรอบพิจารณาในด้านต่างๆ ไว้ 5 
องค์ประกอบ คอื  (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และ(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

ส�าหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ใน 
ปี 2561 คณะกรรมการธนาคารมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายใน
ของธนาคารมคีวามเพียงพอ เหมาะสม และมพัีฒนาการอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังมีบุคลากรเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
  
หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง	
•  บริหารความเส่ียง โดยมีนายกีรติ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบ 
•  ตรวจสอบและควบคมุ โดยมนีางชตุมิา กิจจ�านงค์  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบ 
•  ก�ากับดแูล โดยมนีายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็น

ผู้รับผิดชอบ
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นข้อมลูลกูค้าหรอืข้อมลูทางธุรกิจเพ่ือรกัษาความน่าเชือ่ถือและความ
ไว้วางใจทัง้จากลกูค้า คูค้่าและผูร่้วมมอืทางธุรกิจ โดยธนาคารได้จดัท�า
คู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการอธิบายถึงข้อควร
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการน�าข้อมูลไปใช ้
ในทางมิชอบ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจ 
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยของทรัพย์สนิข้อมลู การเข้าถึงข้อมลู และระบบความปลอดภัย
ด้านกายภาพ ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น

การด�าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัแิละการมหีลกัปฏบิตัเิพ่ือควบคมุ
ดูแล และจดัการในเรือ่งทีม่ผีลประโยชน์ขดัแย้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการ
ก�าหนด  
ธนาคารก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ารายงานการมี
ส่วนได้เสยี โดยแจ้งข้อมลูการถือหุน้และการเป็นกรรมการในกิจการต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการควบคุมดูแลการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคล
ท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เก่ียวข้อง รวมท้ังการรายงานข้อมลูการท�าธุรกรรมดงักล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี การท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของกรรมการ 
และผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารต้องพิจารณาเรื่องที่ เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน  
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น   
และไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพ่ือ
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจาก
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการธนาคารยึดมัน่แนวปฏิบตัเิก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูโดย
ก�ากับและดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาโดยเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบในการดูแลความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงานประจ�าปี งบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ค�าอธิบายและ 
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis : MD&A ) ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SET Portal) และในเว็บไซต์ของธนาคาร  www.bangkokbank.com 
โดยแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีอาจกระทบต่อ 
การตดัสนิใจลงทุน กระทบต่อสทิธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหรอืผูล้งทนุ จะ
เปิดเผยเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อนึ่ง ธนาคารได้มีการก�าหนด 
ผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยแบ่งเป็นข้อมูลทาง 
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือให้การส่ือความของธนาคาร
มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารได้จดัระบบการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่ก่ียวข้องกับ
กรรมการเพ่ือให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส่วนตนอย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการลงทนุของผูถื้อหุ้น นกัลงทนุ นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ 
และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ตาม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลของ
ธนาคารและข้อก�าหนดของทางการ เพื่อให้มั่นใจว่า การเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร www.bangkokbank.com รวมถึงจัดกิจกรรมตามแผนงานที่
ได้ก�าหนดไว้ เช่น การจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ 
นกัลงทนุ การเข้าร่วมงานประชมุนกัลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และการพบนกัลงทุน นกัวิเคราะห์หรอืการประชมุผ่านโทรศพัท์ เป็นต้น 
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดบัสงูของธนาคารได้ให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ
หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ในการเปิดเผยข้อมลูของธนาคารอย่างสม�า่เสมอ 
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ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (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
ธนาคารให้ความส�าคญักับผูถื้อหุน้ทกุกล่มและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้เข้าร่วม
การประชุมผู ้ ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ ของธนาคาร 
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้า
ร่วมประชุม ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ 
ธนาคารได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุแทนได้ นอกจากนี ้ธนาคารได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ก่อนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�า
ปี โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีธ่นาคารก�าหนดซึง่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์
ของธนาคาร  และผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม
มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจดัการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่12 เมษายน 
2561 ธนาคารได้จดัการประชมุทีส่�านกังานใหญ่ของธนาคารเพ่ือความ
สะดวกในการเดนิทาง ธนาคารได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมทัง้
เอกสารท่ีเก่ียวข้องและหนังสือมอบฉันทะท้ังฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษในเว็บไซต์ของธนาคาร 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อม
ท้ังแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การด�าเนินการประชมุเป็นไปตามระเบยีบวาระทีไ่ด้ส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยไม่มกีารเพ่ิมหรอืสลบัวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้
ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี 
ภายหลังการประชุม ธนาคารได้จัดท�ารายงานประชุมผู้ถือหุ้นและ 
เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของธนาคารและจดัส่งให้แก่ทางการทีเ่ก่ียวข้องภายใน 
14 วนั หลังจากการประชุม86
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+ แผนภูมิองค์กร

ตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจ
กิจการธนาคารในประเทศ
-	 ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
-	 ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
-	 ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
-	 ลูกค้าบุคคล

กิจการธนาคารต่างประเทศ
-	 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
-	 สาขาต่างประเทศ

กิจการการเงินธนกิจ
-	 บริหารการเงิน
-	 วานิชธนกิจ
-	 ธุรกิจหลักทรัพย์

สนับสนุนและอำ�นวยก�ร
-	 บัญชีและการเงิน
-	 ทรัพยากรบุคคล
-	 เทคโนโลยี
-	 นวัตกรรม
-	 บริหารความเสี่ยง
-	 บริหารสินเชื่อ
-	 อาคารสำานักงานและทรัพย์สิน
-	 วิจัย
-	 ประชาสัมพันธ์
-	 กำากับดูแล

ปฏิบัติก�ร
-	 ปฏิบัติการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
-	 บัตรเครดิต
-	 ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รธน�ค�ร
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+ คณะกรรมการธนาคาร

1.	น�ยปิติ		สิทธิอำ�นวย
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	ประธานกรรมการ

2.	น�ยเดช�		ตุล�นันท์
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 -	ประธานกรรมการบริหาร

3.	พลเรือเอกประเจตน์		ศิริเดช
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.	น�ยโกวิทย์		โปษย�นนท์
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.	น�ยสิงห์		ตังทัตสวัสด์ิ
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 -	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 -	กรรมการบริหาร

6.	น�ยอมร		จันทรสมบูรณ์
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 -	กรรมการบริหาร
	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 -	กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	หม่อมเจ้�มงคลเฉลิม		ยุคล
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการตรวจสอบ

8.	น�ยพรเทพ		พรประภ�
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9.	น�ยช�ญ		โสภณพนิช
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 -	กรรมการบริหารความเสี่ยง
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10.	 น�งเกศินี		วิฑูรช�ติ
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการตรวจสอบ

11.	 น�ยอรุณ		จิรชว�ล�
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	กรรมการตรวจสอบ

12.	 น�ยโชคชัย		นิลเจียรสกุล
	 -	กรรมการอิสระ

13.	 น�ยช�ติศิริ		โสภณพนิช
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการบริหาร

14.	 น�ยสุวรรณ		แทนสถิตย์
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการบริหาร
	 -	กรรมการบริหารความเสี่ยง

15.	 น�ยช�ญศักด์ิ		เฟื่องฟู
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการบริหาร

16.	 น�ยจรัมพร		โชติกเสถียร
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 -	กรรมการบริหาร

17.	 น�ยทวีล�ภ		ฤทธ�ภิรมย์
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 -	กรรมการบริหาร

18.	 น�ยอภิช�ต		รมยะรูป
	 -	 เลขานุการบริษัท
	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
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อายุ	 84	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 26	มีนาคม	2534
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 28	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร*  จ�านวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 23 มีนาคม 2560  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 - ปัจจุบัน 
• 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2552   รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 - มีนาคม 2560  
• 2547   กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
 - 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�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้

1.	นายปิติ	สิทธิอ�านวย 2.	นายเดชา	ตุลานันท์

อายุ	 85	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 1	กุมภาพันธ์	2528
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 34	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�านวน 154,941 หุ้น คิดเป็น 0.00812%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร  ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 25 ตุลาคม 2561  ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 - ปัจจุบัน
• 2556   ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
 - 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 
• 2546 - 2548 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation  

 Limited ประเทศสิงคโปร์
• 2535 - 2549 รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ
• 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
• 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
• 2530 - 2543 กรรมการ Bangkok Sakura Leasing 
  Company Limited
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ประธานกรรมการบริหาร

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ประธานกรรมการ

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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อายุ	 83	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 11	เมษายน	2546
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 16	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	
	 Cornell	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี	B.A.	(เกียรตินิยม),	Cambridge	University	
	 ประเทศสหราชอาณาจักร
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	30	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	15/2007
• Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2003
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน	2546		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
• 2550	-	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการก�ากับและ
	 	 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• 2543	-	2559	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ		
	 	 บมจ.	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)
• 2544	-	2559	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ		
	 	 บมจ.	โกลว์	พลังงาน
• 2544	-	2559	 กรรมการ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	2
• 2544	-	2559	 กรรมการ	บจ.	โกลว์	เอสพีพี	3
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บมจ.	แสนสิริ
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ		
	 	 บมจ.	แชงกรี-ลา	โฮเต็ล
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน	 นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
• ปัจจุบัน	 อุปนายก	สภามหาวิทยาลัย 
	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	กรุ๊ปสามสิบ
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

4.	น�ยโกวิทย์	โปษย�นนท์

อายุ	 83	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 18	มีนาคม	2542
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 20	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• 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�าปี	2559
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ธนาคารกรงุเทพ
• มีนาคม	2542		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
• 2549		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 -	กุมภาพันธ์	2551	
• 2545	-	2546	 กรรมการสรรหา	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2545	-	2546	 กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2539	-	2540	 ที่ปรึกษา	บมจ.	ธนาคารทหารไทย
• 2538	-	2543	 สมาชิกวุฒิสภา
• 2538	-	2539	 กรรมการ	บมจ.	ไทยออยล์
• 2537	-	2539	 กรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2537	-	2539	 กรรมการ	บมจ.	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
• 2536	-	2539	 ผู้บัญชาการทหารเรือ
• 2536	-	2539	 ประธานกรรมการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• 2536	-	2539	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารทหารไทย
• 2536	-	2539	 Member,	Thai-Malaysian	Joint	Development	 
	 	 Area	Committee
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน 
	 	 ในพระราชวังเดิม
• ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	มูลนิธิรัฐบุรุษ 
	 	 พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาและ

 ก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

3.	พลเรือเอกประเจตน์	ศิริเดช
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อายุ	 88	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 20	เมษายน	2531
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 31	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2534	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตตเิมธี	สาขานิตศิาสตร์	ปีการศกึษา	2533	มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2531	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปีการศึกษา	2525		 	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• 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�านวน	10,800	หุ้น	คิดเป็น	0.00057%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2533	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน	2531	 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน
• 2555	 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 -	พฤศจิกายน	2558	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
• 2553		 กรรมการสภาที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิต	
	 -	กรกฎาคม	2558		 บรหิารธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• 2553	-	2559	 กรรมการอิสระ	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ			
	 	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.	น�ยสิงห์	ตังทัตสวัสด์ิ 6.	น�ยอมร	จันทรสมบูรณ์

อายุ	 76	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 28	ธันวาคม	2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 14	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�างาน
• 2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม	2547		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
• 2553		 กรรมการสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
	 -	พฤษภาคม	2558			
• 2549		 กรรมการผู้อ�านวยการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	กรกฎาคม	2553	
• 2548		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ทีดับบลิวแซด	คอร์ปอเรชั่น
	 -	พฤษภาคม	2556	
• 2545	-	2552		 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
	 	 จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2542	-	2544	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	และประธาน 
	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
• 2539	-	2542	 กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย ์
	 	 แห่งประเทศไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	 	 และกรรมการอิสระ	บมจ.	กรุงเทพประกันภัย
•	2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 และกรรมการอิสระ	บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• มีนาคม	2557		 กรรมการ	บจ.	การแพทย์	สุขุมวิท	62
	 -	ปัจจุบัน	
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	กาญจนทัต
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	บูรพาธารินทร์
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	ตรีรัชปณชัย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
 กรรมการบริหาร

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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อายุ	 70	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 12	เมษายน	2550
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 12	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	 
	 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาภูมิศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 ศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	California	College	of	Commerce	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(ปรญิญาบตัร	ปรอ.)	
	 รุ่นที่	5
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• กันยายน	2555		 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 -	ปัจจุบัน		 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน	2550		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บจ.	มาห์เล	สยาม	ฟิลเตอร์	 
	 	 ซิสเต็มส์
• ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บจ.	วาลีโอ	สยาม	เทอร์มอล	 
	 	 ซิสเต็มส์
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยามไดกิ้นเซลส์
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	เอ็น	เอส	เค	แบริ่งส์	 
	 	 (ประเทศไทย)
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยาม	เอ็น	เอส	เค	สเตียริ่ง	 
	 	 ซิสเต็มส์
• ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บจ.	เอ็น	เอส	เค	แบริ่งส์	 
	 	 เมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยาม	ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บางกอกโคมัตสุ
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	นิตตั้น	(ประเทศไทย)
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	ทองถาวรพัฒนา
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	สยามดนตรียามาฮ่า

7.	หม่อมเจ้�มงคลเฉลิม	ยุคล 8.	น�ยพรเทพ	พรประภ�

อายุ	 82	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 11	เมษายน	2546
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 16	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�านวน	24,860	หุ้น	คิดเป็น	0.00130%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน	2546	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
• 2543	-	2546	 ที่ปรึกษาประจ�าฝ่ายการประชาสัมพันธ์	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2509	-	2542	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี

 กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและ 

 ก�าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	ทุนถาวร
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์
	 	 (ประเทศไทย)
• ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	บางกอกโคมัตสุเซลส์
• ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	ยีเอส	ยัวซ่า	สยาม	อินดัสตรีส์
• ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	บางกอกโคมัตสุ	ฟอร์คลิฟท์
• ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท	บจ.	สยาม	ยีเอส	แบตเตอรี่
• ปัจจุบัน	 ประธานบริษัท/	ผู้จัดการใหญ่	 
	 	 บจ.	สยามยีเอสเซลส์
• ปัจจุบัน		 รองประธานบริษัท	บจ.	สยามกลการอะไหล่
• ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สยามกลการ
• ปัจจุบัน		 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บจ.	สยามกลการโลจิสตกิส์
• ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	สมบัติถาวร
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	นิสสัน	เทรดดิ้ง	(ไทยแลนด์)
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	พีเอม็	พรอ็พเพอร์ตี	้(นา	จอมเทยีน)
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	เอ็มพี	แอสเซ็ทส์	(บางนา	-	ตราด)
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	สยาม	แอ็ท	ชลบุรี
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	เอ็มพี	แอสเซ็ทส์	(ประเวศ)
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	พีเอ็ม	พร็อพเพอร์ตี้	(พัทยา)
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	ถาวร	คันทรี	คลับ	แอนด์	รีสอร์ท
• ปัจจุบัน	 ผู้จัดการใหญ่	บจ.	บางกอกมอเตอร์เวอคส์

อายุ	 78	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 24	ธันวาคม	2523
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 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�านวน	512,152	หุ้น	คิดเป็น	0.02683%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นอาของนายชาติศิริ	โสภณพนิช	-	กรรมการผู้จัดการใหญ่

10.	น�งเกศินี	วิฑูรช�ติ

9.	น�ยช�ญ	โสภณพนิช อายุ	 71	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 12	เมษายน	2550
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 12	ปี

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

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ประสบการณ์การท�างาน
• 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• ธันวาคม	2523		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน	
• 2523		 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	พฤษภาคม	2552	
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	วัฒนชาญ
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	พลังโสภณ
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	ซี.	อาร์.	โฮลดิ้ง
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	วัฒนโสภณพนิช
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อายุ	 65	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 2	กุมภาพันธ์	2558
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 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�างาน
• 1	เมษายน	2558		 กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 2	กุมภาพันธ์	2558		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• เมษายน	2552		 ประธานกรรมการ	บจ.	เค.ดับบลิว.ซี.	คลังสินค้า
	 -	พฤษภาคม	2558		
• สิงหาคม	2551		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 -	มกราคม	2558	 และประธานคณะกรรมการสรรหาและ	 
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	บมจ.	ธนาคารยูโอบี
• เมษายน	2551		 ประธานกรรมการ	บจ.	กรุงเทพคลังเอกสาร
	 -	สิงหาคม	2557		
• สิงหาคม	2550		 ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.	กรุงเทพโสภณ 
	 -	พฤษภาคม	2557		
• 2547	-	2549	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 	 บมจ.	ธนาคารนครหลวงไทย
• กันยายน	2538		 ผู้อ�านวยการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	 -	ตุลาคม	2539		
• พฤษภาคม	2530		 Treasury	and	Investment	Officer	 
	 -	สิงหาคม	2536		 ธนาคารพัฒนาเอเชยี	กรงุมะนลิา	ประเทศฟิลปิปินส์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• มิถุนายน	2552		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
	 -	ปัจจุบัน	 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 บมจ.	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น
• สิงหาคม	2550		 กรรมการ	บมจ.	กรุงเทพโสภณ
	 -	ปัจจุบัน		
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• พฤศจิกายน	2549		 กรรมการ	บจ.	พลังโสภณ
	 -	ปัจจุบัน		

11.	น�ยอรุณ	จิรชว�ล�

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ประสบการณ์การท�างาน
• มิถุนายน	2550		 กรรมการตรวจสอบ	 
	 -	ปัจจุบัน		 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน	2550	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 2557	-	2560	 รองอธิการบดี	ฝ่ายวางแผนและบริหาร	 
	 	 ศูนย์รังสิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553	-	2556	 รองอธิการบดี	ฝ่ายวางแผนและการคลัง	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553	-	2554	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	Association	to	 
	 	 Advance	Collegiate	Schools	of	Business	 
	 	 (AACSB)	ประจ�าภูมิภาคเอเชีย
• 2551	-	2554	 กรรมการ	Global	Foundation	for	Management		
	 	 Education	(GFME)	องค์กรระดับโลก	 
	 	 ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
• 2549	-	2554	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สมาคมผู้ประเมิน 
	 	 ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• 2548	-	2549		 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• 2547	-	2552		 คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2545	-	2554	 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 
	 	 ส�านักงานระงับข้อพิพาท	ส�านักงานศาลยุติธรรม
• 2540	-	2550	 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ	 
	 	 ASEAN	Valuation	Association	(AVA)
• 2540	-	2547	 กรรมการอิสระ	บมจ.	อุตสาหกรรม 
	 	 ผ้าเคลือบพลาสติกไทย
• 2537	-	2547	 กรรมการอิสระ	บมจ.	ยัวซ่า	แบตเตอรี่	 
	 	 (ประเทศไทย)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 27	กุมภาพันธ์	2561		 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	ปัจจุบัน		
• 2550	-	ปัจจุบัน	 อนุญาโตตุลาการ	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2550	-	ปัจจุบัน	 อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง 
	 	 ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์	 
	 	 หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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12.	น�ยโชคชัย	นิลเจียรสกุล 13.	น�ยช�ติศิริ	โสภณพนิช

อายุ	 61	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 12	เมษายน	2560
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 2	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	3		
	 ส�านักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	 
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	8
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(ปรญิญาบตัร	ปรอ.)	 
	 พ.ศ.	2551	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	246/2017
การถือหุ้นในธนาคาร*		จ�านวน	2,500	หุ้น	คิดเป็น	0.00013%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 12	เมษายน	2560		 กรรมการอิสระ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 2542	-	2555	 ทนายความและทีป่รกึษาอาวุโส	บจ.	ลิง้ค์เลเทอร์ส 
	 	 (ประเทศไทย)
• 2524	-	2537	 หัวหน้าส�านักงานจักรพงษ์ทนายความ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	ส�านักงานจักรพงษ ์
	 	 ทนายความ

 กรรมการอิสระ
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ

 ผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

อายุ	 59	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 28	เมษายน	2535
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 27	ปี

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�านวน	5,300,200	หุ้น	คิดเป็น	0.27767%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
• เป็นหลานของนายชาญ	โสภณพนิช	-	กรรมการธนาคาร
ประสบการณ์การท�างาน
• 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2535	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และ	กรรมการบริหาร	 
	 	 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�าระเงิน
	 -	30	เมษายน	2557		
• 19	กรกฎาคม	2553		 ประธานสมาคมธนาคารไทย
	 -	30	เมษายน	2557	
• 2549	-	2551	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 2547	-	มกราคม	2559	 กรรมการ	Board	of	Trustees,	Singapore 
	 	 Management	University
• 2546	-	กนัยายน	2552	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการธุรกรรม 
	 		 ทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2545	-	2551	 กรรมการ	บมจ.	การบินไทย
• 2545	-	2549	 ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 2545	-	2549	 กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• 2544	-	2551	 กรรมการ	VISA	International	-	Asia	Pacific
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	โพสต์	พับลิซซิ่ง
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 29	สิงหาคม	2560		 กรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
	 -	ปัจจุบัน		

96

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



อายุ	 69	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 29	ธันวาคม	2554
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 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�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร*		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 1	มกราคม	2561		 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• ธันวาคม	2554		 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรงุเทพ 
	 -	ปัจจุบัน		
• 2549	-	2558	 กรรมการอิสระ	บมจ.	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• 2544	-	2554	 รองผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2537	-	2544	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2534		 กรรมการ	บจ.	ไฮเทค	นิทซู	(ประเทศไทย)
	 -	พฤษภาคม	2559		
• 2531		 กรรมการ	บจ.	ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
 -	กันยายน	2559	
• 2525	-	2537	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.	บีอีซีเวิลด์
• 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	บมจ.	บอีซีี-เทโร	เอน็เตอร์เทนเมนท์
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	เทยิน	โพลีเอสเตอร์

14.	น�ยสุวรรณ	แทนสถิตย์

15.	น�ยช�ญศักดิ์	เฟื่องฟู

อายุ	 74	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 26	ตุลาคม	2549
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 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�านวน	8,860	หุ้น	คิดเป็น	0.00046%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• ตุลาคม	2549		 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรงุเทพ 
	 -	ปัจจุบัน	
• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2539	-	2549	 รองผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2533	-	2539	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2521	-	2533	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 
	 	 บมจ.	กรุงเทพประกันภัย
• 2545	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บมจ.	ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บัวหลวงเวนเจอร์ส
• 2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจ.	บริหารสินทรัพย์ทวี

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ 
 รองผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
 รองผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

• 15	สิงหาคม	2560		 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
	 -	ปัจจุบัน		 ด้านเศรษฐกิจ
• 21	ตุลาคม	2557		 กรรมการ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
	 -	ปัจจุบัน		 ทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
• 25	มิถุนายน	2556		 กรรมการ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 -	ปัจจุบัน		 เทคโนโลยีแห่งชาติ
• 18	กุมภาพันธ์	2553	 กรรมการ	TRG	Management	LP
	 	-	ปัจจุบัน	
• 18	กุมภาพันธ์	2553		 กรรมการ	TRG	Allocation	LLC
	 -	ปัจจุบัน	
• 30	เมษายน	2552		 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
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16.	น�ยจรัมพร	โชติกเสถียร

17.	น�ยทวีล�ภ	ฤทธ�ภิรมย์

อายุ	 62	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 12	เมษายน	2560
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 2	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	Harvard	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี	สาขา	Electrical	Engineering	and	Computer	Science,		
	 Massachusetts	Institute	of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)		
	 รุ่นที่	11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	 
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	1/2555
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(ปรญิญาบตัร	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�างาน
• 1	มกราคม	2561	 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 12	เมษายน	2560		 กรรมการ	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 2557		 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บมจ.	การบินไทย
	 -	9	กุมภาพันธ์	2560		
• 2558		 กรรมการ	และประธานกรรมการก�ากับดูแล 
	 -	9	กุมภาพันธ์	2560		 กิจการที่ดี	บมจ.	สายการบินนกแอร์	
• 2554	-	2557	 ประธานกรรมการบริหาร	ส�านักงานพัฒนา 
	 	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
• 2554	-	2557	 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	(กนส.)		
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553	-	2557	 กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย ์
	 	 แห่งประเทศไทย
• 2551	-	2553	 CIO	รองผู้จัดการใหญ่	กลุ่มเทคโนโลยี	 
	 	 บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์
• 2542	-	2551	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์
• 2538	-	2542	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บล.	ไทยพาณิชย์
• 2535	-	2537	 กรรมการผู้จัดการ	บลจ.	ไทยพาณิชย์
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บมจ.	สิงห์	เอสเตท

อายุ	 51	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	 23	ธันวาคม	2553
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 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�างาน
• 1	มกราคม	2561		 กรรมการบริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• ธันวาคม	2553		 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 -	ปัจจุบัน	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2544	-	2553	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2532	-	2535	 นิติกร	ส�านักงานกฎหมาย	บจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 	 ธรรมศาสตร์
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
	 	 อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ	
	 	 นวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอ�านวยการ	สมาคมการตลาด 
	 	 แห่งประเทศไทย
• 2560	-	ปัจจุบัน	 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก	
	 	 กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ	
	 	 และการด�าเนินธุรกิจของประชาชน
• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 	 ธรรมศาสตร์

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการบริหาร

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	อุตสาหกรรมไหมไทย	 
	 	 (จิม	ทอมป์สัน)
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒน์
• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อายุ	 71	ปี
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 11	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร	Advanced	Bank	Management	Program	 
	 สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย	ประเทศฟิลิปปินส์
• ประกาศนียบัตร	Pacific	Rim	Bankers	Program	มหาวิทยาลัย 
	 แห่งรัฐวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(ปรญิญาบตัร	ปรอ.) 
	 รุ่นที่	12
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร*		จ�านวน	5,026	หุ้น	คิดเป็น	0.00026%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร		ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน
• สิงหาคม	2551		 เลขานุการบริษัท	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
	 -	ปัจจุบัน		
• 2539	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2548	-	2551	 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
• 2540	-	2556	 ประธานกรรมการ	บจ.	ธนาเทพการพิมพ์
• 2531	-	2539	 ผู้บริหาร	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2518	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.	นิธิกิจ

18.	น�ยอภิช�ต	รมยะรูป

 เลขานุการบริษัท
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

*	สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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+ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดบัสูง

คณะกรรมก�รธน�ค�ร

ประธ�น
	 นายปิติ		สิทธิอ�านวย
กรรมก�ร
	 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	
เลข�นุก�รบริษัท
	 นายอภิชาต		รมยะรูป
 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�น
	 พลเรือเอกประเจตน์		ศิริเดช
กรรมก�ร
	 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม		ยุคล
	 นางเกศินี		วิฑูรชาติ
	 นายอรุณ		จิรชวาลา
เลข�นุก�ร
	 นายพรเทพ		กิจสนาโยธิน

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

ประธ�น
	 นายโกวิทย์		โปษยานนท์
กรรมก�ร
	 นายพรเทพ		พรประภา
	 นายชาญ	โสภณพนิช/1

เลข�นุก�ร
	 นางรัชนี		นพเมือง

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ประธ�น
	 นายอรุณ	จิรชวาลา/2

กรรมก�ร
	 นายชาญ		โสภณพนิช
	 นายอมร		จันทรสมบูรณ์
	 นายสุวรรณ		แทนสถิตย์
	 นายโชคชัย		นิลเจียรสกุล/3

เลข�นุก�ร
	 นายกีรติ	ไหลสาธิต/3

คณะกรรมก�รบริห�ร

ประธ�น
	 นายเดชา		ตุลานันท์
กรรมก�ร
	 นายสิงห์		ตังทัตสวัสดิ์
	 นายอมร		จันทรสมบูรณ์
	 นายชาติศิริ		โสภณพนิช
	 นายสุวรรณ		แทนสถิตย์
	 นายชาญศักดิ์		เฟื่องฟู
	 นายจรัมพร		โชติกเสถียร
	 นายทวีลาภ		ฤทธาภิรมย์
 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
	 นายชาติศิริ		โสภณพนิช
กรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่
	 นายสุวรรณ		แทนสถิตย์
	 นายชาญศักดิ์		เฟื่องฟู

หมายเหตุ	:	 /1	 นายชาญ	โสภณพนิช	ได้รับแต่งตั้งเป็น	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	แทนนายอมร	จันทรสมบูรณ์	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2562
  /2	 นายอรุณ	จิรชวาลา	ได้รับแต่งตั้งเป็น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แทนนายสิงห์	ตังทัตสวัสดิ์	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562
  /3	 มีผลตั้งแต่วันที่	21	กุมภาพันธ์	2562
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หมายเหตุ	:	 /4	 มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562

ผู้บริห�รระดับสูง

น�ยบุญส่ง		บุณยะส�ระนันท์
 •	 รองผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการสายบริหารการเงิน	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บีบีแอล	(เคแมน)	จ�ากัด

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

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

น�งส�วรัชด�		ธีรธร�ธร
 •	 รองผู้จัดการใหญ่		
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บางกอก	แบงค์	เบอร์ฮาด	ประเทศมาเลเซีย
 •	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์ทวี	จ�ากัด
 •	 ธนาคารกรุงเทพ	(ประเทศจีน)	จ�ากัด
 •	 บริษัท	บัวหลวงเวนเจอร์ส	จ�ากัด

น�ยวีระศักดิ์		สุตัณฑวิบูลย์
 •	 รองผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	โตโยต้า	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
 •	 บริษัท	ที.	กรุงไทยอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ	จ�ากัด
 •	 บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด
 •	 บริษัท	ไทย	อินโด	คอร์ดซ่า	จ�ากัด
 •	 บริษัท	บัวหลวงเวนเจอร์ส	จ�ากัด
 •	 บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยศิริเดช		เอื้องอุดมสิน
 •	 รองผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บัวหลวงเวนเจอร์ส	จ�ากัด

น�งรัชนี		นพเมือง
 •	 รองผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป	และสายทรัพยากรบุคคล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

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

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

น�งส�วนิรม�ณ		ไหลส�ธิต /4

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

น�ยทวีล�ภ		ฤทธ�ภิรมย์
 •	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 	 รับผิดชอบ	ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ	และสายบัตรเครดิต
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	
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น�ยอภิช�ต		รมยะรูป
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	และเลขานุการบริษัท
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งส�วปิยะด�		สุจริตกุล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์ทวี	จ�ากัด
 
น�ยปิยะพันธ์		ทย�นิธิ
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	มีนาทรานสปอร์ต	จ�ากัด

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

น�งเย�วดี		น�คะตะ
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบ	ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ	2	ธุรกิจสถาบันการเงิน	 
	 	 ธุรกิจการเกษตร	และธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก	สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	ท่าเรือระยอง	จ�ากัด

น�ยขจรวุฒิ		ตย�นุกรณ์	
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สนับสนุนระบบงาน	สายเทคโนโลยี
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	สามารถเทลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ากัด

น�ยสงคร�ม		สกุลพร�หมณ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบ	ประนอมหนี้และกฎหมาย	บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

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

น�ยภ�กร		วนัปติกุล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบ	ฝ่ายอาคารส�านักงานและทรัพย์สิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	นันทวัน	จ�ากัด
 •	 บริษัท	นันทวัน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

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

น�ยสอ�ด		ธีรโรจนวงศ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ	สายบริหารการเงิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บีบีแอล	(เคแมน)	จ�ากัด

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

น�ยไกรสร		บ�รมีอวยชัย
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการ	ประนอมหนี้และกฎหมาย	บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งปรัศนี		อุยย�มะพันธุ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริหารช่องทางการขายและบริการ	Non	Branch		
	 	 สายลูกค้าบุคคล
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี
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น�ยพรเทพ		กิจสน�โยธิน
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 	 ผู้รับผิดชอบก�ากับดูแล
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยทัฬห์		สิริโภคี
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ	สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	ชูไก	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	คิวบ์	เรียล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

น�ยนรินทร์		โอภ�มุรธ�วงศ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง	จ�ากัด	
 •	 บริษัท	เอ็มพีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยกีรติ		ไหลส�ธิต
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	กาโตว์	เฮ้าส์	จ�ากัด

น�งพรนิจ		ตุลย์วัฒนจิต
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผูจ้ดัการสายปฏบิตักิารสนับสนนุ	และรบัผดิชอบ	ฝ่ายหลกัทรพัย์บรกิาร
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บีบีแอล	(เคแมน)	จ�ากัด
 •	 บริษัท	พีซีซี	แคปปิตอล	จ�ากัด

น�งส�วจิรน�		โอสถศิลป์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	กลั่นกรองสินเชื่อ	บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งส�วสุทธิรัตน์		พ�ชีรัตน์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการ	ธุรกิจน�้าตาล	สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งณัฐพร		เหลืองสุวรรณ
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ	(ร่วม)
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	บางกอกแร้นช์	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 บริษัท	บีบีแอล	(เคแมน)	จ�ากัด

น�ยธงชัย		อ�นันโทไทย
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 	 รับผิดชอบ	ธุรกิจรถยนต์และจักรกล	ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 
	 	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ธุรกิจสิ่งทอและผ้าส�าเร็จรูป	ธุรกิจลูกค้า 
	 	 กลุ่มธุรกิจ	1	ธุรกิจบริการ	ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ	4	และ	 	
	 	 ธุรกิจน�้าตาล	สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	ลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเท็ล	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยฐ�นิศร์		ศิริโชติ
 •	 ผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่	ผลติภณัฑ์	Cash	Management	ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	พีซีซี	แคปปิตอล	จ�ากัด

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

น�งส�วพจณี		คงค�ลัย
 •	 ผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่	บรหิารความสมัพันธ์และการขาย	สายลกูค้าบคุคล	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	วารินทร์ผลไม้	จ�ากัด

น�ยกึกก้อง		รักเผ่�พันธุ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริการลูกค้า	สายเทคโนโลยี	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	ไทยดิจิทัลไอดี	จ�ากัด	

น�ยกนกศักดิ์		โมกขมรรคกุล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผูอ้�านวยการลกูค้าธุรกิจรายกลาง	นครหลวง	สายลกูค้าธุรกิจรายกลาง
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งส�วเบญจพร		ไพรสุวรรณ�
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่		
	 	 ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยปรียะมิตต์		เหตระกูล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริหารสินเชื่อพิเศษ	บริหารสินเชื่อ			
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งสุช�ด�		สุขพันธุ์ถ�วร
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่		
	 	 ผู้จัดการ	ธุรกิจเคมีภัณฑ์	2	สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	กรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ากัด
 •	 บริษัท	บีเอสที	อิลาสโตเมอร์ส	จ�ากัด
 •	 บริษัท	อินโดรามา	โพลีเอสเตอร์	อินดัสตรี้ส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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น�ยส�ม�รถ		ชัชว�ลจำ�รัส
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติการและควบคุม	สายบริหารการเงิน	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งส�วกมลรัตน์		สีลพัทธ์กุล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติการและควบคุม	สายบริหารการเงิน	
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	

น�ยบุญเกรียง		ธน�พันธ์สิน
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผูอ้�านวยการลกูค้าธุรกิจรายกลาง	ต่างจงัหวัด	สายลกูค้าธุรกิจรายกลาง
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	

น�งยุพิน		แสงทองพิทักษ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	การตลาด	บริหารเงิน	สายบริหารการเงิน
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	
 
น�งส�วสุดสงวน		ชูสกุลธนะชัย
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	

น�งส�วธัญฑิก�		โพธิสมภรณ์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
	 	 รับผิดชอบ	ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	และฝ่ายการประชาสัมพันธ์
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	พันธวณิช	จ�ากัด

น�งชุติม�		กิจจำ�นงค์
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบ	สายตรวจสอบและควบคุม	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

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

น�ยสุวัชชัย		ทรงว�นิช
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	กิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ธนาคารกรุงเทพ	(ประเทศจีน)	จ�ากัด

น�ยเวทิศ		อัศวมังคละ
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 
	 	 ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล	สายลูกค้าบุคคล	
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งส�วนิธ�วดี		ลิมโปดม
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	กิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี	

น�ยรชฏ		เสกตระกูล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก	นครหลวง	สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยจงอนันต์		อนันตศักดิ์	
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผูอ้�านวยการลกูค้าธุรกิจรายปลกี	ต่างจงัหวดั	สายลกูค้าธุรกิจรายปลกี
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยเจษฎ�		สุขบท
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการ	กลั่นกรองสินเชื่อ	บริหารสินเชื่อ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยชลิต		เตชัสอนันต์	
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 General	Manager,	Jakarta	Branch	สายสาขาต่างประเทศ	 
	 	 กิจการธนาคารต่างประเทศ
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�งอรนุช		นำ�พูลสุขสันติ์	
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายการบัญชีและการเงิน
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

น�ยพิพัฒน์		อัสสมงคล
 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 รับผิดชอบ	ผลิตภัณฑ์	Cash	Management	และพาณิชย์บริการ
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โรงรับจ�าน�าย่งเส็ง

น�งอธีต�	ภูรีทิพย ์/5

 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
	 	 ผู้จัดการ	วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล	สายลูกค้าบุคคล
	 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
 •	 ไม่มี

หมายเหตุ	:	 /5	 มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562
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การจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 38,391,371,219.10 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�าไรบางส่วน 
ในงวดแรก โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคารได้มีมต ิ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรก�าไร 
สรุปได้ดังนี้

การจัดสรร

ส�ารองตามกฎหมาย

 งวด มกราคม-มิถุนายน 2561 500,000,000.00 บาท

 งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 500,000,000.00 บาท 1,000,000,000.00 บาท

ส�ารองทั่วไป

 งวด มกราคม-มิถุนายน 2561 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท

จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ

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

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

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตรา 
ทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.32 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีเทียบกับปี 2560 ที่ได้จ่ายเงินปันผล
ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน  12,407,478,811.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน โดยประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�าหนดไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง  
ต้ังแต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมท้ังท�าหน้าทีก่�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผูบ้รหิารระดับสงูตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปด้วย
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�าเนินการท่ีชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�าหนดของทางการที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง 
และกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

 การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย 
และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องค�านึงถึง 
ขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป ส�าหรับ 
การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีจ�านวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�านวน 17 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 8 คน ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคาร 
มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�าหรับข้อมูลค่าตอบแทน 
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจ�าปี 
ฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

 

 
 (โกวิทย์ โปษยานนท์)
	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 31	มกราคม	2562

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบ
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งน้ี งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ 
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน
อย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบ 
สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง 
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ัน 
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561

 (ปิติ  สิทธิอ�านวย)
	 ประธานกรรมการธนาคาร
	 21	กุมภาพันธ์	2562
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระของธนาคาร จ�านวน 4 ท่าน ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใินหลายด้าน  
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาตัดสินใจในการด�าเนินกิจการใด ๆ ของธนาคาร 
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย

 1.  พลเรือเอกประเจตน์     ศิริเดช       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม    ยุคล กรรมการตรวจสอบ  
 3. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
 4. นายอรุณ  จิรชวาลา  กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งส้ิน 17 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต  ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน 
ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�าไตรมาส ประจ�างวดครึ่งปี และประจ�าปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชี 
และการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน  
นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�าคัญ รวมท้ังข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี มีการพิจารณา 
ผลประกอบการของธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ 
ปรึกษาหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถด�าเนินการได้ 
ตามแผนและแนวทางท่ีก�าหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ากัด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมของธนาคารในการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ 
ทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส�าคัญ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 มคีวามถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เหมาะสม  
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีของสายตรวจสอบและควบคุมท่ีพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้น 
การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส�าคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และ 
ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมท่ีได้ด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให ้
ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุม 
พิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ�าปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือร่วมกันพิจารณา 
ก�าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถ่ินของสาขาธนาคารในต่างประเทศ  เพ่ือประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
รวมท้ังติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในประจ�าปีน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สอบบัญชี
ได้พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ถือ และความเพียงพอของทรพัยากร 
รวมถึงผลการประเมนิความเป็นอสิระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีท่ีผ่านมา ส�าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีน้ัน ได้พิจารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�านักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร 
ประจ�าปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได ้
จัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ได้สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ที่ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถ่ินของสาขาธนาคารในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารก�าหนดเป็นพ้ืนฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณา 
ผลการก�ากับดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดแูล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคมุ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
ทางการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร 
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ  
เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ 
ความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  
รวมท้ังได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561 แล้ว กฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสม ครอบคลุมข้อก�าหนด 
และกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง

 
 พลเรือเอก      

  (ประเจตน์  ศิริเดช)
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 20	กุมภาพันธ์	2562
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“ธนาคารและบรษิทัย่อย”) และงบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และ 
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตาม 
ข้อก�าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนียัส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชขีองข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เน่ืองจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นมีการใช้สมมติฐานและ
ดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการการรับรู ้รายการ 
ของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อบ่งชี้ ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหน้ี 
ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี ระยะเวลา
ของกระแสเงินสดในอนาคต ผลสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตราการผิดนัดช�าระหนี ้
ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญในประเด็นดังต่อไปนี้:

• การจัดชั้นสินเชื่อและการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ เพ่ือการ 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้

• สมมติฐานท่ีส�าคัญและดุลยพินิจของผู ้บริหารที่น�ามาใช ้
ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อมูล 
ผลสูญเสียจากประสบการณ์ในอดีต และข้อมูลท่ีหาได้ 
ในปัจจุบัน รวมถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้

• การก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่มีลักษณะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน

• การค�านวณและการรับรู้รายการของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นโยบายการบญัชสี�าหรบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและรายละเอยีด
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 3.7 และ 6.7 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

• ประเมินและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลและการค�านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ การทดสอบการควบคุมภายในเหล่านี้ ประกอบด้วย การท�า 
ความเข้าใจนโยบายการบัญชีและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการต้ัง 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การจัดชั้นหน้ี มูลค่าหลักประกัน และการ 
สอบทานสินเชื่อ ข้าพเจ้าได้ทดสอบระบบการควบคุมในกระบวนการ 
ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตาม การทบทวนและการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร

• ปฏิบตังิานการทดสอบรายละเอยีด โดยการสุม่ตัวอย่างทัง้ลกูหนีร้ายใหม่
และลูกหนี้รายเดิมของธนาคารที่มีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง 
การทดสอบการค�านวณในทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ 

• ท�าการทดสอบตวัอย่างของรายการเงนิให้สนิเชือ่เพ่ือให้แน่ใจว่าเหตกุารณ์
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (จุดรับรู้การด้อยค่า) นั้น ถูกระบุอย่างทันท่วงที 
และได้มีการก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้

• ทดสอบการประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหน้ี 
ของธนาคารที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหารของธนาคารท่ีใช้ในการค�านวณ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงการสอบทานสมมติฐาน และเปรียบเทียบ
ประมาณการกับข้อมูลภายนอกที่มี 

• ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไม่ได้ถูกระบุโดยผู ้บริหารว่าเป็น 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักฐาน
ภายนอกประกอบดุลยพินิจของข้าพเจ้า
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และ 
ของธนาคารในการด�าเนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของธนาคาร
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ
ของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้สงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้องหยุด 
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้าง และเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
ธนาคารและบริษัทย่อย เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
และประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356
วันที่	21	กุมภาพันธ์	2562	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

62,394,091 65,472,802 62,329,288 65,382,699
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 450,699,724 437,738,297 404,378,243 385,771,851
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3 28,649,605 27,359,581 28,334,423 27,047,821

6.4 556,787,522 591,719,967 525,694,808 563,445,386
6.5 1,607,844 1,460,090 37,290,633 37,090,632

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 6.6
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 2,083,702,949 2,004,496,384 2,026,148,551 1,954,426,697
ดอกเบีย้ค้างรับ 5,623,746 5,061,073 5,487,524 4,953,268

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,089,326,695 2,009,557,457 2,031,636,075 1,959,379,965
หัก รายได้รอตัดบัญชี (542,891) (507,523) (499,799) (469,345)
หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 6.7 (147,588,430) (137,710,621) (144,326,155) (134,510,776)
หัก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.8 (5,414,669) (2,310,372) (5,414,669) (2,310,372)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,935,780,705 1,869,028,941 1,881,395,452 1,822,089,472
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 1,577,698 1,432,858 87,709 128,232
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.9 10,603,892 11,415,102 8,742,836 8,529,592
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณส์ุทธิ 6.10 42,567,441 43,834,022 41,180,182 42,368,555
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 1,080,011 1,032,300 990,727 951,853

6.12 4,091,264 3,676,165 2,947,919 2,686,368
ลูกหนีซ้ื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 3,550,058 5,301,324 - - 

3,324,390 3,203,364 3,149,620 3,077,643
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินสด

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ัญญาทางการเงิน

- 6 -

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

62,394,091 65,472,802 62,329,288 65,382,699
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2 450,699,724 437,738,297 404,378,243 385,771,851
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3 28,649,605 27,359,581 28,334,423 27,047,821

6.4 556,787,522 591,719,967 525,694,808 563,445,386
6.5 1,607,844 1,460,090 37,290,633 37,090,632

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 6.6
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 2,083,702,949 2,004,496,384 2,026,148,551 1,954,426,697
ดอกเบีย้ค้างรับ 5,623,746 5,061,073 5,487,524 4,953,268

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,089,326,695 2,009,557,457 2,031,636,075 1,959,379,965
หัก รายได้รอตัดบัญชี (542,891) (507,523) (499,799) (469,345)
หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 6.7 (147,588,430) (137,710,621) (144,326,155) (134,510,776)
หัก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.8 (5,414,669) (2,310,372) (5,414,669) (2,310,372)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,935,780,705 1,869,028,941 1,881,395,452 1,822,089,472
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 1,577,698 1,432,858 87,709 128,232
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.9 10,603,892 11,415,102 8,742,836 8,529,592
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณส์ุทธิ 6.10 42,567,441 43,834,022 41,180,182 42,368,555
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.11 1,080,011 1,032,300 990,727 951,853

6.12 4,091,264 3,676,165 2,947,919 2,686,368
ลูกหนีซ้ื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 3,550,058 5,301,324 - - 

3,324,390 3,203,364 3,149,620 3,077,643
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินสด

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ัญญาทางการเงิน

- 6 -
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

6.14 2,326,469,540 2,310,743,284 2,262,490,378 2,252,421,001
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6.15 136,862,124 133,583,866 128,394,405 127,212,537
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 7,223,141 7,251,740 7,199,386 7,210,370
หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ 6.3 22,338,039 21,001,637 21,854,408 20,213,259

6.16 116,348,334 107,189,917 116,221,332 106,963,811
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 1,577,698 1,432,858 87,709 128,232
ประมาณการหนีส้ิน 6.20 16,518,913 13,504,271 16,311,378 13,323,068

6.12 1,399,378 5,742,629 1,187,304 5,527,563
6.22 74,854,166 73,853,150 52,536,301 50,935,841

รวมหนีส้ิน 2,703,591,333      2,674,303,352      2,606,282,601      2,583,935,682      

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 6.23

ทุนจดทะเบยีน
หุน้บุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 
หุน้สามัญ  3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ  1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 42,842,767 56,282,626 46,154,541 57,886,128 
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 6.25 , 6.26
ทุนส ารองตามกฎหมาย 23,000,000 22,000,000 23,000,000 22,000,000 
อ่ืน ๆ 101,500,000 96,500,000 101,500,000 96,500,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 170,036,820 151,506,327 155,870,255 134,280,515 
รวมส่วนของธนาคาร 412,814,248 401,723,614 401,959,457 386,101,304 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 344,643 283,422 - - 
รวมส่วนของเจ้าของ 413,158,891 402,007,036 401,959,457 386,101,304 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,116,750,224 3,076,310,388 3,008,242,058 2,970,036,986 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย) 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

หนีส้ินอ่ืน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) 
กรรมการผู้จัดการใหญ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

6.14 2,326,469,540 2,310,743,284 2,262,490,378 2,252,421,001
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6.15 136,862,124 133,583,866 128,394,405 127,212,537
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 7,223,141 7,251,740 7,199,386 7,210,370
หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ 6.3 22,338,039 21,001,637 21,854,408 20,213,259

6.16 116,348,334 107,189,917 116,221,332 106,963,811
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 1,577,698 1,432,858 87,709 128,232
ประมาณการหนีส้ิน 6.20 16,518,913 13,504,271 16,311,378 13,323,068

6.12 1,399,378 5,742,629 1,187,304 5,527,563
6.22 74,854,166 73,853,150 52,536,301 50,935,841

รวมหนีส้ิน 2,703,591,333      2,674,303,352      2,606,282,601      2,583,935,682      

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 6.23

ทุนจดทะเบยีน
หุน้บุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 
หุน้สามัญ  3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ  1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 42,842,767 56,282,626 46,154,541 57,886,128 
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 6.25 , 6.26
ทุนส ารองตามกฎหมาย 23,000,000 22,000,000 23,000,000 22,000,000 
อ่ืน ๆ 101,500,000 96,500,000 101,500,000 96,500,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 170,036,820 151,506,327 155,870,255 134,280,515 
รวมส่วนของธนาคาร 412,814,248 401,723,614 401,959,457 386,101,304 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 344,643 283,422 - - 
รวมส่วนของเจ้าของ 413,158,891 402,007,036 401,959,457 386,101,304 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,116,750,224 3,076,310,388 3,008,242,058 2,970,036,986 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย) 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

หนีส้ินอ่ืน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) 
กรรมการผู้จัดการใหญ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 110,780,806       105,476,438       106,032,995       101,041,157       
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 39,405,148         38,851,433         37,503,469         37,028,645         

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 71,375,658         66,625,005         68,529,526         64,012,512         
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 37,437,166 36,459,914 32,045,654 31,783,903
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 9,847,296 8,933,985 9,682,127 8,840,706

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27,589,870         27,525,929         22,363,527         22,943,197         
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 8,300,443           6,257,302           7,499,069           6,462,977           
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 8,008,787           6,428,410           4,350,040           6,463,329           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 77,695                204,290              - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,048,631           1,196,054           764,837              614,971              
รายได้จากเงินปันผล 3,781,176           3,787,746           12,200,147         5,174,720           
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,218,024 442,976 965,278              302,391              

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 121,400,284       112,467,712       116,672,424       105,974,097       
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 28,773,505         25,540,525         26,094,945         23,067,692         
ค่าตอบแทนกรรมการ 154,466              147,714              114,985              110,940              
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 10,466,827         10,252,212         9,743,108           9,519,196           
ค่าภาษีอากร 3,367,073           3,357,316           3,281,363           3,258,450           
อ่ืน ๆ 12,402,779         9,650,205           10,961,787         9,041,670           

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 55,164,650         48,947,972         50,196,188         44,997,948         
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 21,964,530         22,369,887         21,151,692         22,297,483         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271,104         41,149,853         45,324,544         38,678,666         

6.41 8,554,435           7,832,312           6,933,173           7,098,248           
35,716,669         33,317,541         38,391,371         31,580,418         

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้
ก าไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
- 8 -

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้ดอกเบีย้ 6.35 110,780,806       105,476,438       106,032,995       101,041,157       
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.36 39,405,148         38,851,433         37,503,469         37,028,645         

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 71,375,658         66,625,005         68,529,526         64,012,512         
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 37,437,166 36,459,914 32,045,654 31,783,903
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.37 9,847,296 8,933,985 9,682,127 8,840,706

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27,589,870         27,525,929         22,363,527         22,943,197         
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.38 8,300,443           6,257,302           7,499,069           6,462,977           
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 6.39 8,008,787           6,428,410           4,350,040           6,463,329           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 77,695                204,290              - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,048,631           1,196,054           764,837              614,971              
รายได้จากเงินปันผล 3,781,176           3,787,746           12,200,147         5,174,720           
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,218,024 442,976 965,278              302,391              

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 121,400,284       112,467,712       116,672,424       105,974,097       
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 28,773,505         25,540,525         26,094,945         23,067,692         
ค่าตอบแทนกรรมการ 154,466              147,714              114,985              110,940              
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 10,466,827         10,252,212         9,743,108           9,519,196           
ค่าภาษีอากร 3,367,073           3,357,316           3,281,363           3,258,450           
อ่ืน ๆ 12,402,779         9,650,205           10,961,787         9,041,670           

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 55,164,650         48,947,972         50,196,188         44,997,948         
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.40 21,964,530         22,369,887         21,151,692         22,297,483         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271,104         41,149,853         45,324,544         38,678,666         

6.41 8,554,435           7,832,312           6,933,173           7,098,248           
35,716,669         33,317,541         38,391,371         31,580,418         

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้
ก าไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
- 8 -
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
การเปลีย่นแปลงสุทธใินมูลค่ายุติธรรม (3,839,418) 11,120,942 (7,457,054) 10,987,521
จ านวนสุทธทิีโ่อนไปยังก าไรหรือขาดทุน (7,877,645) (2,266,394) (4,218,966) (2,259,684)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน
ในต่างประเทศ (3,179,645) (5,018,159) (1,509,033) (4,433,626)

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 346 - - - 
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 2,399,421 (1,849,539) 2,392,714 (1,822,458)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย
  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 399,452 (282,820) 401,353 (288,545)
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน (75,866) 50,548 (76,246) 51,693

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (12,173,355) 1,754,578 (10,467,232) 2,234,901
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 35,329,972         33,008,714         38,391,371         31,580,418         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,697              308,827              - - 

35,716,669         33,317,541         38,391,371         31,580,418         
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 23,156,620         34,763,290         27,924,139         33,815,319         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,694              308,829              - - 

23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
18.51 17.29 20.11 16.54 

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

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
  กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
  กรรมการผูจั้ดการใหญ่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
การเปลีย่นแปลงสุทธใินมูลค่ายุติธรรม (3,839,418) 11,120,942 (7,457,054) 10,987,521
จ านวนสุทธทิีโ่อนไปยังก าไรหรือขาดทุน (7,877,645) (2,266,394) (4,218,966) (2,259,684)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน
ในต่างประเทศ (3,179,645) (5,018,159) (1,509,033) (4,433,626)

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 346 - - - 
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 2,399,421 (1,849,539) 2,392,714 (1,822,458)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย
  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 399,452 (282,820) 401,353 (288,545)
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน (75,866) 50,548 (76,246) 51,693

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (12,173,355) 1,754,578 (10,467,232) 2,234,901
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 35,329,972         33,008,714         38,391,371         31,580,418         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,697              308,827              - - 

35,716,669         33,317,541         38,391,371         31,580,418         
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 23,156,620         34,763,290         27,924,139         33,815,319         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,694              308,829              - - 

23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
18.51 17.29 20.11 16.54 

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

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
  กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
  กรรมการผูจั้ดการใหญ่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

- 9 -

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
การเปลีย่นแปลงสุทธใินมูลค่ายุติธรรม (3,839,418) 11,120,942 (7,457,054) 10,987,521
จ านวนสุทธทิีโ่อนไปยังก าไรหรือขาดทุน (7,877,645) (2,266,394) (4,218,966) (2,259,684)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน
ในต่างประเทศ (3,179,645) (5,018,159) (1,509,033) (4,433,626)

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 346 - - - 
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 2,399,421 (1,849,539) 2,392,714 (1,822,458)

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย
  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 399,452 (282,820) 401,353 (288,545)
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน (75,866) 50,548 (76,246) 51,693

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (12,173,355) 1,754,578 (10,467,232) 2,234,901
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 35,329,972         33,008,714         38,391,371         31,580,418         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,697              308,827              - - 

35,716,669         33,317,541         38,391,371         31,580,418         
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 23,156,620         34,763,290         27,924,139         33,815,319         
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 386,694              308,829              - - 

23,543,314         35,072,119         27,924,139         33,815,319         
18.51 17.29 20.11 16.54 

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

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
  กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
  กรรมการผูจั้ดการใหญ่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกระแสเงินสด
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271,104         41,149,853         45,324,544         38,678,666         
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 3,356,325           3,402,192           3,201,752           3,251,407           
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 18,358,031 22,617,969 17,545,193 22,545,565
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้(โอนกลับ) 3,606,499 (341,656) 3,606,499 (341,656)
ก าไรจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว (866,826) (10,962,448) (866,826) (10,962,448)
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีต้ัดจ าหน่าย 890,939 1,226,701 1,026,743 1,355,044
(ก าไร) ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า 219,138 (39,823) 857 (5,104)
ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 66,340 926 66,340 926
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (10,684,693) (8,506,146) (7,025,946) (8,541,065)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 2,675,906           2,171,310           2,675,906           2,171,310           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย (77,695)               (204,290)             - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) 1,058,423 (159,249) 429,783 5,199
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์ (3,272) (30,593) (2,304) (29,776)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน 91,824 33,801 91,824 34,122
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ิน 3,482,337 649,097 3,457,027 620,555
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (71,375,658) (66,625,005) (68,529,526) (64,012,512)
รายได้เงินปันผล (3,781,176) (3,787,746) (12,200,147) (5,174,720)
เงินสดรับดอกเบีย้ 110,767,001 104,630,832 106,001,571 100,232,431
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (39,083,462) (37,192,424) (37,279,290) (35,720,689)
เงินสดรับเงินปันผล 3,898,498 3,669,658 3,672,659 3,502,573
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,134,523) (8,624,609) (10,716,622) (7,520,376)
รายได้ค้างรับอ่ืนเพ่ิมขึ้น (85,964) (174,060) (114,409) (94,010)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 85,574 (303,922) 29,384 (242,614)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
    ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 54,734,670         42,600,368         50,395,012         39,752,828         

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (14,570,449) (46,691,452) (19,836,032) (42,991,034)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้ 6,289,689 5,989,130 4,092,866 8,877,130
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (88,376,984) (63,868,627) (80,419,545) (61,627,139)
ทรัพย์สินรอการขาย 1,692,313 2,038,291 1,296,501 1,273,371
สินทรัพย์อ่ืน (876,447) (2,977,053) (2,391,024) (1,310,958)
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 44,271,104         41,149,853         45,324,544         38,678,666         
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 3,356,325           3,402,192           3,201,752           3,251,407           
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 18,358,031 22,617,969 17,545,193 22,545,565
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้(โอนกลับ) 3,606,499 (341,656) 3,606,499 (341,656)
ก าไรจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว (866,826) (10,962,448) (866,826) (10,962,448)
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีต้ัดจ าหน่าย 890,939 1,226,701 1,026,743 1,355,044
(ก าไร) ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า 219,138 (39,823) 857 (5,104)
ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 66,340 926 66,340 926
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (10,684,693) (8,506,146) (7,025,946) (8,541,065)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 2,675,906           2,171,310           2,675,906           2,171,310           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย (77,695)               (204,290)             - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) 1,058,423 (159,249) 429,783 5,199
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์ (3,272) (30,593) (2,304) (29,776)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน 91,824 33,801 91,824 34,122
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ิน 3,482,337 649,097 3,457,027 620,555
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (71,375,658) (66,625,005) (68,529,526) (64,012,512)
รายได้เงินปันผล (3,781,176) (3,787,746) (12,200,147) (5,174,720)
เงินสดรับดอกเบีย้ 110,767,001 104,630,832 106,001,571 100,232,431
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (39,083,462) (37,192,424) (37,279,290) (35,720,689)
เงินสดรับเงินปันผล 3,898,498 3,669,658 3,672,659 3,502,573
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,134,523) (8,624,609) (10,716,622) (7,520,376)
รายได้ค้างรับอ่ืนเพ่ิมขึ้น (85,964) (174,060) (114,409) (94,010)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 85,574 (303,922) 29,384 (242,614)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
    ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 54,734,670         42,600,368         50,395,012         39,752,828         

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (14,570,449) (46,691,452) (19,836,032) (42,991,034)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้ 6,289,689 5,989,130 4,092,866 8,877,130
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (88,376,984) (63,868,627) (80,419,545) (61,627,139)
ทรัพย์สินรอการขาย 1,692,313 2,038,291 1,296,501 1,273,371
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รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 15,726,256         132,602,500       10,069,378 135,762,312
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,278,257 2,655,894 1,181,868 4,312,617
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (28,599) 319,197 (10,984) 298,715
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (102,183) (13,239) (3,081) (48,613)
หนีส้ินอ่ืน (1,621,895) 159,983 1,303,152 (3,121,371)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน (23,855,372) 72,814,992 (34,321,889) 81,177,858
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย (406,898,932) (440,696,108) (396,232,943) (435,117,985)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย 438,671,785       387,155,324       421,540,961       383,077,621       
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (61,740,676) (43,069,324) (10,550,169) (3,633,249)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 52,854,424         49,810,587         9,647,827           5,510,456           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (3,388,875) (4,173,656) (3,144,206) (4,173,656)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 5,373,981           7,416,233           5,373,981           7,416,233           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (200,001) (231,884) (200,001) (3,410,964)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 42,916 - 42,916 
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 130,287              258,540 8,644,809           1,554,058 
เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณแ์ละสิทธกิารเช่า (1,686,958) (1,476,906) (1,586,272) (1,345,347)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,833 38,147                2,704 30,296                

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 23,119,868 (44,926,131) 33,496,691 (50,049,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 38,847,808 - 38,847,808 - 
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 (29,131,439) (20,000,000) (29,131,439) (20,000,000)
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น 6.1.2 171,254 135,573 171,254 135,573
เงินปันผลจ่าย (12,065,986) (12,055,440) (12,065,986) (12,055,440)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (325,473) (252,478) - - 

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,503,836) (32,172,345) (2,178,363) (31,919,867)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด (51,842) (86,608) (49,850) (86,943)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,291,182) (4,370,092) (3,053,411) (878,573)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 65,767,586         70,137,678         65,382,699         66,261,272         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 62,476,404 65,767,586 62,329,288 65,382,699

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 15,726,256         132,602,500       10,069,378 135,762,312
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,278,257 2,655,894 1,181,868 4,312,617
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (28,599) 319,197 (10,984) 298,715
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (102,183) (13,239) (3,081) (48,613)
หนีส้ินอ่ืน (1,621,895) 159,983 1,303,152 (3,121,371)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน (23,855,372) 72,814,992 (34,321,889) 81,177,858
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย (406,898,932) (440,696,108) (396,232,943) (435,117,985)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย 438,671,785       387,155,324       421,540,961       383,077,621       
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (61,740,676) (43,069,324) (10,550,169) (3,633,249)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 52,854,424         49,810,587         9,647,827           5,510,456           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (3,388,875) (4,173,656) (3,144,206) (4,173,656)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 5,373,981           7,416,233           5,373,981           7,416,233           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (200,001) (231,884) (200,001) (3,410,964)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 42,916 - 42,916 
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 130,287              258,540 8,644,809           1,554,058 
เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณแ์ละสิทธกิารเช่า (1,686,958) (1,476,906) (1,586,272) (1,345,347)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,833 38,147                2,704 30,296                

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 23,119,868 (44,926,131) 33,496,691 (50,049,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 38,847,808 - 38,847,808 - 
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 (29,131,439) (20,000,000) (29,131,439) (20,000,000)
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น 6.1.2 171,254 135,573 171,254 135,573
เงินปันผลจ่าย (12,065,986) (12,055,440) (12,065,986) (12,055,440)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (325,473) (252,478) - - 

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,503,836) (32,172,345) (2,178,363) (31,919,867)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด (51,842) (86,608) (49,850) (86,943)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,291,182) (4,370,092) (3,053,411) (878,573)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 65,767,586         70,137,678         65,382,699         66,261,272         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 62,476,404 65,767,586 62,329,288 65,382,699

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 15,726,256         132,602,500       10,069,378 135,762,312
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,278,257 2,655,894 1,181,868 4,312,617
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (28,599) 319,197 (10,984) 298,715
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (102,183) (13,239) (3,081) (48,613)
หนีส้ินอ่ืน (1,621,895) 159,983 1,303,152 (3,121,371)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน (23,855,372) 72,814,992 (34,321,889) 81,177,858
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย (406,898,932) (440,696,108) (396,232,943) (435,117,985)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย 438,671,785       387,155,324       421,540,961       383,077,621       
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (61,740,676) (43,069,324) (10,550,169) (3,633,249)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 52,854,424         49,810,587         9,647,827           5,510,456           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (3,388,875) (4,173,656) (3,144,206) (4,173,656)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 5,373,981           7,416,233           5,373,981           7,416,233           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (200,001) (231,884) (200,001) (3,410,964)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 42,916 - 42,916 
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 130,287              258,540 8,644,809           1,554,058 
เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณแ์ละสิทธกิารเช่า (1,686,958) (1,476,906) (1,586,272) (1,345,347)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,833 38,147                2,704 30,296                

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 23,119,868 (44,926,131) 33,496,691 (50,049,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 38,847,808 - 38,847,808 - 
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 (29,131,439) (20,000,000) (29,131,439) (20,000,000)
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น 6.1.2 171,254 135,573 171,254 135,573
เงินปันผลจ่าย (12,065,986) (12,055,440) (12,065,986) (12,055,440)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (325,473) (252,478) - - 

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,503,836) (32,172,345) (2,178,363) (31,919,867)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด (51,842) (86,608) (49,850) (86,943)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,291,182) (4,370,092) (3,053,411) (878,573)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 65,767,586         70,137,678         65,382,699         66,261,272         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 62,476,404 65,767,586 62,329,288 65,382,699

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 15,726,256         132,602,500       10,069,378 135,762,312
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,278,257 2,655,894 1,181,868 4,312,617
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (28,599) 319,197 (10,984) 298,715
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (102,183) (13,239) (3,081) (48,613)
หนีส้ินอ่ืน (1,621,895) 159,983 1,303,152 (3,121,371)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน (23,855,372) 72,814,992 (34,321,889) 81,177,858
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย (406,898,932) (440,696,108) (396,232,943) (435,117,985)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย 438,671,785       387,155,324       421,540,961       383,077,621       
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (61,740,676) (43,069,324) (10,550,169) (3,633,249)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 52,854,424         49,810,587         9,647,827           5,510,456           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (3,388,875) (4,173,656) (3,144,206) (4,173,656)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 5,373,981           7,416,233           5,373,981           7,416,233           
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (200,001) (231,884) (200,001) (3,410,964)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 42,916 - 42,916 
เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 130,287              258,540 8,644,809           1,554,058 
เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณแ์ละสิทธกิารเช่า (1,686,958) (1,476,906) (1,586,272) (1,345,347)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,833 38,147                2,704 30,296                

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน 23,119,868 (44,926,131) 33,496,691 (50,049,621)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 38,847,808 - 38,847,808 - 
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 6.1.2 (29,131,439) (20,000,000) (29,131,439) (20,000,000)
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น 6.1.2 171,254 135,573 171,254 135,573
เงินปันผลจ่าย (12,065,986) (12,055,440) (12,065,986) (12,055,440)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (325,473) (252,478) - - 

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,503,836) (32,172,345) (2,178,363) (31,919,867)
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด (51,842) (86,608) (49,850) (86,943)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,291,182) (4,370,092) (3,053,411) (878,573)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 65,767,586         70,137,678         65,382,699         66,261,272         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.1.1 62,476,404 65,767,586 62,329,288 65,382,699

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อก าหนดของทางราชการ    

 

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

 

ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน   
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที    ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรท่ีทำงกำร
ก ำหนด นอกจำกนั้น จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ  ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ 
น้ ำหนักของควำมเส่ียง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อก ำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็นฉบับภำษำไทย  และได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย  รวมถึงกฎระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 
กำรน ำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท.  เรื่อง กำรจัดท ำ
และกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของก ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน   
ลงวันที่  4 ธันวำคม 2558 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี 
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ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ธนาคารใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย
ในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่ส าคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและข้อสมมติฐานส าคัญที่ใช้ได้ระบุไว้
ในหมายเหตุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.2.1 ธนาคารและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศและลงราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
อย่างเป็นสาระส าคัญ  

 

2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)  การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
1 มกราคม 2562 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
1 มกราคม 2562 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)  ก าไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรงุ 2561) การร่วมการงาน 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) การวัดมูลค่ายุติธรรม 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 1 มกราคม 2562 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น 
1 มกราคม 2562 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2562 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุน 

ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1 มกราคม 2562 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เงินท่ีน าส่งรัฐ 1 มกราคม 2562 
ฉบับที่ 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 1 มกราคม 2563 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 1 มกราคม 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้
ดังนี้  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ประกอบด้วย 1. ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า 2. ระบุภาระ
ที่ต้องปฏิบัติในสัญญา 3. ก าหนดราคาของรายการ 4. ปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระ และ 5. รับรู้รายได้
เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
 มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

127

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



  

                                                                   - 20 -   
 

 
 
มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ 
 - กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน ใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดย

พิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดลธุรกิจของ
กิจกำร (Business Model) 

 - กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำซึ่งใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) 
รำยกำรที่อยู่ในข่ำยต้องตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเชื่อและตรำสำรหนี้ที่มิได้
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวมทั้งภำระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 
กิจกำรต้องบันทึกค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรเปล่ียนแปลงของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ในรำยงำนเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

 - กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ก ำหนดลักษณะของรำยกำรที่เข้ำเงื่อนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียงและรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเส่ียง และส ำหรับกำรวัดประสิทธิผล ให้พิจำรณำ
กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

 - กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีมีลักษณะผสม ก ำหนดหลักกำรของกำรแสดงเป็นหน้ีสินหรือส่วนของ
เจ้ำของ และเงื่อนไขของกำรแสดงรำยกำรแบบหักกลบระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน 

 - กำรเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมมีนัยส ำคัญของ
เครื่องมือทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงลักษณะและระดับควำมเส่ียงที่
เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำว 

 

ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำร
อย่ำงเปน็สำระส ำคัญ ยกเว้นมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่งธนำคำร
อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบ 

 

2.3 งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด  บริษัท บริหำร
สินทรัพย์ทวี จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด  
 

นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) 
เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอก แคปปิตอล 
จ ำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100  
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บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ส ำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด 
 

2.4 งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรท้ังหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 
 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1    กำรรับรู้รำยได้ 
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมรับโดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อ
ที่ค้ำงช ำระเกิน 3 เดือน โดยถือเป็นรำยได้เมื่อได้รับช ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็น
รำยได้ไว้แล้วทั้งหมด 

 

3.2    กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง  
 

3.3  เงินสด 
           เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ 

 

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

 

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

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

อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงท ำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัวแปรที่ระบุไว้ในอนุพันธ์ ธนำคำรรับรู้รำยกำร จัดประเภท  และบันทึกบัญชีของอนุพันธ์แฝงตำมประกำศ
ของ ธปท. โดยในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ  และควำมเส่ียงที่ไม่มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลักษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนุพันธ์ 
โดยท่ีตรำสำรกำรเงินแบบผสมดังกล่ำวไม่ได้ถูกวัดค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม  และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุน  ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพันธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวแยกออกจำกสัญญำหลัก
เสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์หน่ึง และจัดเป็นรำยกำรประเภทเพื่อค้ำ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้กำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับสัญญำหลัก ธนำคำร
รับรู้รำยกำร จัดประเภท และวัดมูลค่ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง  และในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงิน
แบบผสมที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรบันทึกและจัดประเภทอนุพันธ์แฝงดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก 

 

3.5     เงินลงทุน 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ 
เงินลงทุนเผ่ือขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด เงินลงทุนท่ัวไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันท่ีมีกำรจ่ำยช ำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด  ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้         
ในระยะส้ันและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบก ำหนดไถ่ ถอน จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ท่ีจะถือจนครบก ำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
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ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำยและแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยที่ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นจนกว่ำจะจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
 

ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

บริษัทย่อย เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรมีอ ำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย 
 

บริษัทร่วม เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรออกเสียงทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย 
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
 

ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ท ำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนส ำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับตรำสำรหน้ี  
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3.6   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้    
ธนำคำรรับรู้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เมื่อมีกำรจ่ำยเงินให้ผู้กู้ โดยรับรู้ด้วยรำคำทุน  และตัดรำยกำรเมื่อได้รับช ำระ
หรือเมื่อตัดจ ำหน่ำย  
 

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.6) 
 

3.7    ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยบัญชีหรือ
รำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้ กล่ำวคือ ธนำคำร
พิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รำยหนึ่งในระดับคุณภำพที่ต่ ำสุดของลูกหนี้ รำยนั้น และตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดังกล่ำว  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ด ำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อตำมหลักเกณฑ์ที่
ธปท. ก ำหนด 
 

ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น
และกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2559  
 

ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภำพด้วยผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน  ในส่วนของค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันส ำรองตำมอัตรำขั้นต่ ำที่ ธปท . ก ำหนด โดยสินเชื่อที่มีลักษณะ
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) (หมำยเหตุข้อ 6.6.1) 
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดโดย ธปท . โดยได้ค ำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม 
 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระท ำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชี
โดยน ำมำเพิ่มค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 

เม่ือธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง  
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ  
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3.8    กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
ธนำคำรใช้วิธีในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ  โดยกำรลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้ำงรับ กำรรับโอนสินทรัพย์ 
กำรรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหนี้ และกำรปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้     
 

ส ำหรับกำรรับโอนสินทรัพย์หรือรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหนี้  เพื่อช ำระหนี้ตำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น  ธนำคำรยึดหลักควำมระมัดระวังในกำรบันทึกรับรู้สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอน โดยบันทึก
ด้วยมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงภำระหนี้ตำมบัญชีหรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ ซึ่งให้ผลแตกต่ำงที่ไม่มีนัยส ำคัญ
จำกกำรบันทึกรับโอนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
 

ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ด้วยวิธีปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้นั้น ธนำคำรค ำนวณมูลค่ ำยุติธรรมของหนี้จำกมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ธนำคำรใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ 
(MLR) ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นอัตรำคิดลดในกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตจำกกำรปรับเงื่อนไข และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดังกล่ำว เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดรำยกำร 
หลังจำกนั้น ธนำคำรจะท ำกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตดังกล่ำวทุก ๆ งวด โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ
ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ในงบกำรเงินเป็นอัตรำคิดลด  และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของผลขำดทุนดังกล่ำว 
โดยกำรเพิ่มหรือลดค่ำใช้จ่ำยในบัญชีขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 

 

3.9   ทรัพย์สินรอกำรขำย 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินรอกำรขำยรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจ ำหน่ำย 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศ  ธปท .  เ รื่ อ ง  อสั งหำริมทรัพย์ รอกำรขำย  และเ รื่ อ ง  หลัก เกณฑ์กำรซื้ อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่ส ำหรับประกอบธุรกิจหรือส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน 
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีส ำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2558 

 

3.10    ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ที่ดินแสดงในรำคำที่ตีใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
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ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ  ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
ส ำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับอำคำร  ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมัติรำคำ และบันทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึ้นไว้ในบัญชีส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและ
อำคำร ซึ่งแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรส่วนที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้ เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำนอื่น และโอนส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำก ำไรสะสมโดยตรงในจ ำนวนเดียวกันกับ
ค่ำเส่ือมรำคำดังกล่ำว  มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำน ำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ส ำหรับสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน 
ส ำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจ ำหน่ำย ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือจะถูกโอนเข้ำก ำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำย 
 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 

อำคำรท่ีตีรำคำใหม่    20 - 30 ปี 
อำคำรท่ีสร้ำงใหม่    20 ปี 
อุปกรณ์    3 - 5 ปี 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด 
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำก
กำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
 

3.11    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี  
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำจะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
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3.12     สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงในรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย กำรตัดจ ำหน่ำยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 2 - 30 ปี 

 

3.13   ประมำณกำรหนี้สิน       
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี้สินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับภำระผูกพันที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน  (หมำยเหตุข้อ 6.21) 
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี้สินอื่น 
 

ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี้สินอย่ำงสม่ ำเสมอ และบันทึกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรหนี้สินโดยกำรเพิ่มหรือลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

3.14   รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.14.1   สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละแห่ง 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน  
 

3.14.2   กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรำยกำร   
 

ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน  แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันท่ีเกิดรำยกำรหรือ ณ วันท่ีมีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรซื้อขำยและแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ แสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ  
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3.14.3  กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทุกวันส้ินเดือน   
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

3.15    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
3.15.1  โครงกำรสมทบเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนักงำนตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  ซึ่งพนักงำน
จะได้รับประโยชน์ดังกล่ำวตำมข้อบังคับของกองทุน 
 

ส ำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ ำนวนเงินท่ีธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ให้บริกำร 
 

3.15.2  โครงกำรผลประโยชน์ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน 
กำรประมำณกำรหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงำนค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) อันเป็นประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปัจจัยอื่น ๆ  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ จำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน   
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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3.16    ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี  โดยค ำนวณ
จำกก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษีประจ ำงวด และใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในวันที่รำยงำน  
 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  
ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระหนี้สิน โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรท่ีบันทึกในส่วนของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ำของ  
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้นี้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง 
 

3.17   ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจ ำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉล่ีย โดยให้น้ ำหนักตำมเวลำ และจ ำนวนเงินท่ีรับช ำระ  
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับปรุงก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรที่เป็นของหุ้นสำมัญและจ ำนวนหุ้นสำมัญด้วย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด  
 

4.  การบริหารความเสี่ยง 
 

4.1  ข้อมูลควำมเส่ียงของธนำคำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติดตำมควำมเสี่ยงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของธนำคำรท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้น ำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเส่ียงตำมหลักเกณฑ์ 
Basel III และเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 
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ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่ส ำคัญคือ กำรระบุควำมเส่ียงส ำคัญซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเส่ียงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเส่ียง
ให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยที่ธนำคำรก ำหนด และกำร รำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำง  ๆ   
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมเส่ียงได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

หลักกำรส ำคัญของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ได้รับกำรอนุมัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงโดยรวมของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเส่ียงท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

 

4.1.1   ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจ ำนวนเงินท่ีธนำคำรอำจต้องจ่ำยช ำระตำมภำระผูกพันในกรณีท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวได้  
 

ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเส่ียง
ด้ำนสินเชื่อของลูกค้ำ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและอ ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์
ในกำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้
ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง
ระดับควำมเส่ียงของสินเชื่อเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้มีกำรก ำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตด้วย 
 

4.1.2   ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยอันจะมีผล
ในทำงลบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและ/หรือในอนำคต ควำมเส่ียงของอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำก
กำรจัดโครงสร้ำงและลักษณะของรำยกำรในสินทรัพย์และหน้ีสิน นอกจำกนี้ยังเกิดจำกระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรำยกำรทำงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สินอีกด้วย  
 

ธนำคำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนด  ธนำคำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยมีกำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบก ำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 
  

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 345,208 33,266 11,762 2,949 - 59,166 - 452,351 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 21,774 21,621 102,222 282,729 17,871 - - 446,217 
    เงินให้สินเช่ือ 1,349,860 346,953 222,873 76,381 5,925 9,742 71,426 2,083,160 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,317,049 339,575 548,030 21,628 - 100,188 - 2,326,470 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 78,339 23,005 6,938 8,973 3,484 16,123 - 136,862 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - - - 7,223 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 140 - 68,359 47,840 - - 116,348 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 296,303 50,301 25,217 3,644 - 62,528 - 437,993 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 6,922 22,962 40,083 373,077 24,545 - - 467,589 
    เงินให้สินเช่ือ 1,281,759 350,853 186,445 79,217 18,244 9,178 78,293 2,003,989 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,245,875 376,336 561,043 22,507 - 104,982 - 2,310,743 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 64,677 23,006 11,518 7,477 9,413 17,493 - 133,584 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,252 - - - - - - 7,252 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12 226 29,404 52,327 25,221 - - 107,190 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบก ำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 
  

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 345,208 33,266 11,762 2,949 - 59,166 - 452,351 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 21,774 21,621 102,222 282,729 17,871 - - 446,217 
    เงินให้สินเช่ือ 1,349,860 346,953 222,873 76,381 5,925 9,742 71,426 2,083,160 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,317,049 339,575 548,030 21,628 - 100,188 - 2,326,470 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 78,339 23,005 6,938 8,973 3,484 16,123 - 136,862 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - - - 7,223 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 140 - 68,359 47,840 - - 116,348 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 296,303 50,301 25,217 3,644 - 62,528 - 437,993 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 6,922 22,962 40,083 373,077 24,545 - - 467,589 
    เงินให้สินเช่ือ 1,281,759 350,853 186,445 79,217 18,244 9,178 78,293 2,003,989 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,245,875 376,336 561,043 22,507 - 104,982 - 2,310,743 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 64,677 23,006 11,518 7,477 9,413 17,493 - 133,584 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,252 - - - - - - 7,252 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12 226 29,404 52,327 25,221 - - 107,190 

 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 324,393 21,734 3,764 3,126 - 52,541 - 405,558 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,908 20,397 98,519 277,136 17,871 - - 421,831 
    เงินให้สินเช่ือ 1,326,713 334,597 212,825 69,682 1,634 9,742 70,456 2,025,649 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,294,711 331,899 520,195 15,497 - 100,188 - 2,262,490 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 72,102 19,922 6,938 9,619 3,484 16,329 - 128,394 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - - - 7,199 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 14 - 68,358 47,840 - - 116,221 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2560 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 273,518 35,942 17,525 3,644 - 55,094 - 385,723 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 6,672 14,650 37,427 367,777 24,545 - - 451,071 
    เงินให้สินเช่ือ 1,256,080 340,654 173,983 78,975 18,178 9,178 76,909 1,953,957 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,224,025 369,410 535,972 18,026 - 104,988 - 2,252,421 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 61,664 20,365 10,515 7,477 9,413 17,779 - 127,213 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,210 - - - - - - 7,210 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12 - 29,404 52,327 25,221 - - 106,964 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 324,393 21,734 3,764 3,126 - 52,541 - 405,558 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,908 20,397 98,519 277,136 17,871 - - 421,831 
    เงินให้สินเช่ือ 1,326,713 334,597 212,825 69,682 1,634 9,742 70,456 2,025,649 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,294,711 331,899 520,195 15,497 - 100,188 - 2,262,490 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 72,102 19,922 6,938 9,619 3,484 16,329 - 128,394 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - - - 7,199 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 14 - 68,358 47,840 - - 116,221 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2560 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ป ีไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 273,518 35,942 17,525 3,644 - 55,094 - 385,723 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 6,672 14,650 37,427 367,777 24,545 - - 451,071 
    เงินให้สินเช่ือ 1,256,080 340,654 173,983 78,975 18,178 9,178 76,909 1,953,957 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,224,025 369,410 535,972 18,026 - 104,988 - 2,252,421 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 61,664 20,365 10,515 7,477 9,413 17,779 - 127,213 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,210 - - - - - - 7,210 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12 - 29,404 52,327 25,221 - - 106,964 

 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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ข้อมูลเบื้องต้นของอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อเฉพำะในประเทศ  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 408,637 380,296 408,637 380,296 
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 1,328,908 1,318,977 1,326,718 1,316,100 
        รวม 1,737,545 1,699,273 1,735,355 1,696,396 

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

    หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 481,103 8,397 1.75 509,521 8,317 1.63 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 460,149 9,199 2.00 424,748 8,242 1.94 
        เงินให้สินเช่ือ 2,025,402 93,131 4.60 1,939,223 88,876 4.58 

รวม 2,966,654 110,727 2,873,492 105,435 
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
        เงินรับฝำก 2,318,609 21,762 0.94 2,268,859 21,596 0.95 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 158,312 2,142 1.35 121,349 1,081 0.89 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 104,552 5,561 5.32 129,984 6,523 5.02 

รวม 2,581,473 29,465 2,520,192 29,200 

    หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 432,982 6,826 1.58 459,125 6,705 1.46 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 440,597 8,737 1.98 404,712 7,755 1.92 
        เงินให้สินเช่ือ 1,971,807 90,411 4.59 1,890,899 86,540 4.58 

รวม 2,845,386 105,974 2,754,736 101,000 
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
        เงินรับฝำก 2,259,501 20,123 0.89 2,212,092 20,017 0.90 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 152,055 1,885 1.24 114,525 843 0.74 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 104,370 5,561 5.33 129,746 6,523 5.03 

รวม 2,515,926 27,569 2,456,363 27,383 
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4.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกินดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  
เมื่ออัตรำแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลง จึงอำจกระทบต่อผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนได้ 

ธนำคำรบริหำรฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำรและเพดำนควำมเสี่ยงภำยในที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนด 

4.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 
ควำมเส่ียงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ของตรำสำรทุน หรือหุ้นทุน และมีผลท ำให้ฐำนะของเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีมูลค่ำลดลง หรือท ำให้เกิด
ควำมผันผวนต่อก ำไร (ขำดทุน) 

ธนำคำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยลงทุนภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำร และนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำร 

4.1.5      ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระหนี้สินและ
ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอท่ีจะช ำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถน ำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออ ำนวยอีกด้วย 

ธนำคำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหน้ีสิน
เป็นผู้ก ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทำงกำร 
โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว  และหน่วยงำน
ควำมเส่ียงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่
ภำยใต้เพดำนควำมเส่ียงที่ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ ำ 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย  โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ  
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบก ำหนด  นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน  (Swap and 
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ  โดยอำจ
ด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร  เป็นต้น 
ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว  ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หน้ีสินและภำระผูกพันและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต  
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 ดังนี ้ 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 449,402 2,949 - - - 452,351 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,381 7,806 10,463 - - 28,650 
        เงินลงทุน 145,295 284,505 18,037 110,559 - 558,396
        เงินให้สินเช่ือ 884,806 734,445 393,163 - 70,746 2,083,160
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,304,842 21,628 - - - 2,326,470 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    122,142 11,236 3,484 - - 136,862
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - 7,223 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 7,621 4,834 9,883 - - 22,338 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 150 68,358 47,840 - - 116,348

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 434,349 3,644 - - - 437,993 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 9,667 8,345 9,348 - - 27,360 
        เงินลงทุน 71,982 375,910 24,597 120,691 - 593,180
        เงินให้สินเช่ือ 825,155 672,629 428,623 - 77,582 2,003,989
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,288,236 22,507 - - - 2,310,743 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 116,694 7,477 9,413 - - 133,584
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,252 - - - - 7,252 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,552 5,213 9,237 - - 21,002 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 29,642 52,327 25,221 - - 107,190

 ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
- 35 -

ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 ดังนี ้ 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ป ี
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 449,402 2,949 - - - 452,351 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,381 7,806 10,463 - - 28,650 
        เงินลงทุน 145,295 284,505 18,037 110,559 - 558,396
        เงินให้สินเช่ือ 884,806 734,445 393,163 - 70,746 2,083,160
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,304,842 21,628 - - - 2,326,470 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    122,142 11,236 3,484 - - 136,862
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - 7,223 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 7,621 4,834 9,883 - - 22,338 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 150 68,358 47,840 - - 116,348

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ป ี
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 434,349 3,644 - - - 437,993 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 9,667 8,345 9,348 - - 27,360 
        เงินลงทุน 71,982 375,910 24,597 120,691 - 593,180
        เงินให้สินเช่ือ 825,155 672,629 428,623 - 77,582 2,003,989
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,288,236 22,507 - - - 2,310,743 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 116,694 7,477 9,413 - - 133,584
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,252 - - - - 7,252 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 6,552 5,213 9,237 - - 21,002 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 29,642 52,327 25,221 - - 107,190

 ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

143

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ภายใน 1 ป ี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 402,432 3,126 - - - 405,558 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,066 7,806 10,462 - - 28,334 
        เงินลงทุน 123,957 278,911 18,038 142,080 - 562,986
        เงินให้สินเช่ือ 844,998 722,915 387,280 - 70,456 2,025,649
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,246,993 15,497 - - - 2,262,490 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    113,674 11,236 3,484 - - 128,394
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - 7,199 
        ตรำสำรอนุพันธ์    7,137 4,834 9,883 - - 21,854 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 23 68,358 47,840 - - 116,221

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ภายใน 1 ป ี เกินกว่า 1 ป ี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
     รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 382,079 3,644 - - - 385,723 

        ตรำสำรอนุพันธ์ 9,356 8,344 9,348 - - 27,048 
        เงินลงทุน 55,770 370,610 24,597 149,559 - 600,536
        เงินให้สินเช่ือ 787,097 664,651 425,300 - 76,909 1,953,957
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,234,395 18,026 - - - 2,252,421 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    110,323 7,477 9,413 - - 127,213
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,210 - - - - 7,210 
        ตรำสำรอนุพันธ์    5,763 5,213 9,237 - - 20,213 
       ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 29,416 52,327 25,221 - - 106,964

 ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 402,432 3,126 - - - 405,558 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,066 7,806 10,462 - - 28,334 
        เงินลงทุน 123,957 278,911 18,038 142,080 - 562,986
        เงินให้สินเช่ือ 844,998 722,915 387,280 - 70,456 2,025,649
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,246,993 15,497 - - - 2,262,490 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    113,674 11,236 3,484 - - 128,394
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - 7,199 
        ตรำสำรอนุพันธ์    7,137 4,834 9,883 - - 21,854 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 23 68,358 47,840 - - 116,221

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
     รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 382,079 3,644 - - - 385,723 

        ตรำสำรอนุพันธ์ 9,356 8,344 9,348 - - 27,048 
        เงินลงทุน 55,770 370,610 24,597 149,559 - 600,536
        เงินให้สินเช่ือ 787,097 664,651 425,300 - 76,909 1,953,957
หน้ีสินทางการเงิน 
        เงินรับฝำก 2,234,395 18,026 - - - 2,252,421 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    110,323 7,477 9,413 - - 127,213
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,210 - - - - 7,210 
        ตรำสำรอนุพันธ์    5,763 5,213 9,237 - - 20,213 
       ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 29,416 52,327 25,221 - - 106,964

 ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ
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4.2 มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสด 62,394 62,394 65,473 65,473 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 450,700 450,700 437,738 437,738 
ตรำสำรอนุพันธ์ 28,650 28,581 27,360 27,815 
เงินลงทุนสุทธิ 558,396 635,701 593,180 621,204 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ 
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,935,781 1,935,781 1,869,029 1,869,029 

รวม 3,035,921 3,113,157 2,992,780 3,021,259 
หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝำก 2,326,470 2,326,470 2,310,743 2,310,743 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 136,862 136,862 133,584 133,584 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 7,223 7,252 7,252 
ตรำสำรอนุพันธ์ 22,338 22,828 21,002 21,559 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 116,019 128,669 107,032 123,217 
เงินกู้ยืม 329 329 158 158 

รวม 2,609,241 2,622,381 2,579,771 2,596,513 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสด 62,329 62,329 65,383 65,383 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 404,378 404,378 385,772 385,772 
ตรำสำรอนุพันธ์ 28,334 28,266 27,048 27,506 
เงินลงทุนสุทธิ 562,986 601,919 600,536 643,644 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ 
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,881,395 1,881,395 1,822,089 1,822,089 
            รวม 2,939,422 2,978,287 2,900,828 2,944,394 

หน้ีสินทางการเงิน 

เงินรับฝำก 2,262,490 2,262,490 2,252,421 2,252,421 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 128,394 128,394 127,213 127,213 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 7,199 7,210 7,210 
ตรำสำรอนุพันธ์ 21,854 22,344 20,213 20,771 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 115,892 128,542 106,806 122,991 

                เงินกู้ยืม 329 329 158 158 
รวม 2,536,158 2,549,298 2,514,021 2,530,764 
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เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนท่ีธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย 
มีดังนี ้

มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม ค ำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด  

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้   

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 
- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้อัตรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหน้ีที่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพรโ่ดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ส ำหรับตรำสำรหนี้ท่ีมิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉล่ียของสถำบันกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ 3 แห่ง

- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดท่ีระบุได้โดยง่ำย  มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ

ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อส้ินวันท ำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร

จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
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ตรำสำรหนี้ท่ีออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกก ำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย 
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนท่ีผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีท่ีเหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

      ตรำสำรอนุพันธ์ - 28,581 - 28,581 - 27,815 - 27,815
      เงินลงทุนสุทธิ 92,491 412,863 - 505,354 103,117 445,647 - 548,764

    หนี้สินทำงกำรเงิน 
          ตรำสำรอนุพันธ์ 300 22,528 - 22,828 366 21,193 - 21,559
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
          เงินลงทุนสุทธิ 2,676 66,623 61,048 130,347 2,580 9,555 60,305 72,440 
    หนี้สินทำงกำรเงิน 

      ตรำสำรหนี้ที่ออก - 128,669 - 128,669 - 123,217 - 123,217

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

      ตรำสำรอนุพันธ์ - 28,266 - 28,266 - 27,506 - 27,506
      เงินลงทุนสุทธิ 89,945 399,067 - 489,012 98,123 428,748 - 526,871

    หนี้สินทำงกำรเงิน 
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 22,344 - 22,344 - 20,771 - 20,771
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
          เงินลงทุนสุทธิ 2,676 2,857 107,374 112,907 2,580 2,568 111,625 116,773 
    หนี้สินทำงกำรเงิน 

      ตรำสำรหนี้ที่ออก - 128,542 - 128,542 - 122,991 - 122,991
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กำรก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 1  - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกัน 
ระดับ 2  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 3  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส ำคัญ

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น 

4.3    กำรด ำรงเงินกองทุน 
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด   
โดยธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม 

ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ได้ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนขั้นต่ ำ โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 โดยอัตรำส่วนกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำ
และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เส่ียง เป็นดังนี ้

อัตราร้อยละ 
2561 2560 

อัตราส่วนเงินกองทุน 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ มำกกว่ำ   6.375 มำกกว่ำ 5.75 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 มำกกว่ำ   7.875 มำกกว่ำ 7.25 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น  มำกกว่ำ 10.375 มำกกว่ำ 9.75 

ในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออกประกำศเรื่อง แนวทำงกำรระบุและกำรก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อ
ควำมเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบต้องด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss 
Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  

นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วง
เศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50   
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี ้

อัตราร้อยละ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
    ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.43 16.62 16.24 16.47 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.43 16.63 16.24 16.47 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.96 18.17 17.78 18.03 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 390,369 383,942 374,633 369,261 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 390,309 383,841 374,633 369,261 
        ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
        ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
        ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,000 22,000 23,000 22,000 
        เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 101,500 96,500 101,500 96,500 

 ก ำไรสุทธคิงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร 152,107 134,606 132,089 118,714 
 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 42,039 56,126 45,361 57,374 

        รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (3,771) (825) (2,751) (761) 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 60 101 - - 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 36,194 35,638 35,312 34,965 

เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 426,563 419,580 409,945 404,226 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรำยใหญ่ 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
และเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง 
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล   www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรท่ี 3 
วันท่ีเปิดเผยข้อมูล       31 ตุลำคม 2561 
ข้อมูล ณ วันท่ี            30 มิถุนำยน 2561 
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5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ

5.1      ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนำคำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำเกิดขึ้นและพิจำรณำว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงต่ ำกว่ำรำคำทุนอย่ำงมีสำระส ำคัญและอย่ำงต่อเนื่อง กำรพิจำรณำ
ควำมมีสำระส ำคัญและระยะเวลำควำมต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนำคำร ในกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว  ธนำคำร
ได้ประเมินถึงควำมผันผวนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเส่ือมถอยในสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภำวะแวดล้อมกำรประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ของผู้ออกหลักทรัพย์   

5.2      ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ธนำคำรกันเงินส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญเสีย   
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรำกำรผิดนัดช ำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

5.3      ประมำณกำรหนี้สิน 
ธนำคำรต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ำยในอนำคต 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำได้ท ำขึ้นจำกประสบกำรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท ำงบกำรเงิน โดยมีกำรทบทวนจ ำนวน
ทีป่ระมำณไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 

ส ำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์  มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน 
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น ต้นทุนบริกำรในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำร จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรแก้ไขโครงกำรเกิดขึ้น โดยใช้ดุลยพินิจว่ำภำระผูกพันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ำ
กฎหมำยใหม่จะได้รับกำรบัญญัติขึ้นตำมข้อก ำหนดที่ร่ำงไว้  
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5.4     มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
กรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อ ง ธนำคำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม  โดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ ำลองกำรค ำนวณรำคำ 

ธนำคำรได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน  อย่ำงไรก็ตำมวิธีประมำณกำร
และสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์  ดังนั้น กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ /หรือ 
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระส ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณไว้ 

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.1.1    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝำกธนำคำร

และเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทย่อยที่มีวันครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำและไม่มีภำระผูกพัน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินสด 62,394 65,473 62,329 65,383 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
        เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์ 32 45 - - 
        เงินฝำกประจ ำและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนด 
            ไม่เกิน 3 เดือน 50 250 - - 
        รวมเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 62,476 65,768 62,329 65,383 

6.1.2 รำยกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 
    ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง) (9,318) 7,005 (9,283) 6,905 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับช ำระหนี้/ 
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 1,940 1,032 1,940 1,032 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำก ำไรสะสม 943 944 939 940 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

    ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 867 10,962 867 10,962 
    กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ 240 215 240 215 
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6.2     รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธ ิ(สินทรัพย์) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 19,483 220,027 239,510 19,419 193,960 213,379 
ธนำคำรพำณิชย์ 3,021 7,285 10,306 2,356 21,355 23,711 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,079 19,408 20,487 2,883 20,617 23,500 
        รวม 23,583 246,720 270,303 24,658 235,932 260,590 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 148 148 - 109 109 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17) (1,360) (1,377) (33) (247) (280) 
        รวมในประเทศ 23,566 245,508 269,074 24,625 235,794 260,419 
ต่างประเทศ 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 20,851 76,534 97,385 15,054 63,824 78,878 
เงินเยน 6,454 7,071 13,525 11,531 2,757 14,288 
เงินยูโร 1,132 3,780 4,912 1,501 6,416 7,917 
เงินสกุลอ่ืน 11,243 54,983 66,226 15,015 61,305 76,320 
        รวม 39,680 142,368 182,048 43,101 134,302 177,403 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 2 265 267 3 501 504 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (689) (689) - (588) (588)
        รวมต่ำงประเทศ 39,682 141,944 181,626 43,104 134,215 177,319 
        รวมในประเทศและ 
            ต่างประเทศ 63,248 387,452 450,700 67,729 370,009 437,738 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
เมือ่ทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 19,483 220,027 239,510 19,419 193,960 213,379 
ธนำคำรพำณิชย์ 6 3,300 3,306 1 13,440 13,441 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,079 19,408 20,487 2,883 20,617 23,500 
        รวม 20,568 242,735 263,303 22,303 228,017 250,320 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 134 134 - 93 93 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17) (1,360) (1,377) (34) (246) (280) 
        รวมในประเทศ 20,551 241,509 262,060 22,269 227,864 250,133 
ต่างประเทศ 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 20,172 74,140 94,312 13,540 61,168 74,708 
เงินเยน 6,454 7,071 13,525 11,530 2,757 14,287 
เงินยูโร 1,119 3,780 4,899 1,486 6,416 7,902 
เงินสกุลอ่ืน 5,307 24,212 29,519 9,124 29,382 38,506 
        รวม 33,052 109,203 142,255 35,680 99,723 135,403 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 132 132 - 305 305 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (69) (69) - (69) (69)
        รวมต่ำงประเทศ 33,052 109,266 142,318 35,680 99,959 135,639 
        รวมในประเทศและ 
            ต่างประเทศ 53,603 350,775 404,378 57,949 327,823 385,772 

6.3       ตรำสำรอนุพันธ์ 
มูลค่ำยุติธรรมและจ ำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
 ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน 

ตามสัญญา 
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน 

ตามสัญญา ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 
สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 

อัตรำแลกเปลี่ยน 20,522 11,924 1,403,260 19,948 10,205 1,138,145 
อัตรำดอกเบี้ย 8,126 10,114 961,569 7,409 10,431 806,972 
อ่ืน ๆ 2 300 10,372 3 366 3,335 
        รวม 28,650 22,338 2,375,201 27,360 21,002 1,948,452 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
 ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน 

ตามสัญญา 
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน 

ตามสัญญา ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 
สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 

อัตรำแลกเปลี่ยน 20,208 11,740 1,383,684 19,639 9,783 1,119,257 
อัตรำดอกเบี้ย 8,126 10,114 961,569 7,409 10,430 806,972 
        รวม 28,334 21,854 2,345,253 27,048 20,213 1,926,229 

สัดส่วนกำรท ำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

อัตราร้อยละ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
สถำบันกำรเงิน 76.42 79.01 76.87 79.23 
บริษัทในกลุ่ม - - - 0.01 
บุคคลภำยนอก 23.58 20.99 23.13 20.76 
         รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มูลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น  
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปล่ียน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง  เป็นต้น  จ ำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเส่ียงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ท่ีส ำคัญของธนำคำรมีดังนี้  

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่ก ำหนดอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต

โดยในสัญญำจะระบุให้มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคู่สัญญำด้วยอัตรำแลกเปล่ียนที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่ก ำหนดไว้
ในอนำคต

- สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่ำง
สองสกุลเงินกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลง

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนดอกเบี้ยกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีกำรแลกเปล่ียนเงินต้น 
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6.4   เงินลงทุนสุทธ ิ
6.4.1  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้ำ 
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,950 8,949 4,950 8,949 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 56 260 56 260 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ - 980 - 980
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 2,510 4,924 - -
        รวม 7,516 15,113 5,006 10,189 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขำย 
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 293,834 298,464 293,834 298,464 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 37,328 43,208 36,788 42,668 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 82,707 95,617 73,352 86,005 
   ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 60,160 69,604 60,160 69,569 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 11,531 7,537 11,531 7,537 
    อ่ืน ๆ 12,278 19,221 8,341 12,439 
        รวม 497,838 533,651 484,006 516,682 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน          

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน    

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด 
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 15,757 8,417 2,046 2,051 
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 4,092 2,816 3,312 2,816 

        รวม 19,849 11,233 5,358 4,867 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป 
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 6,878 6,640 6,729 6,631 
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 32,941 30,632 32,830 30,625 

        รวม 39,819 37,272 39,559 37,256 
   หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (8,234) (5,549) (8,234) (5,549) 
        รวม 31,585 31,723 31,325 31,707 

        รวมเงินลงทุนสุทธิ 556,788 591,720 525,695 563,445 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน 
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 32 บริษัท 
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว  256 ล้ำนบำท และ
บริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 บริษัท และ 2 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 
4 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนบำท

เมื่อวันท่ี 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่วนให้แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของธนำคำรตำมรำคำปิดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2547 จ ำนวน 3,323 ล้ำนบำท ธนำคำรบันทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น  และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริษัทย่อยภำยใต้หลักทรัพย์เผ่ือขำย ตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีหนี้สินอ่ืนจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จ ำนวน 
372 ล้ำนบำท และ 720 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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6.4.2  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ช ำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 12 12 12 12 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 187 187 187 187 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 41 41 41 41 
อ่ืน ๆ 2,039 1,591 2,039 1,591 
        รวม 2,279 1,831 2,279 1,831 

6.5      เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

           ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หลักทรัพย์ 

ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์  
ที่ลงทุนทางตรง  
และทางอ้อม 

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน 
(วิธีส่วนได้เสีย) 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 
           บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ     35.88     35.88 201 201 748 699 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     30.00     30.00 15 15 468 481 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     13.84     13.84   7   7 226 201 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     69.08     49.99       362       162 166 79 
   รวม        585       385 1,608 1,460 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (2) (2) - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ       583       383 1,608 1,460 

ในเดือนกันยำยน 2561 ธนำคำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด จ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำ 
200,000,000 บำท ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.08 อย่ำงไรก็ตำมธนำคำรยังคง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจำกธนำคำรมีเพียงอ ำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแต่ไม่ถึง
ระดับควบคุม และธนำคำรมีควำมตั้งใจจะขำยหุ้นที่ซื้อเพิ่ม จ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 100,000,000 บำท คืนให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจำกผู้ถือหุ้นเดิมได้รับอนุมัติเพิ่มกำรลงทุนจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลแล้ว เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ไว้ที่ร้อยละ 49.99  
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์   
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์  
ที่ลงทุนทางตรง      
และทางอ้อม 

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน) 

2561 2560 2561 2560 
           บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2 2 
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด บริหำรสินทรัพย์ หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 500 500 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 75.00 75.00 183 183 
บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) หลักทรัพย ์ หุ้นสำมัญ 99.91 99.91 4,772 4,772 
           บริษัทร่วม 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 35.88 35.88 201 201 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 30.00 30.00 15 15 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 13.84 13.84 7 7 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 69.08 49.99 362 162 
  รวม 37,388 37,188 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (97) (97)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 37,291 37,091 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 
ก ำไรสุทธิ 696 693 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 696 693 
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6.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
6.6.1  จ ำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบัญชี 108,023 108,064 107,200 107,089 
เงินให้กู้ยืม 1,544,772 1,476,182 1,492,223 1,430,730 
ตั๋วเงิน 428,747 417,676 424,566 414,034 
อ่ืน ๆ 2,161 2,574 2,160 2,573 
หัก   รำยได้รอตัดบัญชี (543) (507) (500) (469)
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี 2,083,160 2,003,989 2,025,649 1,953,957 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ  5,624 5,061 5,487 4,953 
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้ 
           รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ 2,088,784 2,009,050 2,031,136 1,958,910 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
         เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท. 

- รำยสินเช่ือ (52,568) (62,387) (51,729) (61,166) 
- รำยกลุ่ม (6,052) (5,320) (6,052) (5,320) 
เงินส ำรองส่วนเกิน (88,968) (70,004) (86,545) (68,025) 

               รวม (147,588) (137,711) (144,326) (134,511) 
 หัก   ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำก 
            กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (5,415) (2,310) (5,415) (2,310) 
        รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ  1,935,781 1,869,029 1,881,395 1,822,089 

6.6.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80,137 87,419 79,279 85,997 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม 3.42 3.88 3.48 3.92 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 26,412 26,576 26,171 26,295 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ 1.15 1.21 1.18 1.23 
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6.6.3  จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหน้ี  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 1,482,750 32,512 1,515,262 1,477,829 31,318 1,509,147 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 67,763 248,330 316,093 89,872 212,927 302,799 
เงินสกุลอ่ืน 50,280 201,525 251,805 18,917 173,126 192,043 
        รวม 1,600,793 482,367 2,083,160 1,586,618 417,371 2,003,989 

                                   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 1,483,271 32,512 1,515,783 1,477,662 31,318 1,508,980 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 67,763 241,818 309,581 89,872 208,634 298,506 
เงินสกุลอ่ืน 50,280 150,005 200,285 18,917 127,554 146,471 
        รวม 1,601,314 424,335 2,025,649 1,586,451 367,506 1,953,957 

6.6.4 จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที ่ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 50,061 705 288 178 266 51,498 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 743,379 21,312 1,932 12,626 40,232 819,481 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 188,864 6,410 1,032 1,422 4,872 202,600 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 438,322 12,476 182 1,301 3,688 455,969 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 229,928 2,351 1,799 1,703 4,266 240,047 
อ่ืน ๆ 306,353 2,862 183 3,654 513 313,565 
       รวม 1,956,907 46,116 5,416 20,884 53,837 2,083,160 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 44,319 788 8 1,170 373 46,658 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 734,283 20,337 8,668 13,332 42,718 819,338 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 178,159 5,334 780 905 5,998 191,176 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 401,898 13,802 1,141 1,180 3,574 421,595 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 219,746 2,312 1,006 1,521 3,561 228,146 
อ่ืน ๆ 292,647 2,945 123 904 457 297,076 
       รวม 1,871,052 45,518 11,726 19,012 56,681 2,003,989 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 47,808 705 288 178 266 49,245 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 712,232 21,312 1,927 12,600 39,524 787,595 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 180,899 6,410 1,032 1,422 4,861 194,624 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 429,337 12,474 182 1,301 3,688 446,982 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 229,919 2,350 1,797 1,702 4,257 240,025 
อ่ืน ๆ 300,265 2,659 183 3,559 512 307,178 
       รวม 1,900,460 45,910 5,409 20,762 53,108 2,025,649 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 42,454 788 8 1,170 373 44,793 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 707,712 20,271 8,665 13,332 41,416 791,396 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 171,570 5,323 780 905 5,987 184,565 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 396,924 13,802 1,141 1,180 3,574 416,621 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 219,735 2,310 1,006 1,521 3,551 228,123 
อ่ืน ๆ 284,375 2,696 122 810 456 288,459 
       รวม 1,822,770 45,190 11,722 18,918 55,357 1,953,957 

6.6.5   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
เงินให้สินเช่ือ         
แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท. 
จัดชั้นปกติ 1,962,102 1,291,067 1 16,215 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,501 22,387 2 591 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,460 1,018 100 1,018 
จัดชั้นสงสัย 20,884 10,574 100 10,608 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,837 30,188 100 30,188 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ ์ธปท. 88,968 
 รวม 2,088,784 1,355,234 147,588 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท. 
จัดชั้นปกติ 1,875,782 1,229,095 1 14,983 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 45,815 23,624 2 591 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,760 5,274 100 5,275 
จัดชั้นสงสัย 19,012 10,378 100 10,387 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 56,681 36,471 100 36,471 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท. 70,004 
 รวม 2,009,050 1,304,842 137,711 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   

หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ  
(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท. 
จัดชั้นปกติ 1,905,518 1,247,164 1 15,798 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,295 22,184 2 587 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,453 1,018 100 1,018 
จัดชั้นสงสัย 20,762 10,480 100 10,513 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,108 29,865 100 29,865 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท. 86,545 
 รวม 2,031,136 1,310,711 144,326 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท. 
จัดชั้นปกติ 1,827,393 1,196,832 1 14,688 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 45,486 23,362 2 585 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,756 5,271 100 5,272 
จัดชั้นสงสัย 18,918 10,283 100 10,293 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 55,357 35,648 100 35,648 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท. 68,025 
 รวม 1,958,910 1,271,396 134,511 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้รวมค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
จ ำนวน 6,052 ล้ำนบำท และ 5,320 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective 
Approach) ส ำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ  

6.6.6      กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
รำยละเอียดของหน้ีที่ปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้วของธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 
ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์   10 278  ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, หุ้นทุน          278 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 6,213  53,490 - - 
        รวม 6,223 53,768

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย  6 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 53,768 ล้ำนบำท 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 
ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์ 13  240           ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง 240 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 6,328            37,489 - - 
        รวม 6,341 37,729

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย 4 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 37,729 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ท่ีปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จ ำนวน 
3,075 ล้ำนบำท และ 2,990 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จ ำนวน 92,337 ล้ำนบำท และ 76,698 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ส ำหรับงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

6.7 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ        
ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,983 591 5,275 10,387 36,471 70,004 137,711 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,232 - (4,257) 221 354 19,567 17,117 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,121 - 1,121
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,758) - (7,758)
อ่ืน ๆ - - - - - (603) (603)
ยอดปลายปี      16,215 591 1,018 10,608 30,188 88,968 147,588 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ        
ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,502 548 2,589 10,140 27,815 61,214 116,808 
หนี้สงสัยจะสูญ 481 43 2,686 247 8,539 10,375 22,371 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,273 - 1,273
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,156) - (1,156)
อ่ืน ๆ - - - - - (1,585) (1,585)
ยอดปลายปี      14,983 591 5,275 10,387 36,471 70,004 137,711 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ        
ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,688 585 5,272 10,293 35,648 68,025 134,511 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,110 2 (4,254) 220 376 18,986 16,440 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,102 - 1,102
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,261) - (7,261)
อ่ืน ๆ - - - - - (466) (466)
ยอดปลายปี       15,798 587 1,018 10,513 29,865 86,545 144,326 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ปกติ กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ        
ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,246 510 2,588 10,045 27,341 58,638 113,368 
หนี้สงสัยจะสูญ 442 75 2,684 248 8,068 10,916 22,433 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,273 - 1,273
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,034) - (1,034)
อ่ืน ๆ - - - - - (1,529) (1,529)
ยอดปลายปี         14,688 585 5,272 10,293 35,648 68,025 134,511 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
147,588 ล้ำนบำท และ 137,711 ล้ำนบำท และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 144,326 ล้ำนบำท และ 
134,511 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสูงกว่ำจ ำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดย ธปท. ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 88,968 ล้ำนบำท และ 70,004 ล้ำนบำท และส ำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 86,545 ล้ำนบำท และ 68,025 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7) 

6.8 ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ยอดต้นปี 2,310 2,710 2,310 2,710 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 3,614 179 3,614 179 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (509) (579) (509) (579)
ยอดปลายปี       5,415 2,310 5,415 2,310 

6.9 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ 

อสังหำริมทรัพย์ 16,859 1,988 (2,017) 16,830 
สังหำริมทรัพย์ 134 24 - 158
        รวม 16,993 2,012 (2,017) 16,988 

    อ่ืน ๆ 65 - (12) 53 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,058 2,012 (2,029) 17,041 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (5,643) (1,058) 264 (6,437) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 11,415 954 (1,765) 10,604 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ 

อสังหำริมทรัพย์ 18,482 1,130 (2,753) 16,859 
สังหำริมทรัพย์ 218 - (84) 134 
        รวม 18,700 1,130 (2,837) 16,993 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 18,765 1,130 (2,837) 17,058 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (6,503) (10) 870 (5,643) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 12,262 1,120 (1,967) 11,415 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 16,830 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 12,102 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 4,728 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน  16,859 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 12,278 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 4,581 ล้ำนบำท  

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ 

อสังหำริมทรัพย์ 12,416 1,988 (1,531) 12,873 
สังหำริมทรัพย์ 134 24 - 158
        รวม 12,550 2,012 (1,531) 13,031 

    อ่ืน ๆ 65 - (12) 53 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 12,615 2,012 (1,543) 13,084 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,085) (429) 173 (4,341) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 8,530 1,583 (1,370) 8,743 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ 

อสังหำริมทรัพย์ 13,054 1,095 (1,733) 12,416 
สังหำริมทรัพย์ 218 - (84) 134 
        รวม 13,272 1,095 (1,817) 12,550 

    อ่ืน ๆ 65 - - 65 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 13,337 1,095 (1,817) 12,615 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,561) (5) 481 (4,085) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 8,776 1,090 (1,336) 8,530 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 12,873 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,994 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 3,879 ล้ำนบำท  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 12,416 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,733 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 3,683 ล้ำนบำท  
ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.13 
ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมประกำศ ธปท. เรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำร
บัญชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2560 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ 
ขายทรัพย์สิน  
รอการขาย 

รอการตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ 
ขายทรัพย์สิน  
รอการขาย 

รอการตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 11 1 - 5 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 1,074 (23) - 1,192 (20) 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2560 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ 
ขายทรัพย์สิน  
รอการขาย 

รอการตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ 
ขายทรัพย์สิน  
รอการขาย 

รอการตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 11 1 - 5 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 784 (22) - 592 (7)
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6.10  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน 
    รำคำทุนเดิม 7,640 - - (28) 7,612 - - - - - 7,612
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,919 - - (96) 20,823 - - - - - 20,823
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (705) - - 1 (704) - - - - - (704)
 อาคาร 
    รำคำทุนเดิม 3,553 25 (9) (50) 3,519 544 196 (9) (4) 727 2,792
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,376 - - (38) 12,338 3,054 1,179 - (5) 4,228 8,110
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (216) - - (1) (217) (34) (14) - - (48) (169) 
 อุปกรณ์ 21,852 1,296 (611) (34) 22,503 18,315 1,366 (605) (30) 19,046 3,457 
 อื่น ๆ 294 625 (273) - 646 - - - - - 646
        รวม 65,713 1,946 (893) (246) 66,520 21,879 2,727 (614) (39) 23,953 42,567 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน 
    รำคำทุนเดิม 7,683 30 - (73) 7,640 - - - - - 7,640
    ส่วนที่ตีรำคำเพ่ิม (พ.ศ. 2558) 20,961 - - (42) 20,919 - - - - - 20,919
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (729) - - 24 (705) - - - - - (705)
 อาคาร 
    รำคำทุนเดิม 3,331 246 - (24) 3,553 345 203 - (4) 544 3,009
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,392 - - (16) 12,376 1,875 1,180 - (1) 3,054 9,322
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (227) - - 11 (216) (22) (14) - 2 (34) (182)
 อุปกรณ์ 21,458 1,622 (1,157) (71) 21,852 18,150 1,379 (1,153) (61) 18,315 3,537
 อื่น ๆ 710 340 (754) (2) 294 - - - - - 294
        รวม 65,579 2,238 (1,911) (193) 65,713 20,348 2,748 (1,153) (64) 21,879 43,834 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จ ำนวน 15,903 ล้ำนบำท และ 15,073 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน 
    รำคำทุนเดิม 7,635 - - (28) 7,607 - - - - - 7,607
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,861 - - (95) 20,766 - - - - - 20,766
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (705) - - 1 (704) - - - - - (704)
 อาคาร 
    รำคำทุนเดิม 2,401 25 (9) (13) 2,404 458 165 (8) (1) 614 1,790
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,328 - - (37) 12,291 3,042 1,174 - (5) 4,211 8,080
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (216) - - (1) (217) (34) (14) - - (48) (169) 
 อุปกรณ์ 20,789 1,206 (588) (16) 21,391 17,536 1,267 (584) (14) 18,205 3,186 
 อื่น ๆ 278 593 (247) - 624 - - - - - 624
        รวม 63,371 1,824 (844) (189) 64,162 21,002 2,592 (592) (20) 22,982 41,180 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน 
    รำคำทุนเดิม 7,678 30 - (73) 7,635 - - - - - 7,635
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,903 - - (42) 20,861 - - - - - 20,861
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (729) - - 24 (705) - - - - - (705)
 อาคาร 
    รำคำทุนเดิม 2,299 138 - (36) 2,401 292 171 - (5) 458 1,943
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,344 - - (16) 12,328 1,868 1,175 - (1) 3,042 9,286
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (227) - - 11 (216) (22) (14) - 2 (34) (182)
 อุปกรณ์ 20,498 1,493 (1,134) (68) 20,789 17,443 1,282 (1,132) (57) 17,536 3,253
 อื่น ๆ 582 308 (612) - 278 - - - - - 278
        รวม 63,348 1,969 (1,746) (200) 63,371 19,581 2,614 (1,132) (61) 21,002 42,369 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน 
จ ำนวน 15,304 ล้ำนบำท และ 14,544 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธ ิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

      หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด  
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,644 176 (83) (9) 2,728 1,959 323 (44) (9) 2,229 499 
อ่ืน ๆ 347 277 (43) - 581 - - - - - 581
        รวม 2,991 453 (126) (9) 3,309 1,959 323 (44) (9) 2,229 1,080 

      หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ยอดต้นป ี  เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด  
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,310 371 (31) (6) 2,644 1,620 337 7 (5) 1,959 685 
อ่ืน ๆ 139 211 (3) - 347 - - - - - 347
        รวม 2,449 582 (34) (6) 2,991 1,620 337 7 (5) 1,959 1,032

      หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด  
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,340 109 (40) (2) 2,407 1,734 304 (40) (1) 1,997 410 
อ่ืน ๆ 346 277 (42) - 581 - - - - - 581
        รวม 2,686 386 (82) (2) 2,988 1,734 304 (40) (1) 1,997 991 

      หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด  
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,047 318 (22) (3) 2,340 1,411 320 7 (4) 1,734 606 
อ่ืน ๆ 138 211 (3) - 346 - - - - - 346
        รวม 2,185 529 (25) (3) 2,686 1,411 320 7 (4) 1,734 952 
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6.12   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย  

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4,091 3,676 2,948 2,686 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,399 5,742 1,187 5,527 
        สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 
            รอการตัดบัญชีสุทธิ 2,692 (2,066) 1,761 (2,841) 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 2,716 386 356 - 3,458
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,955 1,498 - (155) 9,298
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,129 159 - - 1,288
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 222 (6) - 25 241 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,761 681 (75) (4) 3,363 
อ่ืน ๆ 3,642 1 - (4) 3,639 

    รวม 18,425 2,719 281 (138) 21,287

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 10,631 2 (2,043) - 8,590
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ - 132 - - 132
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 (2) - - - 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,116 (229) - (1) 5,886
อ่ืน ๆ 3,742 245 - - 3,987

    รวม 20,491 148 (2,043) (1) 18,595

    สุทธ ิ (2,066) 2,571 2,324 (137) 2,692
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
ยอดต้นป ี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 2,347 260 109 - 2,716
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 5,157 3,040 - (242) 7,955
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,301 (172) - - 1,129
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 222 (3) - 3 222 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,658 56 50 (3) 2,761
อ่ืน ๆ 4,271 (621) - (8) 3,642

    รวม 15,956 2,560 159 (250) 18,425

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 8,682 (9) 1,958 - 10,631
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,336 (221) - 1 6,116 
อ่ืน ๆ 3,290 452 - - 3,742 

    รวม 18,310 222 1,958 1 20,491 

    สุทธ ิ (2,354) 2,338 (1,799) (251) (2,066)
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  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
ยอดต้นป ี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 2,701 386 364 - 3,451
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,334 1,352 - (117) 8,569
ทรัพย์สินรอกำรขำย 817 51 - - 868 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 222 (6) - 25 241 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,725 676 (76) (4) 3,321 
อ่ืน ๆ 3,557 56 - (1) 3,612 

    รวม 17,356 2,515 288 (97) 20,062

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 10,363 (1) (2,029) - 8,333
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ - 132 - - 132
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 (2) - - - 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,093 (228) - - 5,865 
อ่ืน ๆ 3,739 232 - - 3,971 

    รวม 20,197 133 (2,029) - 18,301

    สุทธ ิ (2,841) 2,382 2,317 (97) 1,761
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  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 2,329 260 112 - 2,701
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 4,600 2,963 - (229) 7,334
ทรัพย์สินรอกำรขำย 912 (95) - - 817 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 221 (2) - 3 222 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,626 51 51 (3) 2,725
อ่ืน ๆ 4,232 (668) - (7) 3,557

    รวม 14,920 2,509 163 (236) 17,356

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เงินลงทุน 8,429 - 1,934 - 10,363
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 - - - 2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,316 (223) - - 6,093 
อ่ืน ๆ 3,286 453 - - 3,739 

    รวม 18,033 230 1,934 - 20,197

    สุทธ ิ (3,113) 2,279 (1,771) (236) (2,841)

6.13   สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด 
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,962,102 - - - 1,962,102 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,501 - - - 46,501 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,460 - - - 5,460 
จัดชั้นสงสัย 20,884 - - - 20,884 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,837 13,811 1,885 1,277 70,810 

    รวม 2,088,784 13,811 1,885 1,277 2,105,757 
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  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2560 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชัน้ปกติ 1,875,782 - - - 1,875,782 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 45,815 - - - 45,815 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,760 - - - 11,760 
จัดชั้นสงสัย 19,012 - - - 19,012 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 56,681 8,095 1,168 1,188 67,132 

    รวม 2,009,050 8,095 1,168 1,188 2,019,501 

  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรพัย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,905,518 - - - 1,905,518 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,295 - - - 46,295 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,453 - - - 

0.0
5,453 

จัดชั้นสงสัย 20,762 - - - 20,762 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,108 13,733 389 1,275 68,505 

    รวม 2,031,136 13,733 389 1,275 2,046,533 

  หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2560 
เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,827,393 - - - 1,827,393 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 45,486 - - - 45,486 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,756 - - - 

0.0
11,756 

จัดชั้นสงสัย 18,918 - - - 18,918 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 55,357 8,107 360 1,183 65,007 

  รวม 1,958,910 8,107 360 1,183 1,968,560 
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6.14 เงินรับฝำก 
6.14.1   จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 101,557 106,184 100,188 104,988 
ออมทรัพย์ 1,117,522 1,065,928 1,105,667 1,055,419 
จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ 1,104,812 1,136,195 1,054,837 1,090,384 
บัตรเงินฝำก 2,579 2,436 1,798 1,630 
        รวม 2,326,470 2,310,743 2,262,490 2,252,421 

6.14.2 จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 1,952,933 124,747 2,077,680 2,044,912 12,505 2,057,417 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 34,827 57,452 92,279 37,313 62,376 99,689 
เงินสกุลอ่ืน 21,839 134,672 156,511 20,229 133,408 153,637 
        รวม                 2,009,599 316,871 2,326,470    2,102,454 208,289 2,310,743 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 1,953,231 124,733 2,077,964 2,045,393 12,487 2,057,880 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 34,796 57,069 91,865 37,277 60,867 98,144 
เงินสกุลอ่ืน 13,587 79,074 92,661 12,955 83,442 96,397 
        รวม 2,001,614 260,876 2,262,490 2,095,625 156,796 2,252,421 
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6.15   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หน้ีสิน) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 657 - 657 442 511 953 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,091 25,950 27,041 915 18,973 19,888 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 105 21,200 21,305 160 27,212 27,372 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 12,377 659 13,036 10,472 962 11,434 
        รวมในประเทศ 14,230 47,809 62,039 11,989 47,658 59,647 
ต่างประเทศ 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 2,257 30,884 33,141 1,747 37,260 39,007 
เงินเยน 2 7,005 7,007 438 6,462 6,900 
เงินยูโร 204 3,141 3,345 792 937 1,729 
เงินสกุลอ่ืน 7,535 23,795 31,330 8,609 17,692 26,301 
       รวมต่ำงประเทศ 9,998 64,825 74,823 11,586 62,351 73,937 
       รวมในประเทศและ 

  ต่างประเทศ 24,228 112,634 136,862 23,575 110,009 133,584 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 657 - 657 442 511 953 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,091 25,950 27,041 915 18,973 19,888 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 105 21,200 21,305 160 27,212 27,372 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 12,707 689 13,396 10,992 992 11,984 
        รวมในประเทศ 14,560 47,839 62,399 12,509 47,688 60,197 
ต่างประเทศ 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 2,294 29,723 32,017 1,826 36,178 38,004 
เงินเยน 31 7,005 7,036 469 6,462 6,931 
เงินยูโร 270 3,141 3,411 849 937 1,786 
เงินสกุลอ่ืน 7,588 15,943 23,531 8,687 11,608 20,295 
       รวมต่ำงประเทศ 10,183 55,812 65,995 11,831 55,185 67,016 
       รวมในประเทศและ 

  ต่างประเทศ 24,743 103,651 128,394 24,340 102,873 127,213 
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6.16 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 
6.16.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ 
    ไม่มีหลักประกัน - 107,027 107,027 - 98,003 98,003 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท 
    ไม่มีหลักประกัน - 14,587 14,587 - 14,692 14,692 
ตั๋วแลกเงิน 23 - 23 26 - 26
อ่ืน ๆ 456 - 456 384 - 384
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,745) (5,745) - (5,915) (5,915)
        รวม 479 115,869 116,348 410 106,780 107,190 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ 
    ไม่มีหลักประกัน - 107,027 107,027 - 98,003 98,003 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท 
    ไม่มีหลักประกัน - 14,587 14,587 - 14,692 14,692 

          ตั๋วแลกเงิน 23 - 23 26 - 26
อ่ืน ๆ 329 - 329 158 - 158
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,745) (5,745) - (5,915) (5,915)
        รวม 352 115,869 116,221 184 106,780 106,964 

6.16.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบก ำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย  วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 

   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
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 
อ่ืน ๆ บำท 2561 - 2566 0.00% 456 384 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม (5,745) (5,915) 

รวม 116,348 107,190 
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   หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
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 
อ่ืน ๆ บำท 2562 - 2566 0.00% 329 158 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม (5,745) (5,915) 

รวม 116,221 106,964 

6.17 หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน 
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บันทึกบัญชีส ำหรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตัดจ ำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน  
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนก ำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท  อำยุ 10 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน 
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปทีั้งจ ำนวนก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว   

6.18 หุ้นกู้ 
เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548  ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 9 เมษำยน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้  
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มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น   
โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 
(หมำยเหตุข้อ 6.23) 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะส้ัน
ดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจ ำนวน  
ณ เดือนกันยำยน 2550  

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
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
ก ำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ โดยมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 

เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และต่อมำเมื่อวันท่ี 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25  ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
2.75  ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) 
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ 
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนดก็ได้ 
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 

เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14  เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
3.30  ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

6.19    กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 
เมื่อวันท่ี 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้  Medium Term Note Program  วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออก
หุน้กู้ตำมมติดังกล่ำว 

6.20 ประมำณกำรหนี้สิน 
ประมำณกำรหนี้สิน  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ยอดต้นปี 13,504 12,941 13,323 12,778 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 4,834 3,467 4,806 3,438 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (1,819) (2,904) (1,818) (2,893) 
ยอดปลายปี 16,519 13,504 16,311 13,323 

6.21    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
6.21.1   โครงกำรสมทบเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 1,240 ล้ำนบำท และ 1,216 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 1,113 ล้ำนบำท และ 1,096 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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6.21.2   โครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่งมีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจ ำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ 
    ของพนักงำนที่ตั้งเป็นกองทุน 811 797 811 797 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร (571) (552) (571) (552)

240 245 240 245 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ 
    ของพนักงำนที่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน 10,698 8,119 10,491 7,938 
        หน้ีสินสุทธ ิ 10,938 8,364 10,731 8,183 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท้ังที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ยอดต้นปี 8,916 8,190 8,735 8,026 
ต้นทุนบริกำร 3,114 538 3,093 513 
ต้นทุนดอกเบี้ย 271 268 267 265 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (339) (331) (338) (326)
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน  51 277 50 281 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์ (297) 190 (308) 187
จำกประสบกำรณ์ (157) (186) (147) (181)

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (50) (30) (50) (30)
ยอดปลายปี 11,509 8,916 11,302 8,735 

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรรอประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเพื่อก ำหนดวันมีผล
ใช้บังคับ  ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเลิกจ้ำง
ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของธนำคำร ให้มีสิทธิได้รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน ธนำคำรพิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำ กำรเปล่ียนแปลง
ดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยมีผลต่อภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนของธนำคำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรจึงรับรู้ภำระค่ำชดเชยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว
เป็นค่ำใช้จ่ำยในปี 2561 จ ำนวน 2,523 ล้ำนบำท เพื่อสะท้อนถึงภำระหนี้สินท่ีเกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในงบกำรเงิน 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีจัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ยอดต้นปี 552 535 552 535 
ดอกเบี้ยรับ 20 21 20 21 
เงินจ่ำยสมทบ 62 40 62 40 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (23) (30) (23) (30)
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร (4) (1) (4) (1)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (36) (13) (36) (13)
ยอดปลายปี 571 552 571 552 

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญ ซึ่งใช้ในกำรค ำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉล่ียแต่ละโครงกำร  และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญแต่ละตัว ซึ่งท ำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น 
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

อัตราร้อยละ 
งบการเงินรวม 

สมมติฐานจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ 
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

2561 2560 2561 2560 
อัตรำคิดลด    0.70 -  8.10   0.70 -  6.85 12.84 13.44 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 11.47 11.81 

อัตราร้อยละ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สมมติฐานจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ 
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

2561 2560 2561 2560 
อัตรำคิดลด   0.70 -  8.10   0.70 -   6.85 12.88 13.50 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 11.47 11.81 
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6.22 หน้ีสินอื่น
หน้ีสินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
           เงินมัดจ ำและเงินประกัน 20,676 19,705 4,873 3,939 
           ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 16,494 17,371 15,030 16,356 
           เจ้ำหนี้อ่ืน 16,497 16,543 13,056 11,818 
           เงินรับล่วงหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 5,469 6,421 5,465 6,415 
           หนี้สินอ่ืน 15,718 13,813 14,112 12,408 

         รวม 74,854 73,853 52,536 50,936 

6.23 ทุนเรือนหุ้น  
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
2561 2560 

ประเภท 
หุ้นสำมัญ 3,998,345,000 3,998,345,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 
        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก . ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 655,000 หุ้น 
และ หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของ
ธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร 
ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้

1.1)    หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน 

  1.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2560 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน
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6.22 หน้ีสินอื่น
หน้ีสินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
           เงินมัดจ ำและเงินประกัน 20,676 19,705 4,873 3,939 
           ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 16,494 17,371 15,030 16,356 
           เจ้ำหนี้อ่ืน 16,497 16,543 13,056 11,818 
           เงินรับล่วงหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 5,469 6,421 5,465 6,415 
           หนี้สินอ่ืน 15,718 13,813 14,112 12,408 

         รวม 74,854 73,853 52,536 50,936 

6.23 ทุนเรือนหุ้น  
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
2561 2560 

ประเภท 
หุ้นสำมัญ 3,998,345,000 3,998,345,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 
        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก . ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 655,000 หุ้น 
และ หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของ
ธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร 
ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้

1.1)    หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน 

  1.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 ธนำคำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรของปี 2560 ที่น ำมำเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรปีปัจจุบัน
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  1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

2. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)

3. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต

4. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ ำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ /หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ ำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ /หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 

6.24 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities 
เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2541   ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน 
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน 
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV 

ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน 
หรืออำจค้ ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปล่ียนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว 

ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว   ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรท่ีมีลักษณะด้อยสิทธิ  หรือมีหลักประกัน  
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้  หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนท่ีออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดังกล่ำว อำจจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อื่น
ของธนำคำร 
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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 รวมทั้งกำรเข้ำท ำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV 
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว 

6.25  ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 
6.25.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  ธนำคำรจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนส ำรองนี้จะน ำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้ 

6.25.2   ธนำคำรได้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นส ำรองอื่น โดยถือเป็นส ำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ 

6.26 กำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล  
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย 
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ดังนี้  

- จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2559 จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทั่วไป
จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559) และ
ส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2559 จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,058 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,712 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 23 กันยำยน 2559
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน 8,346 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 8,346 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 แล้ว 
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่าย   
เงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ 

- จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและส ารองทั่วไป ส าหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2560 จ านวน 500 ล้านบาท
และ 5,000 ล้านบาท ตามล าดับ

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวน 3,710 ล้านบาท ในวันที่
22 กันยายน 2560

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จ านวน 3,710 ล้านบาท ในวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ครั้งที่ 25 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ดังนี้  

- จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมายและส ารองทั่วไป จ านวน 1,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามล าดับ
โดยส าหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2560 จัดสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวน 500 ล้านบาท และส ารองทั่วไป
จ านวน 5,000 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) และ
ส าหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 จัดสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวน 500 ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,060 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวน 3,710 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2560
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นจ านวน  8,350 ล้านบาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จ านวน 8,350 ล้านบาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แล้ว 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่าย   
เงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ 

- จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและส ารองทั่วไป ส าหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2561 จ านวน 500 ล้านบาท
และ 5,000 ล้านบาท ตามล าดับ

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวน 3,716 ล้านบาท ในวันที่
28 กันยายน 2561

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดังกล่าว จ านวน 3,716 ล้านบาท ในวันที่ 28 กันยายน 2561 แล้ว 

189

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



- 82 -

6.27    สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรท ำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน  และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
จ ำนวน 16,207 ล้ำนบำท และ 9,005 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

6.28  หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
            กำรรับอำวัลตั๋วเงิน 5,800 8,187 5,800 8,187 

กำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 32,236 20,445 20,525 8,284 
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบก ำหนด 19,041 16,394 15,329 14,449 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 35,822 31,803 34,486 31,077 
ภำระผูกพันอ่ืน 

               กำรค้ ำประกันกำรจ ำหน่ำยตรำสำรหรือหลักทรัพย์ - 1,098 - 1,098
  วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน 170,329 174,083 169,326 172,901

                 กำรค้ ำประกันอ่ืน 270,320 259,314 267,795 257,089
                 อ่ืน ๆ 120,182 88,622 123,426 91,390

     รวม 653,730 599,946 636,687 584,475 

6.29    คดีฟอ้งร้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย 

6.30    รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้บริหำรส ำคัญ  ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรส ำคัญ หรือกิจกำรท่ีผู้บริหำรส ำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินฝาก 
        บริษัทย่อย 

            บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2,767 1,970 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 2,078 5,066 

รวม - - 4,845 7,036 
เงินให้สินเช่ือ 
        บริษัทย่อย 
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 2,710 2,710 
        บริษัทร่วม 
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 80 300 80 300 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 72 23 38 20 

รวม 152 323 2,828 3,030 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
        บริษัทย่อย 

        บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 33 33 
        บริษัทร่วม 
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 1 3 1 3 

รวม 1 3 34 36 
สินทรัพย์อื่น 
        บริษัทย่อย 
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 3 5 
               บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 2 2 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 378 357 
                บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 30 
       บริษัทร่วม 

                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 38 35 38 35 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 13 3 13 3 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 6 6 - - 
รวม 57 44 436 433 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินรับฝาก 
         บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 765 756 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 56 127 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 11 7 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 113 112 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 113 244 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 130 111 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 288 473 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 134 194 
         บริษัทร่วม 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 30 61 30 61 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 99 69 99 69 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 80 57 80 57 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 145 47 145 47 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 7,730 8,834 7,730 8,834 
รวม 8,084 9,068 9,694 11,092 

เงินกู้ยืม 
         บริษัทย่อย 

    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 519 530 
รวม - - 519 530 

หน้ีสินอ่ืน 
         บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 1 1 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - - 2 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 372 720 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 

         บริษัทร่วม 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 8 1 8 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 10 7 10 7 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 73 46 12 17 
       รวม 84 61 397 756 

 ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
เงินรับฝาก 
         บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 765 756 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 56 127 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 11 7 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 113 112 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 113 244 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 130 111 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 288 473 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 134 194 
         บริษัทร่วม 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 30 61 30 61 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 99 69 99 69 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 80 57 80 57 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 145 47 145 47 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 7,730 8,834 7,730 8,834 
รวม 8,084 9,068 9,694 11,092 

เงินกู้ยืม 
         บริษัทย่อย 

    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 519 530 
รวม - - 519 530 

หน้ีสินอ่ืน 
         บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 1 1 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - - 2 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 372 720 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 

         บริษัทร่วม 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 8 1 8 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 10 7 10 7 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 73 46 12 17 
       รวม 84 61 397 756 

 ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2561 2560 2561 2560 
ภาระผูกพัน 
         บริษัทย่อย 

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 72 156 
    บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 189 

         บริษัทร่วม 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 19 9 19 9 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด - 1 - 1

     บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 3 12 3 12 
รวม 22 22 94 367 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.62 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.62 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.57 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.57 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ก ำหนดโดย ธปท. ในกำรประมำณจ ำนวนขั้นต่ ำของ
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ท่ัวไป 

รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.5 

รำยกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรก ำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ 
        บริษัทย่อย 

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 47 39 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 43 43 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 2 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 19 97 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 4 15 4 15 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 1 2 1 2 
         รวม 5 17 116 196 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 
        บริษัทย่อย 

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1 2 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 2,242 1,995 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 24 23 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 10 11 10 11 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 73 52 1 1 
    รวม 83 63 2,278 2,032 

เงินปันผลรับ 
        บริษัทย่อย 

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 7,000 - 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 975 755 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 540 540 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 18 178 18 178 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 109 76 109 76 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 3 5 3 5 

    รวม 130 259 8,645 1,554 
รายได้อื่น 
        บริษัทย่อย 

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 17 4 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 123 135 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 5 5 5 5 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 10 10 10 10 

  รวม 15 15 155 154 

194

รายงานประจำาปี 2561  |  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)



- 87 -

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ดอกเบี้ยจ่าย 
        บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 14 8 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - - 1 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 2 - 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 2 2 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 3 3 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 12 7 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 3 3 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 1 1 
         บริษัทร่วม 

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 1 1 1 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 75 73 75 73 

        รวม 76 74 113 99 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 
        บริษัทย่อย 

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 19 34 
       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 64 55 - - 

        รวม 64 55 19 34 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
        บริษัทย่อย 

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 3 - 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 4 5 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 57 70 57 70 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 91 65 91 65 

       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 115 106 103 95 
  รวม 263 241 259 236 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 1,759 1,570 1,262 1,090 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 76 69 68 62 
        รวม 1,835 1,639 1,330 1,152 

 ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ดอกเบี้ยจ่าย 
        บริษัทย่อย 

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 14 8 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - - 1 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 2 - 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 2 2 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 3 3 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 12 7 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 3 3 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 1 1 
         บริษัทร่วม 

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 1 1 1 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 75 73 75 73 

        รวม 76 74 113 99 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 
        บริษัทย่อย 

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 19 34 
       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 64 55 - - 

        รวม 64 55 19 34 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
        บริษัทย่อย 

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 3 - 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 4 5 

        บริษัทร่วม 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 57 70 57 70 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 91 65 91 65 

       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 115 106 103 95 
  รวม 263 241 259 236 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 1,759 1,570 1,262 1,090 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 76 69 68 62 
        รวม 1,835 1,639 1,330 1,152 

 ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)
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6.31    ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กรรมการและพนักงาน
ชั้นบริหารของธนาคาร  ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ 

6.32    การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ตามข้อก าหนดของ ธปท. ระบุให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด มีดังนี้ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  3,369 768 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก 
    กิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (3,628) (7) 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย - (169)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 628 5 
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน 1 - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ 41 43 
รายได้เงินปันผล (87) (104)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1 - 
เงินสดรับจากเงินปันผล 87 104 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (43) (43)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (398) (267)

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน (29) 330
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง 

ทรัพย์สินรอการขาย 396 765
สินทรัพย์อ่ืน - 2

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   
เงินมัดจ ารับ (121) 86
หนี้สินอ่ืน 1 (1) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 247 1,182 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผื่อขาย (5,450) (2,588) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 12,206 1,408 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6,756 (1,180) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินปันผลจ่าย (7,000) - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (7,000) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3 2 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6 4 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9 6 
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6.33   สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
จ านวนเงินค่าเช่าท่ีจะจ่าย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2561 2560 2561 2560 

           ประเภท ระยะเวลา 
ที่ดินและ/หรืออำคำร 1 ปี 63 63 63 63 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 1 ปี - 5 ปี 156 178 156 178 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 5 ปี 178 207 178 207 
        รวม 397 448 397 448 

6.34 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
6.34.1 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนจัดท ำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำยใน โดยจ ำนวนที่แสดง
ในแต่ละส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้  รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน 
(Transfer pricing) แล้ว 

รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนด ำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ท ำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ธนำคำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้ 

กิจกำรธนำคำรในประเทศ 
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ด ำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนช ำระและ
แลกเปล่ียนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ 
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริกำรโอนเงินและช ำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและน ำเข้ำ  

กิจกำรกำรเงินธนกิจ 
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น 
บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร 

197

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



- 90 -

อื่น ๆ 
กิจกำรที่นอกเหนือจำกกิจกำรธนำคำรและกำรเงินธนกิจ ด ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม  
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์  บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

                               หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ 
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 77,255 13,749 15,880 14,518 (1) 121,401
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม 
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (30,843) (4,320) (762) (19,241) 1 (55,165) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน 
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต 
    และภาษีเงินได้ 46,412 9,429 15,118 (4,723) - 66,236

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ 
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 74,518 11,385 16,915 9,651 (1) 112,468
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม 
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (29,834) (4,385) (764) (13,966) 1 (48,948) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน 
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต 
    และภาษีเงินได้ 44,684 7,000 16,151 (4,315) - 63,520

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ 
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,659,254 825,697 1,107,633 149,941 (625,775) 3,116,750 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,627,512 752,751 1,066,340 165,334 (535,627) 3,076,310 
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6.34.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 104,303 17,098 121,401 98,658 13,810 112,468 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (67,792) (9,338) (77,130) (63,668) (7,650) (71,318) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 36,511 7,760 44,271 34,990 6,160 41,150 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,668 6,979 43,647 37,568 7,298 44,866 
สินทรัพย์รวม 2,565,708 551,042 3,116,750 2,567,548 508,762 3,076,310 

6.35    รำยได้ดอกเบี้ย 
รำยได้ดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 8,397 8,317 6,826 6,705 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 245 249 243 247 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 8,954 7,993 8,494 7,508 
เงินให้สินเช่ือ 93,131 88,876 90,411 86,540 

            อ่ืน ๆ 54 41 59 41 
          รวมรายได้ดอกเบี้ย 110,781 105,476 106,033 101,041 

 รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
  ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ
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6.34.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 104,303 17,098 121,401 98,658 13,810 112,468 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (67,792) (9,338) (77,130) (63,668) (7,650) (71,318) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 36,511 7,760 44,271 34,990 6,160 41,150 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

2561 2560 
ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,668 6,979 43,647 37,568 7,298 44,866 
สินทรัพย์รวม 2,565,708 551,042 3,116,750 2,567,548 508,762 3,076,310 

6.35    รำยได้ดอกเบี้ย 
รำยได้ดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 8,397 8,317 6,826 6,705 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 245 249 243 247 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 8,954 7,993 8,494 7,508 
เงินให้สินเช่ือ 93,131 88,876 90,411 86,540 

            อ่ืน ๆ 54 41 59 41 
          รวมรายได้ดอกเบี้ย 110,781 105,476 106,033 101,041 

 รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
  ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ
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6.36    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝำก 21,762 21,596 20,123 20,017 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,142 1,081 1,885 843 
เงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 9,864 9,617 9,858 9,612 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 

หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 5,561 6,523 5,561 6,523 
อ่ืน ๆ 76 34 76 34 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 39,405 38,851 37,503 37,029 

6.37    รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 199 197 158 164 
อ่ืน ๆ 37,238 36,263 31,888 31,620 

           รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 37,437 36,460 32,046 31,784 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 9,847 8,934 9,682 8,841 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27,590 27,526 22,364 22,943 

6.38    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
มีดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต 
    เงินตรำต่ำงประเทศ 
        เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ 
            ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 7,798 6,725 7,351 7,278 
        ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 265 (876) 265 (876) 
        ตรำสำรหนี้ (114) 66 (117) 61
        ตรำสำรทุน 351 342 - -

     รวมก าไรสุทธิจากธุรกรรม 
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 8,300 6,257 7,499 6,463 
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6.39    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ก ำไรจำกกำรขำย 
เงินลงทุนเผื่อขำย 7,879 2,360 4,220 2,353 
เงินลงทุนทั่วไป 2,806 6,146 2,806 6,146 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 42 

          รวม 10,685 8,506 7,026 8,541 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย (2) - (2) -
เงินลงทุนทั่วไป (2,674) (2,078) (2,674) (2,078)

        รวม (2,676) (2,078) (2,676) (2,078) 
             รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 8,009 6,428 4,350 6,463 

6.40    หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,241 247 1,105 112 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 17,117 22,371 16,440 22,433 
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ) 3,607 (342) 3,607 (342) 
ตรำสำรหนี้เผื่อขำย - 94 - 94

6.41 ภำษีเงินได้    
6.41.1   ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบัน 11,125 10,170 9,315 9,377 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (2,571) (2,338) (2,382) (2,279) 
        รวมภาษีเงินได้ 8,554 7,832 6,933 7,098 
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6.41.2   ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ 
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (11,717) 2,400 (9,317) 8,855 (1,850) 7,005 
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (3,180) - (3,180) (5,018) - (5,018)
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม 
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ 
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 400 (76) 324 (283) 51 (232) 
        รวม (14,497) 2,324 (12,173) 3,554 (1,799) 1,755 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ 
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (11,676) 2,393 (9,283) 8,728 (1,823) 6,905 
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (1,509) - (1,509) (4,434) - (4,434)
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม 
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ 
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน 401 (76) 325 (288) 52 (236) 
        รวม (12,784) 2,317 (10,467) 4,006 (1,771) 2,235 
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6.41.3    กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 44,271 41,150 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 8,854 20.00 8,230 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,251 1,096 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (2,524) (1,185) 
อ่ืน ๆ 973 (309) 
        รวมภาษีเงินได้ 8,554 19.32 7,832 19.03 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 

จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 45,325 38,679 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 9,065 20.00 7,736 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,204 1,081 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (2,544) (1,151) 
อ่ืน ๆ (792) (568) 
        รวมภาษีเงินได้ 6,933 15.30 7,098 18.35 

6.42    กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย	์ ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ประกอบธุรกิจ	 การธนาคารพาณิชย์
	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 เลขที่	333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	 0107536000374	
	 เว็บไซต์		 www.bangkokbank.com
	 โทรศัพท์	 0-2231-4333	
	 โทรสาร		 0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	 ทุนจดทะเบียนของธนาคาร	 จ�านวน	 40,000,000,000			บาท			แบ่งเป็น	
	 	 หุ้นสามัญ		 จ�านวน	 3,998,345,000	 หุ้น			 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	
	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 1,655,000	 หุ้น			 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
	 ทุนที่เรียกช�าระแล้ว	 จ�านวน	 19,088,428,940	 บาท			โดยเป็น
	 	 หุ้นสามัญ		 จ�านวน	 1,908,842,894	 หุ้น		 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	

1.	 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ

 1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
	 	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000		โทรสาร	0-2009-9991	

 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   

ประเภทของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วันครบก�าหนดไถ่ถอน ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 5.000% 	 3	ตุลาคม	2566 The	Bank	of	New	York	Mellon
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.050% 	 19	มีนาคม	2567 101	Barclay	Street,	Floor	4E,	New	York,	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.450% 	 19	กันยายน	2571 NY	10286,	USA

 1.3 ผู้สอบบัญชี 
	 ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356
	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
	 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�าพล	ภู่สุดแสวง
	 333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 โทรศัพท์	0-2230-2969		โทรสาร		0-2231-5448

+ ข้อมูลทั่วไป
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 1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)																			
	 333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	
	 โทรศัพท์	0-2626-4981		โทรสาร	0-2231-4890
	 E-mail:	ir@bangkokbank.com

	 	 หมายเหตุ:	 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	 
www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2.	 การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผู้ถือหุ้น
	 สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	13	กันยายน	2561	(Record	date)

ล�าดบั ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 624,910,402 32.74

2 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 80,624,541 4.22

3 ส�านักงานประกันสังคม 57,237,900 3.00

4 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพื่อผู้ฝาก 50,675,829 2.65

5 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 40,013,428 2.10

6 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 35,779,100 1.87

7 UOB	KAY	HIAN	(HONG	KONG)	LIMITED	-	Client	Account 34,982,770 1.83

8 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 34,097,030 1.79

9 MORGAN	STANLEY	&	CO.	INTERNATIONAL	PLC 28,578,529 1.50

10 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 25,690,400 1.35

ผู้ถือหุ้นอื่น 896,252,965 46.95

ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�าระแล้ว 1,908,842,894 100.00

 ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
	 การกระจายการถือครองหุ้น	(Free	Float)	ของธนาคาร	ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	8	มีนาคม	2561	คือ	97.83%

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 (1) นโยบายของธนาคาร
	 	 ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�าไร	โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

ในระยะยาว	ควบคูกั่บความเพียงพอของเงนิกองทนุในการรองรบัธุรกิจของธนาคาร	เงนิก�าไรส่วนทีเ่หลอืจากการจ่ายเงนิปันผลอาจจดัสรร
เป็นเงินส�ารองต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม

  (2) นโยบายของบริษัทย่อย
	 	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�าคัญ	และเป็นไปตามมติของ 

คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ
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3.	 ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร	ปี	2561	และ	ปี	2560

หน่วย:	บาท

ล�าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง 2561 2560

1 นายชาตรี โสภณพนิช/1 ประธานกรรมการ 4,860,000 9,900,000
2 นายปิติ สิทธิอ�านวย/2 ประธานกรรมการ 7,925,000 6,380,000
3 นายเดชา ตุลานันท์/3 ประธานกรรมการบริหาร 6,020,000 5,520,000
4 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 7,100,000 6,600,000
5 นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน	
6,620,000 6,120,000

6 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
และกรรมการบริหาร

6,620,000 6,120,000

7 นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบรหิาร	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6,620,000 6,120,000

8 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 6,620,000 6,120,000
9 นายพรเทพ	 พรประภา		 กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน										
6,620,000 6,120,000

10 นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,620,000 6,120,000
11 นางเกศินี		 วิฑูรชาติ		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 6,620,000 6,120,000
12 นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 6,620,000 6,120,000
13 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร/4 กรรมการธนาคาร - 3,220,000
14 นายโชคชัย	 นิลเจียรสกุล/5 กรรมการอิสระ 6,020,000 4,140,000
15 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่	และกรรมการบริหาร 6,020,000 5,520,000
16 นายสุวรรณ																			 แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	กรรมการบริหาร	 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
6,020,000 5,520,000

17 นายชาญศักดิ์																			เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	และกรรมการบริหาร 6,020,000 5,520,000
18 นายจรัมพร โชติกเสถียร/5 กรรมการธนาคาร	และกรรมการบริหาร 6,020,000 4,140,000
19 นายทวีลาภ																			 ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	และกรรมการบริหาร 6,020,000 5,520,000

																				 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
หมายเหตุ	:	 /1	 นายชาตรี	โสพณพนิช	ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2561
 /2	 นายปิติ	สิทธิอ�านวย	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�าเหน็จ	 ในปี	 2561	 รวม	 18	 ราย	 เป็นเงิน	 114.99	ล้านบาท	 เทียบกับปี	 2560	 

รวม	19	ราย	เป็นเงิน	110.94	ล้านบาท	
2.	 ค่าตอบแทนรวม	 (ประกอบด้วยเงินเดือน	 โบนัส	 และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)	 ของผู้บริหารระดับสูง	 4	 ระดับแรก	 ต้ังแต่ 

รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	ในปี	2561	รวม	14	ราย	เป็นเงิน	687.81	ล้านบาท	เทียบกับปี	2560	รวม	13	ราย	เป็นเงิน	541.24	ล้านบาท	
3.		 ค่าตอบแทน	(ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)	ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�านาจในการจัดการ									

(ตามนิยามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	 พ.ศ.	 2551)	 ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	 ในปี	 2561	 รวม	 68	 ราย	 
เป็นจ�านวนเงินรวม	1,214.80	ล้านบาท	

ค่าตอบแทนอื่นๆ  
ไม่มี		
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4.	 การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร/1	ณ	วันสิ้นปี	2561	กับ	ณ	วันสิ้นปี	2560

หน่วย:หุ้น

ล�าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ณ	วันสิ้นปี	2561 ณ	วันสิ้นปี	2560 ผลต่าง

1 นายชาตรี โสภณพนิช/2 	-	 	17,278,478	 	(17,278,478)

2 นายปิติ สิทธิอ�านวย 	154,941	 	154,941	 	-	

3 นายเดชา ตุลานันท์ 	96,650	 	96,650	 	-	

4 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช 	-	 	-	 	-	

5 นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 	-	 	-	 	-	

6 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ 	-	 	-	 	-	

7 นายชาญ โสภณพนิช 	512,152	 	512,152	 	-	

8 นายอมร จันทรสมบูรณ์ 	10,800	 	10,800	 	-	

9 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล 	24,860	 	24,860	 	-	

10 นายพรเทพ พรประภา 	-	 	-	 	-	

11 นางเกศินี วิฑูรชาติ 	-	 	-	 	-	

12 นายอรุณ	 จิรชวาลา 	-	 	-	 	-	

13 นายจรัมพร		 โชติกเสถียร	 	-	 	-	 	-	

14 นายโชคชัย		 นิลเจียรสกุล	 	2,500	 	2,500	 	-	

15 นายชาติศิริ โสภณพนิช 	5,300,200	 	5,500,200	 	(200,000)

16 นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 	8,860	 	8,860	 	-	

17 นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 	-	 	-	 	-	

18 นายทวีลาภ		 ฤทธาภิรมย์ 	-	 	-	 	-	

หมายเหตุ	:	 /1	 การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร	นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
 /2	 นายชาตรี	โสภณพนิช	ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2561
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5.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร	และในปี	2561	ธนาคารและบริษัทในเครือ	ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	และบริษัทในเครือของ	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ในต่างประเทศ	และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส�าหรับปี	2561
	 	 ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีจ่ายให้แก่บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	

จ�านวน	16,689,500.00	บาท

	 	 ธนาคารมคีา่ใชจ้า่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชขีองสาขาตา่งประเทศท่ีจา่ยให้แก่บรษิทัในเครอืของ	ดลีอยท	์ทูช้	โธมทัส	ุในตา่งประเทศ	
จ�านวน	15,463,391.65	บาท

	 2.	 ค่าบริการอื่นส�าหรับปี	2561
	 	 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	ซึ่งได้แก่	การตรวจสอบเพ่ือจัดท�ารายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 	และการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ	ที่จ่ายให้แก่บริษัท	ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	จ�านวน	
5,550,000.00	บาท	และจะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	1,155,000.00	บาท	

	 	 นอกจากน้ี	ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน	ซึ่งได้แก่	การตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ	และการให้บริการ 
ด้านกฎหมายและภาษี	ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ	ดีลอยท์	 ทู้ช	โธมัทสุ	ในต่างประเทศ	จ�านวน	228,815.65	บาท	และจะต้องจ่าย 
ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	710,323.98	บาท

6.	 ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นกู้	ณ	31	ธันวาคม	2561

ประเภทของหุ้นกู้	 อัตราดอกเบี้ย	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน จ�านวนเงิน 
คงเหลือ

Credit Rating 
(Moody’s/S&P/Fitch Ratings)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 4.800% 	 18	ตุลาคม	2563	 800	ล้านUSD 	 Baa1/BBB+/BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.875% 	 27	กันยายน	2565 800	ล้านUSD 	 Baa1/BBB+/BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 5.000% 	 3	ตุลาคม	2566 500	ล้านUSD	 	 Baa1/BBB+/BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.050% 	 19	มีนาคม	2567 600	ล้านUSD	 	 Baa1/BBB+/BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.450% 	 19	กันยายน	2571 600	ล้านUSD	 	 Baa1/BBB+/BBB+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 9.025% 	 15	มีนาคม	2572 449.825	ล้านUSD	 	 Baa3/BBB/BBB



209

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  

7.	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นในกิจการต่างๆ	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ข้ึนไป	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561

ล�าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

	อัตราร้อยละของ	
	จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้	
	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

ธนาคาร สามัญ 1,000,000,000	 	100.00	

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ากัด
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

INVESTMENT	
COMPANY

สามัญ 100,000	 	100.00	

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด/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

ธนาคาร - - 	100.00	

4 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี  จ�ากัด
323		อาคารยูไนเต็ด	เซ็นเตอร์	ชั้น	30	ถนนสีลม
แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
โทร.	0-2635-5001-3	โทรสาร	0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์ สามัญ 	24,999,997	 	100.00	

5 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
173/10	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
โทร.	0-2011-8730	โทรสาร	0-2058-9807

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน สามัญ 	199,999,997	 	100.00	

6 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
191	อาคารสีลมคอมเพล็กซ์	ชั้น	10,	12,	19,	23,	29-32	
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2618-1000,	0-2231-3777	
โทรสาร	0-2231-3951,	0-2618-1001

ธุรกิจหลักทรัพย์ สามัญ 	1,079,990,920	 	99.91	

7 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด
175	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	7	ชั้น	21	และ	ชั้น	26			
ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2674-6400	โทรสาร	0-2679-5995-6,	0-2679-6855

จัดการกองทุนรวม สามัญ 749,996	 	75.00	

8 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด/2

226	หมู่ที่	3	ต�าบลทุ่งสุขลา	อ�าเภอศรีราชา	 
จังหวัดชลบุรี	20230

ผลิตชิ้นส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์

 

สามัญ 4,017,984	 	59.77	

9 บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ากัด
173/19	อาคารเอเชียเซ็นเตอร์	ชั้นที่	18	
ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
โทร.	0-2017-9900	โทรสาร	0-2017-9929

ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง 
ภายในประเทศ

และให้บริการช�าระดุล

สามัญ 5,240,000	 	69.08	

10 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ากัด
175	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2670-4700	โทรสาร	0-2679-6160

ให้เช่าทรัพย์สิน 
แบบลีสซิ่ง 
และให้เช่าซื้อ

สามัญ 358,750	 	35.88	

11 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด 
319	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	25	ห้อง	9-12	ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทร.	0-2029-0290	โทรสาร	0-2029-0291

บริการด้านคอมพิวเตอร์ สามัญ 149,985	 	30.00	
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ล�าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

	อัตราร้อยละของ	
	จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้	
	แล้วทั้งหมดของบริษัท	

12 บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ�ากัด/2

36/4	หมู่ที่	2	ซอยวัดมหาวงษ์	ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�าบลส�าโรง	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130

ผลิตและจ�าหน่าย 
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ 95,603	 	19.12	

13
 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ากัด
5/13	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลคลองเกลือ	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120
โทร.	0-2558-7555		โทรสาร	0-2558-7566

ให้บริการรับส่ง 
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน

สามัญ 69,221	 	13.84	

14 บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)/3

179/74-80	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2210-0593-6		โทรสาร	0-2210-0597

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามัญ 326	 	12.34	

15 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
55	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
โทร.	0-2721-8888		โทรสาร	0-2721-8976

ให้เช่าพื้นที่	 
อาคาร	ร้านค้า

สามัญ 574,000	 	10.00	

16 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
990	อาคารอับดุลราฮิม	ชั้น	18-19	ถนนพระราม	4
แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2634-6400,	0-2634-6391		โทรสาร	0-2636-1380

เช่าซื้อ สามัญ 5,140,000	 	10.00	

17 บริษัท ไทยน�าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ�ากัด
44	ชั้น	17	อาคารศรีจุลทรัพย์	ถนนพระรามที่	1	
แขวงรองเมือง	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทร.	0-2613-7429		โทรสาร	0-2613-7422

สิ่งทอ สามัญ 1,000,000	 	10.00	

18 บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ�ากัด
1017/5	ถนนประชาพัฒนา	แขวงทับยาว	
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
โทร.	0-2360-7914-7		โทรสาร	0-2360-7918

การพิมพ์ สามัญ 30,000	 	10.00	

19 บริษัท นันทวัน จ�ากัด
161	ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทร.	0-2252-5200		โทรสาร	0-2252-5381

รับเหมาก่อสร้าง สามัญ 2,000	 	10.00	

20 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ากัด
173/35	อาคารเอเซีย	เซ็นเตอร์	ชั้น	26
ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2163-6400		โทรสาร	0-2163-6411,	0-2163-6422

เช่าซื้อ สามัญ 60,000	 	10.00	

21 บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จ�ากัด
898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	9	โซน	บี	1
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทร.	0-2263-0856		โทรสาร	0-2263-0860

ให้บริการที่ปรึกษา 
และการลงทุน

สามัญ 200,000	
 

	10.00	

22 บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ�ากัด
1	อาคารคิวเฮ้าส์	ลุมพินี	ชั้น	16	ถนนสาทรใต้	
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	0-2677-7270-5		โทรสาร	0-2677-7279

ให้บริการที่ปรึกษา 
ด้านการลงทุน

สามัญ 2,000	 	10.00	

23 บริษัท บ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด/3 
33	ซอยสุขุมวิท	3	(นานาเหนือ)	ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ		เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2066-8888,	0-2011-	4956		โทรสาร	0-2011-5100

ลงทุนในบริษัทอื่น	 
และเป็นส�านักงาน 
ปฎิบัติการภูมิภาค	 

(อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

สามัญ 	4,593	 	10.00	

24 บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
177	ชั้น	9	ถนนราชวงศ์	แขวงจักรวรรดิ	
เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
โทร.	0-2225-0200		โทรสาร	0-2224-5670

บริการ สามัญ 200,000	 	10.00	
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ล�าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

	อัตราร้อยละของ	
	จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้	
	แล้วทั้งหมดของบริษัท	

25 เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น 
15th	Floor,	Tytana	Plaza	Building,	Plaza	Lorenzo	Ruiz,	
Binondo,	Manila,	Philippines	
Tel.	(632)	241-5201		Fax.	(632)	243-3216

ประกันภัย สามัญ 350,000	 	10.00	

26 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
199	หมู่	2	ถนนพุทธรักษา	ต�าบลท้ายบ้าน	 
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280
โทร.	0-2702-9467-8		โทรสาร	0-2702-9470

ผลิตและจ�าหน่าย 
หลอดไฟฟ้า

สามัญ 700,000	 	10.00	

27 บริษัท แอสแพค จ�ากัด
717	สุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ)	ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2185-1375-80		โทรสาร	0-2185-1395

น�าเข้า	และส่งออก
เคมีภัณฑ์

สามัญ 26,000	 	10.00	

28 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ�ากัด
32/40	อาคารชิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ชั้นที่	16	 
ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	 
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2259-2942-5		โทรสาร	0-2259-2946

ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก สามัญ 	14,500,000	 	10.00	

29 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)/2 
686	ถนนเอกชัย	แขวงบางบอน
เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150

ผลิตและส่งออก 
รองเท้ากีฬา

สามัญ 86,826,816	 	10.00	

30 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด
21	อาคารทีเอสที	ทาวเวอร์	ชั้น	19	และ	24	ถนนวิภาวดี-รังสิต	
แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2617-8338		โทรสาร	0-2617-8339

ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ 
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

สามัญ 400,000	 	10.00	

31 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
112	Robinson	Road,	#14-04,	 
Singapore	068902
Tel.	(65)	6576-5555		Fax.	(65)	6576-5592

ALTERNATIVE	
INVESTMENT	
MANAGEMENT	
COMPANY

CLASS	B	
SHARES

400,000	 	10.00	

32 บริษัท บางกอก คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
942/43	อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์	ชั้นที่	1	ถนนพระราม	4
แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2632-9179		โทรสาร	0-2632-9354-5

ให้บริการที่ปรึกษา 
ด้านการลงทุน

สามัญ 200	 	10.00	

33 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ�ากัด
137/10	สุขุมวิท	9	(ซอยรื่นจิต)	ถนนสุขุมวิท	
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2255-4661-4		โทรสาร	0-2255-4660

โรงแรมและภัตตาคาร สามัญ 200,000	 	10.00	

34 บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
21	อาคารทีเอสที	ทาวเวอร์	ชั้น	19	ซอยเฉยพ่วง	
ถนนวิภาวดี-รังสิต	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2617-8338		โทรสาร	0-2617-8339

โฮลดิ้งส์ สามัญ 1,200,000	 	10.00	

35 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

Real	Estate	 
Development

ORDINARY 13,836,500	 	10.00	

36 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ�ากัด 
89	หมู่ที่11	ต�าบลบ้านตาล
อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์	จังหวัดชัยภูมิ	36220	

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
หรือโซล่าร์เซลล์

		ผลิต	รวมทั้งจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ 1,111,111	 	10.00	

หมายเหตุ:	 /1	 ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ�านวนหุ้น
 /2	 บริษัทล้มละลาย
 /3	 บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท	แต่ยังไม่เสร็จการช�าระบัญชี



ส�านักงานใหญ่

333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2231-4333
www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน	0-2645-5555	หรือ	1333
สายบัตรเครดิต	0-2638-4000

สาขาต่างประเทศ 

HONG KONG
CENTRAL	DISTRICT	BRANCH	
Bangkok	Bank	Building
28	Des	Voeux	Road,	Central

Tel. (85-2)	2801-6688 Fax.
Swift:

(85-2)	2810-5679
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.

Swift:

(62-21)	385-3881,
231-0070
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.
Swift:

(81-3)	3502-6420
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.
Swift:

(81-6)	6263-6286
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.
Swift:

(856-21)	213-561
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.
Swift:

(95-1)	2331-456
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.

Swift:

(63-2)	752-0877,
403-7879
BKKBPHMM

Ms.	Nattika		Kanpawong
VP	&	Branch	Manager
-	Manila	Branch

+ ท�ำเนียบสำขำ
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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.
Swift:

(65)	6225-5852
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.
Swift:

(886-2)	2506-4625
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.

Swift:

(886-7)	271-3730,
271-3731
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.
Swift:

(44-20)	7283-3988
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.
Swift:

(1-212)	422-0728
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.
Swift:

(84-28)	3821-3772
BKKBVNVX

Mr.	Tharabodee		Serng-Adichaiwit
SVP	&	General	Manager	-	Vietnam	
and	Branch	Manager
-	Ho	Chi	Minh	City	Branch

HANOI		BRANCH	
Unit	3,	Level	3,	International	Center	Building
17	Ngo	Quyen	Street,	Hoan	Kiem	District,	Hanoi	

Tel. (84-24)	3936-5903-8 Fax.

Swift:

(84-24)	3826-7397,		
3936-5913
BKKBVNVXHAN

Ms.	Siriporn		Kunwedsuwan
VP	&	Branch	Manager
-	Hanoi	Branch

KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA	BRANCH
344	(1st	&	2nd	Floors),	Mao	Tse	Toung	Boulevard
Sangkat	Toul	Svay	Prey	I
Khan	Chamkarmon,	Phnom	Penh

Tel. (855)	23-224	404-9 Fax.
Swift:

(855)	23-224-429
BKKBKHPP

Ms.	Yiamsri		Ubonpong
AVP	&	Branch	Manager
-	Cambodia	Branch

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

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.
Swift:

(86-21)	2329-0168
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.
Swift:

(86-21)	2329-0101
BKKBCNSHSHA

Ms.	Supamard		Yu
Branch	Manager
-	Shanghai	Branch
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY) 

SHANGHAI	PILOT	FREE	TRADE	ZONE	
SUB	-	BRANCH
Unit	101	A,	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.
Swift:

(86-10)	6569-0000
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.
Swift:

(86-592)	297-9890
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.
Swift:

(86-755)	3396-5840
BKKBCNSHSZN

Ms.	Zhao	Yi	Shen	(Alicia)
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.
Swift:

(86-23)	6037-2343
BKKBCNSHCQG

Mr.	Wu	Chieh-Shan	(Jason)
Branch	Manager
-	Chongqing	Branch

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

MALAYSIA
HEAD	OFFICE	AND	MAIN	BRANCH
1-45-01	Menara	Bangkok	Bank
Laman	Sentral	Berjaya
No.105	Jalan	Ampang
50450		Kuala	Lumpur

Tel. (60-3)	2174-6888 Fax.
Swift:

(60-3)	2174-6800
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
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สาขาในกรุงเทพฯ

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

กล้วยน�้าไท 0-2391-1058,	0-2392-2581,	
0-2392-2824

0-2391-1963

คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล

0-2354-3720-2 0-2354-3724

คริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์ 0-2102-2490-2 0-2102-2494

คลองจั่น 0-2377-6611,	0-2377-4667 0-2375-8898

คลองตัน 0-2719-9125-9,	0-2314-3740 0-2314-4383

คลองเตย 0-2258-2835,	0-2258-2829 0-2258-2831

คลองถม 0-2221-8394-6	 0-2221-8398

คลองสาน 0-2437-0216-9,	0-2439-5867-8 0-2438-7290

จรัญสนิทวงศ์	ซอย	13 0-2410-2022,	0-2410-2024-5,	
0-2410-2027

0-2410-2028

จรัญสนิทวงศ์	ซอย	70/2 0-2434-6662-4 0-2434-6665

จามจุรี	สแควร์ 0-2160-5091-4 0-2160-5095

จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์	สีลม 0-2630-0569,	0-2630-0576-7 0-2630-0579

จี	ทาวเวอร์			 0-2169-8235-7 0-2169-8239

เจ.เจ.มอลล์ 0-2265-9529-32 0-2265-9533

เจริญผล 0-2214-1431,	0-2214-3281 0-2214-4417

เจริญพาศน์ 0-2465-5042,	0-2465-0695 0-2465-5044

แฉล้มนิมิตร 0-2688-5146-50 0-2688-5167

โชคชัย	4	ลาดพร้าว 0-2530-5340-4,	0-2931-4712 0-2530-5344

ไชน่า	เวิลด์ 0-2222-8674-5,	0-2222-8677 0-2222-8678

ซอยเซนต์หลุยส์	3 0-2307-8521-3	 0-2307-8525

ซอยอารี 0-2279-2090-4,	0-2279-9860-3 0-2271-4583

ซิตี้	รีสอร์ท	(สุขุมวิท	39) 0-2259-0197-8 0-2259-0199

ซี.พี.	ทาวเวอร์ 0-2236-8595-8 0-2236-8599

ซีคอน	บางแค 0-2458-2966-8 0-2458-2970

ซีคอนสแควร์ 0-2721-8642-50 0-2721-8651

ซีดับเบิ้ลยู		ทาวเวอร์ 0-2168-3070-3 0-2168-3074

เซ็นทรัล	ชิดลม 0-2254-9121,	0-2254-9123,	
0-2655-7833

0-2254-9124

เซ็นทรัล	บางนา 0-2361-7946-7 0-2361-7948

เซ็นทรัล	บางนา	2 0-2399-1519-21 0-2399-1523

เซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	2 0-2884-7471-3,	0-2884-7605 0-2884-7604

เซ็นทรัล	พระราม	2 0-2872-4001-2 0-2872-4003

เซ็นทรัล	พระราม	3	(2) 0-2164-0020-3 0-2164-0024

เซ็นทรัล	พระราม	9 0-2160-3829-31 0-2160-3833

เซ็นทรัล	เฟสติวัล	อีสต์วิลล์ 0-2553-6124-7 0-2553-6128

เซ็นทรัล	รามอินทรา 0-2970-6530-3 0-2970-6534

เซ็นทรัล	ลาดพร้าว 0-2541-1539-41 0-2541-1538

เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	2 0-2541-1691-3 0-2541-1695

เซ็นทรัล	เอ็มบาสซี 0-2160-5758-63								 0-2160-5764

เซ็นทรัลเวิลด์ 0-2646-1575-8 0-2646-1579

ดิ	เอ็มควอเทียร์ 0-2003-6500-5 0-2003-6506

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ดิอัพ	พระราม	3 0-2116-5501-3 0-2116-5505

เดอะ	คริสตัล 0-2515-0790-3 0-2515-0794

เดอะ	คริสตัล	2		 0-2102-2271-3	 0-2102-2275

เดอะ	ไนน์	ทาวเวอร์ส 0-2168-1400-2 0-2168-1404

เดอะ	ไบรท์	พระราม	2	 0-2453-2401-3 0-2453-2405

เดอะ	พาซิโอ	ทาวน์	 
(สุขาภิบาล	3)

0-2111-3072-4 0-2111-3076

เดอะ	พาซิโอ	พาร์ค	 
(กาญจนาภิเษก)

0-2111-3875-8 0-2111-3879

เดอะแจส	รามอินทรา 0-2011-0639-42	 0-2011-0643

เดอะซีน	ทาวน์	อิน	ทาวน์ 0-2108-5800-2 0-2108-5804

เดอะเซอร์เคิล	ราชพฤกษ์ 0-2863-8500-2 0-2863-8504

เดอะมอลล์	3	รามค�าแหง 0-2369-3604-5,	0-2369-3607 0-2396-3606

เดอะมอลล์	ท่าพระ 0-2468-2789,	0-2468-8792,	
0-2468-9692

0-2468-2768

เดอะมอลล์	บางกะปิ 0-2734-1646 0-2734-1649

เดอะมอลล์	บางกะปิ	2 0-2704-9160-2 0-2704-9163

เดอะมอลล์	บางแค 0-2454-9372-4 0-2454-9368

เดอะวอล์ค	เกษตร–นวมินทร์ 0-2578-0106-8 0-2578-0109

ตรอกจันทร์ 0-2674-7585,	0-2213-2749 0-2212-5871

ตลาดน้อย 0-2234-9049,	0-2267-0275,	
0-2234-9654,	0-2234-9046-7

0-2234-9048

ตลาดพลู 0-2466-1060-3,	0-2466-8478-9,	
0-2465-6613

0-2466-8480

ตลาดยิ่งเจริญ 0-2552-7340-1,	0-2552-7364-5 0-2552-7386

ตลิ่งชัน 0-2434-0461-2,	0-2435-3109-10 0-2435-3110

ถนนข้าวสาร 0-2281-2480-1 0-2281-2482

ถนนจันทน์	สะพาน	5 0-2678-3150-5,	0-2678-3882 0-2287-4650

ถนนดินแดง 0-2245-3521-3,	0-2245-3858 0-2245-2800

ถนนตะนาว 0-2225-6546,	0-2221-6309,	
0-2221-8126-9,	0-2224-1317

0-2221-7876

ถนนตากสิน 0-2465-9001-5,	0-2890-5901-2 0-2466-3316

ถนนทองหล่อ 0-2381-2339-42 0-2381-7071

ถนนนาคนิวาส 0-2538-5087,	0-2538-5307,	
0-2538-5732,	0-2538-5015

0-2538-5629

ถนนประชาชื่น 0-2589-9922-5,	0-2591-8006-7 0-2589-5995

ถนนประชาอุทิศ	ราษฎร์บูรณะ 0-2428-4001-2,	0-2872-6956 0-2428-2891

ถนนประดิพัทธ์ 0-2279-8060-7,	0-2279-0741 0-2271-4690

ถนนพระราม	2		กม.	7 0-2416-5571-5,	0-2416-0805-6 0-2416-5574

ถนนพระราม	9 0-2247-9883-5,	0-2641-4044,	
0-2247-9881,	0-2248-4937

0-2248-4935

ถนนพัฒนาการ 0-2321-7000-3,	0-2722-7221 0-2321-5872

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 0-2314-1041-3,	0-2314-1324-5,	
0-2314-4390

0-2319-3366

ถนนเพลินจิต 0-2253-6735,	0-2255-2413 0-2251-1649

ถนนรัชดา-ลาดพร้าว 0-2512-1867-9,	0-2513-9724 0-2521-1870
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สาขาในกรุงเทพฯ

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ 0-2284-2893-4,	0-2294-2916,	
0-2294-1252

0-2294-8762,	
0-2294-2926

ถนนรัชดา-ห้วยขวาง 0-2692-6900-4,	0-2276-0995 0-2276-0996

ถนนรามค�าแหง	ซอย	28 0-2377-0222,	0-2377-0228,	
0-2377-0235

0-2377-0334

ถนนรามค�าแหง-เทพลีลา 0-2319-1710-3 0-2319-1714

ถนนรามอินทรา	กม.	10 0-2918-0270-3 0-2918-0274

ถนนลาดปลาเค้า 0-2940-3744-5 0-2940-3489

ถนนลาดพร้าว	44 0-2512-1882-3 0-2512-1884

ถนนลาดพร้าว	ซอย	99 0-2514-2772,	0-2539-7518,	
0-2514-1434,	0-2514-0773

0-2538-6250

ถนนวิทยุ	 0-2252-5371-4 0-2252-5370

ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2277-6396,	0-2275-6045 0-2277-6122

ถนนสรงประภา	ดอนเมือง 0-2929-9719-24 0-2929-9725

ถนนสี่พระยา 0-2236-8715-6,	0-2236-2706-7,	
0-2236-2589

0-2236-2591

ถนนสุขสวัสดิ์ 0-2468-1504,	0-2460-1813,	
0-2468-2724,	0-2877-1102-3

0-2460-1814

ถนนสุขาภิบาล	1	 
รามอินทรา	กม.	8

0-2948-5581-4,	0-2948-5231-2 0-2948-5585

ถนนสุขาภิบาล	3		บึงกุ่ม 0-2728-0740-6 0-2372-0328	

ถนนอโศกมนตรี 0-2260-0545-8 0-2260-0549

ท่าเตียน 0-2221-7141-2,	0-2221-7821 0-2222-4647

ท่าน�้าศิริราช 0-2418-1842-4	 0-2418-1846

ท่าพระ 0-2457-0040-4,	0-2457-3194 0-2457-2176

ท่าอากาศยานกรุงเทพ 0-2535-3657-8,	0-2532-1436 0-2504-2691

ท่าอากาศยานดอนเมือง	 
อาคาร	2		

0-2504-3307-9 0-2504-3310

ทีโอที	แจ้งวัฒนะ 0-2575-3283-6 0-2575-3287

เทสโก้	โลตัส	รามอินทรา	109 0-2175-3445-7 0-2175-3448

เทสโก้	โลตัส	จรัญสนิทวงศ์ 0-2434-7494-5 0-2434-7491

เทสโก้	โลตัส	แจ้งวัฒนะ 0-2990-7528 0-2990-7529

เทสโก้	โลตัส	บางกะปิ	 0-2377-3095,	0-2377-3098-9 0-2377-3183

เทสโก้	โลตัส	บางแค 0-2804-4781,	0-2804-4783-4 0-2804-4777

เทสโก้	โลตัส	บางปะกอก 0-2872-1558-9 0-2872-1561

เทสโก้	โลตัส	ประชาชื่น 0-2910-6014-5 0-2910-6016

เทสโก้	โลตัส	ประชาอุทิศ 0-2426-0140-1 0-2426-0150

เทสโก้	โลตัส	พระราม	1 0-2219-1956-7 0-2219-1958

เทสโก้	โลตัส	พระราม	2 0-2415-4810 0-2415-4503

เทสโก้	โลตัส	พระราม	3 0-2294-0622-3 0-2294-0624

เทสโก้	โลตัส	พระราม	4 0-2249-2745-7 0-2249-2758

เทสโก้	โลตัส	พัฒนาการ 0-2320-1531-3 0-2320-1534

เทสโก้	โลตัส	มีนบุรี 0-2918-5641-2 0-2918-5646

เทสโก้	โลตัส	เยาวราช 0-2623-0972-3 0-2623-0974

เทสโก้	โลตัส	ลาดพร้าว 0-2930-9380-2 0-2930-9378

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้	โลตัส	วังหิน 0-2578-6070-1 0-2578-6072

เทสโก้	โลตัส	วัชรพล 0-2945-6946-7 0-2945-6948

เทสโก้	โลตัส	สุขาภิบาล	1 0-2508-2663-4 0-2508-2665

เทสโก้	โลตัส	สุขาภิบาล	3 0-2916-5236-8 0-2916-5239

เทสโก้	โลตัส	หนองจอก 0-2548-3741-3 0-2548-3744

เทสโก้	โลตัส	หลักสี่ 0-2521-4642-4 0-2521-4640

เทสโก้	โลตัส	อ่อนนุช	80 0-2322-3285-7	 0-2322-3288

เทสโก้	โลตัส	 
เอกมัย-รามอินทรา

0-2935-9791-2 0-2935-9790

ธนบุรี 0-2437-0220-3,	0-2473-8468,	
0-2437-8471

0-2439-1220

นานาเหนือ 0-2253-4492,	0-2253-4498 0-2253-4494

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0-2326-1261-4 0-2326-1265

บางกอกน้อย 0-2411-0101-4 0-2412-2282

บางกะปิ 0-2653-1011-23,	0-2251-5148 0-2251-5149

บางขุนเทียน 0-2468-6660-3,	0-2875-5503 0-2468-4879

บางขุนนนท์ 0-2423-0471,	0-2435-8776,	
0-2424-2203

0-2423-0470

บางเขน 0-2579-1146-8 0-2579-1149

บางแค 0-2413-1701-5 0-2454-2389

บางจาก 0-2311-3851-2,	0-2311-7804,	
0-2331-9684

0-2311-7501

บางซื่อ 0-2585-5301,	0-2585-7450-2 0-2585-5250

บางนา 0-2361-8444-8,	0-2361-8437-8 0-2361-8453-4

บางบอน 0-2416-2010,	0-2415-3081 0-2416-2009

บางพลัด 0-2423-0820-1,	0-2435-8777 0-2423-0822

บางโพ 0-2585-7357-8,	0-2585-7746 0-2587-4923

บางยี่ขัน 0-2424-7921-3,	0-2424-6243 0-2433-2698

บางรัก 0-2630-9273-5,	0-2630-9277 0-2630-9276

บางล�าพู 0-2281-4118,	0-2282-5682,	
0-2281-4134

0-2280-1839

บิ๊กซี	กัลปพฤกษ์ 0-2416-5913-4,	0-2416-5921 0-2416-5922

บิ๊กซี	คู้บอน 0-2509-7611-3 0-2509-7614

บิ๊กซี	เคหะร่มเกล้า 0-2329-9602,	0-2329-9700,	
0-2329-9988

0-2329-9276

บิ๊กซี	ดาวคะนอง 0-2876-2627-9 0-2876-2630

บิ๊กซี	บางนา 0-2393-0894-5 0-2393-0878

บิ๊กซี	บางบอน 0-2898-2271-3 0-2898-2274

บิ๊กซี	บางปะกอก 0-2872-0241-2 0-2872-0243

บิ๊กซี	ประชาอุทิศ	90 0-2463-6827-8,	0-2463-6708 0-2463-6709

บิ๊กซี	พระราม	2 0-2453-1824-5 0-2453-1826

บิ๊กซี	พระราม	2	สาขา	2 0-2451-4238-9,	0-2451-4260 0-2451-4262

บิ๊กซี	พระราม	4 0-2204-1926-7 0-2204-1928

บิ๊กซี	เพชรเกษม 0-2421-3589-90 0-2421-3587

บิ๊กซี	เพชรเกษม	2 0-2807-5193-4 0-2807-5191
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สาขาในกรุงเทพฯ

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี	รัชดาภิเษก 0-2642-2372-3 0-2642-2370

บิ๊กซี	ราชด�าริ 0-2250-4714-5 0-2250-4716

บิ๊กซี	รามค�าแหง 0-2735-2175,	0-2735-2178,	
0-2735-2609

0-2735-2626

บิ๊กซี	รามอินทรา 0-2971-7881-2 0-2971-7880

บิ๊กซี	ลาดพร้าว	2 0-2938-6434-5 0-2938-6437

บิ๊กซี	สะพานควาย 0-2616-7214-5 0-2616-7216

บิ๊กซี	สายไหม 0-2536-0972-4 0-2536-0969

บิ๊กซี	สุขาภิบาล	3 0-2916-3720-1 0-2916-3722

บิ๊กซี	สุขาภิบาล	5 0-2153-1627-9 0-2153-1630

บิ๊กซี	สุวินทวงศ์ 0-2906-4651,	0-2906-4657 0-2906-4484

บิ๊กซี	อ่อนนุช							 0-2740-3801-2 0-2740-3803

บิ๊กซี	อิสรภาพ 0-2466-5817-8 0-2466-5819

บิ๊กซี	อุดมสุข 0-2328-2143-5 0-2328-2146

บุคคโล 0-2468-0123-5,	0-2468-4971-3,	
0-2468-3485

0-2468-6670

บุญถาวร	เกษตร-นวมินทร์ 0-2943-9101-3,	0-2943-9109 0-2943-9110

เบ็ล	แกรนด์	พระราม	9 0-2168-1216-9 0-2168-1220

ปตท.	ถนนรามอินทรา 0-2362-4935-8 0-2362-4939

ประตูน�้า 0-2253-7823,	0-2253-9086,	
0-2252-5183-5,	0-2254-7950	

0-2253-9009

ปากคลองตลาด 0-2226-4601-4,	0-2226-3884 0-2226-4600

พระโขนง 0-2392-1984,	0-2391-2877 0-2381-2407

พระที่นั่งอัมพรสถาน 0-2126-6991-4 0-2126-6995

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 0-2656-6146-8,	0-2656-6173 0-2656-6145

พาต้า	ปิ่นเกล้า 0-2435-0192-4 0-2435-0195

พาราไดซ์	พาร์ค 0-2787-2027-30 0-2787-2031

พาหุรัด 0-2222-2843,	0-2222-5868 0-2225-6843

เพชรเกษม	ซอย	63/2 0-2421-3782,	0-2421-3785-6,	
0-2421-3795

0-2421-3796

เพลินนารี่	มอลล์	วัชรพล 0-2136-8070-2 0-2136-8074

แพลทินั่ม	ประตูน�้า 0-2121-9578-80,	0-2121-9582 0-2121-9581

ฟอร์จูน	ทาวน์ 0-2642-0138-40	 0-2642-0142

ฟอร์จูน	ทาวน์	2 0-2642-0070-1 0-2642-0072

ฟิวเจอร์	มาร์ท	พระราม	3 0-2291-7908-10 0-2291-7906

แฟชั่น	ไอส์แลนด์ 0-2947-5245-7 0-2947-5248

ภาษีเจริญ 0-2454-1679,	0-2454-1773,	
0-2454-1371

0-2454-2742

มทร.พระนคร	(ศูนย์เทเวศร์) 0-2280-0080-2 0-2280-0084

มหานาค 0-2281-9964,	0-2281-9941,	
0-2628-0839-41

0-2281-9963

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0-2431-5643-5 0-2431-5004

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-9782,	0-2579-9851-3 0-2579-9785

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

0-2427-8675-7,	0-2427-2948 0-2427-8678

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0-2587-4392-3 0-2587-4394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

0-2286-8210-1 0-2286-8212

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจันทร์

0-2222-2481-2 0-2222-2483

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0-2241-8314-5 0-2241-8316

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

0-2241-8289-90 0-2241-8291

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 0-2319-4007-9 0-2319-3991

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	2 0-2397-7216-9 0-2397-7220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
(ประสานมิตร)

0-2261-6321-4 0-2261-6325

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0-2561-5605-8 0-2561-5211

มหาวิทยาลัยสยาม 0-2457-3756-8 0-2457-3766

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0-2692-0811,	0-2692-0833 0-2692-0710

มาบุญครอง 0-2611-8052-3 0-2611-8051

มาบุญครอง	2 0-2611-4952-5 0-2611-4951

มีนบุรี 0-2517-0117-9,	0-2517-0360 0-2517-0361

เมโทร	เวสต์ทาวน์	 
(กัลปพฤกษ์)

0-2496-1882-5 0-2496-1886

ยอดพิมาน	ริเวอร์วอล์ค 0-2110-0801-3 0-2110-0805

ยานนาวา 0-2289-2561,	0-2289-0143,	
0-2289-0114

0-2289-2563

ยู	เซ็นเตอร์	จุฬา	42 0-2216-2094-5 0-2216-2096

เยาวราช 0-2225-4683-5,	0-2225-4675 0-2225-4676

รพ.ศิริราช	ปิยมหาราชการุณย์ 0-2411-4988-90	 0-2411-3662

รัชโยธิน 0-2939-5682-3,	0-2939-5685-6 0-2939-5687

ราชเทวี 0-2216-1550-8,	0-2216-1574-6 0-2216-1572

ราชวงศ์ 0-2224-5489,	0-2224-5494,	
0-2224-6400

0-2221-3172

ราชวัตร 0-2241-1550-5,	0-2241-1079,	
0-2241-1648

0-2241-0717

ราชวิถี 0-2241-0815,	0-2243-0775-8,	
0-2243-4000

0-2243-4001

รามอินทรา 0-2521-2649-50,	0-2521-0349,	
0-2552-5445

0-2521-2651

ราษฎร์บูรณะ 0-2427-0130-2 0-2427-3769

โรงพยาบาลกรุงเทพ 0-2718-1551-2 0-2718-1553

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	
บางแค

0-2455-0421-3 0-2455-0424

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 0-2251-9761-3 0-2251-9765

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 0-2211-1381-2,	0-2211-1384,	
0-2211-1378

0-2211-1379

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 0-2254-6505-6,	0-2667-1219 0-2254-6507

โรงพยาบาลพญาไท	2 0-2278-3013,	0-2278-3963-4 0-2278-3046

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า			 0-2354-6108-9 0-2354-6110
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ลาดกระบัง 0-2326-9950-3 0-2326-9954

ลาดพร้าว 0-2511-4051-5,	0-2513-1405,	
0-2511-1304

0-2511-3138

ลาดพร้าว	101 0-2187-0046-7 0-2187-0048

ลุมพินี 0-2252-9365-6,	0-2252-8105 0-2254-7833

วงเวียน	22	กรกฎา 0-2223-2596,	0-2222-2848 0-2223-2597

วงศ์สว่าง 0-2585-0350,	0-2585-5717,	
0-2585-8858

0-2585-5717

วรจักร 0-2221-7410,	0-2221-7887-9 0-2225-1688

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0-2411-2762-4 0-2411-2769

ศรีย่าน 0-2241-3191-4,	0-2241-2888,	
0-2241-0125

0-2243-0999

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
อาคาร	A

0-2143-8975-8 0-2143-8979

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
อาคาร	B	

0-2143-9610-4 0-2143-9615

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

0-2378-4201-3,	0-2378-0747 0-2378-0748

สยามพารากอน 0-2129-4318-22 0-2129-4323-5

สยามแม็คโคร	จรัญสนิทวงศ์ 0-2864-6833-4 0-2864-6835

สยามแม็คโคร	ลาดพร้าว			 0-2734-3362-3 0-2734-3361

สยามแม็คโคร	สาทร 0-2676-4302-3 0-2676-4301

สยามแม็คโคร	สามเสน 0-2636-9870-1,	0-2636-9873 0-2636-9872

สยามสแควร์ 0-2252-1330-9,	0-2252-0519,	
0-2251-8546

0-2254-7834,	
0-2252-3204

สวนจตุจักร 0-2272-4420,	0-2272-4422 0-2272-4421

สวนพลู 0-2287-1561-5 0-2287-1567

สวนสยาม 0-2517-1364-6,	0-2517-8496 0-2517-1367

สะพานขาว 0-2281-3820,	0-2282-9627,	
0-2281-3811,	0-2628-2410-1

0-2281-0265

สะพานผ่านฟ้า 0-2281-5926,	0-2282-0010,	
0-2281-0944,	0-2281-5362

0-2280-1849,	
0-2281-5359

สะพานพระปิ่นเกล้า 0-2434-0140-4 0-2423-0104

สะพานเหลือง 0-2267-1022-5,	0-2266-7284-6 0-2266-7288

สะพานใหม่ดอนเมือง 0-2521-0335,	0-2521-1593,	
0-2521-2077,	0-2521-4371

0-2552-1779

สาทร 0-2287-1141,	0-2285-5242-3,	
0-2285-5240

0-2285-5265

สาธุประดิษฐ์ 0-2211-9591-3,	0-2211-7023-4,	
0-2211-8227

0-2211-9165

สามยอด 0-2225-6716-7,	0-2223-1589-90,	
0-2225-9273

0-2225-6845

สามแยกไฟฉาย 0-2411-1145,	0-2411-0444,	
0-2866-6645-8,	0-2866-7660-1

0-2411-3143

ส�านักงาน	ก.พ. 0-2281-5744,	0-2280-4040 0-2281-5965

ส�านักงานใหญ่สีลม 0-2230-1036,	0-2230-1649,	
0-2230-1098,	0-2230-1940

0-2230-2722

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักสาขาพลับพลาไชย 0-2221-4681,	0-2221-5265,	
0-2222-0321

0-2222-2649

ส�าเพ็ง 0-2222-2141,	0-2224-2336,	
0-2622-4776

0-2225-6842

สี่แยกบางนา 0-2396-1196-7,	0-2396-0742 0-2396-1195

สี่แยกราชวงศ์ 0-2224-7740-2 0-2224-7708

สีลม 0-2233-6080,	0-2635-8451,	
0-2635-6614-6

0-2233-4953

สุขุมวิท	103	(อุดมสุข) 0-2393-0126-9 0-2393-0130

สุขุมวิท	43 0-2662-4778-9,	0-2258-8847 0-2258-4727

สุขุมวิท	71 0-2391-7016-8 0-2391-7020

สุขุมวิท	77	(ประเวศ) 0-2328-6690-3 0-2328-6694

สุขุมวิท	ซอย	11 0-2255-3680-3 0-2255-3684

สุนทรโกษา 0-2240-4071-3,	0-2240-4080,	
0-2240-4085

0-2240-4074

สุรวงศ์ 0-2233-9760-9,	0-2234-4816 0-2234-5182

เสนานิคม 0-2513-9142-6 0-2513-2774

หนองแขม 0-2431-2156-8 0-2431-1729

หนองจอก 0-2543-1187,	0-2543-2488 0-2543-1188

หมู่บ้าน	ดี.เค.	(บางบอน) 0-2417-7145-8 0-2417-7149

หลักสี่ 0-2521-3145-6,	0-2521-2761,	
0-2521-3148,	0-2521-5282

0-2521-3148

หลักสี่พลาซ่า 0-2576-1286-9 0-2576-1290

ห้วยขวาง 0-2277-4651-2 0-2277-6348

หัวล�าโพง 0-2216-3074-7,	0-2216-6933,	
0-2216-6935-9

0-2216-3139

หัวหมาก 0-2314-1736-8,	0-2314-5777 0-2314-0788

เหม่งจ๋าย 0-2274-3551-2,	0-2274-3123 0-2274-3791

อมอรินี 0-2540-3401-3 0-2540-3404

อวานี	ริเวอร์ไซด์ 0-2469-8172-4 0-2469-8175

อโศก-ดินแดง 0-2246-1610-3,	0-2247-9232 0-2246-0104

อ่อนนุช	ซอย	16 0-2331-3812,	0-2331-3819,	
0-2331-3899

0-2331-3796

ออมนิ	ลาดพร้าว	116 0-2530-1242-3,	0-2530-1267		 0-2530-1248

ออลซีซั่นส์	เพลส 0-2685-3851-2 0-2685-3853

อาคารกรุงเทพ	ทาวเวอร์ 0-2308-0071-3 0-2308-0075

อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ไว.ดับบลิว.ซี.เอ.	

0-2679-1752-3 0-2679-1754

อาคารเกษมกิจ	สีลม 0-2236-3983-5 0-2236-3987

อาคารชินวัตร	ทาวเวอร์	3 0-2949-2606-8 0-2949-2605

อาคารซันทาวเวอร์ส		 0-2273-8036-8	 0-2273-8040

อาคารซิลลิค	เฮาส์ 0-2235-7090-3 0-2235-7094

อาคารเพิร์ล	แบงก์ค็อก			 0-2029-1420-2	 0-2029-1423

อาคารมาลีนนท์ 0-2661-2295-7 0-2661-2298

อาคารยาคูลท์	สนามเป้า 0-2279-7421-4,	0-2279-7442-3 0-2279-7441
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ส�านักธุรกิจในกรุงเทพฯ

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

อาคารวานิช 0-2254-2789,	0-2254-2773,	
0-2253-4601,	0-2254-2620

0-2254-2826

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-
รพ.รามาธิบดี

0-2354-5338-40 0-2354-5342

อาคารสินธร	ทาวเวอร์		 0-2263-3510-2			 0-2263-3514

อาคารอับดุลราฮิม 0-2636-0578-80 0-2636-0582

อินเดีย	เอ็มโพเรี่ยม 0-2224-0533-6 0-2224-0537

อินทรา	สแควร์ 0-2251-5651-3 0-2251-5655

อินทรารักษ์ 0-2519-5306-8,	0-2519-3435 0-2519-5309

อินทามระ 0-2277-2551-2,	0-2277-0353 0-2277-0788

อุรุพงษ์ 0-2215-0640-2,	0-2215-9628 0-2251-9631

เอ็กเชน	ทาวเวอร์	ถนนสุขุมวิท 0-2260-4471-4 0-2260-4475

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เอกมัย 0-2714-3100-18,	0-2714-3098,	
0-2391-9276	

0-2714-3096

เอ็น	มาร์ค	พลาซ่า	บางกะปิ 0-2377-5466-9 0-2377-5404

เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์ 0-2537-0358-61 0-2537-0362

เอ็ม	ทาวเวอร์ 0-2016-3053-5 0-2016-3057

เอ็มโพเรี่ยม 0-2664-9291-3 0-2664-9294

เอ็มไพร์	ทาวเวอร์ 0-2670-2544-6 0-2670-2548

เอสพละนาด 0-2354-2075-7 0-2354-2079

เอไอเอ	แคปปิตอล	เซ็นเตอร์	
(ถนนรัชดาภิเษก)

0-2248-1423-6 0-2248-1427

โอเรียนเต็ล 0-2236-5651,	0-2630-6780-2,	
0-2266-8616

0-2233-6394

โอเรียนเต็ล	2 0-2233-9872-4 0-2233-9875

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจคลองตัน 0-2719-8389,	0-2314-1453	 0-2719-8696

ส�านักธุรกิจซอยอารี 0-2271-4580-1 0-2279-6528

ส�านักธุรกิจตรอกจันทร์ 0-2673-3003,	0-2211-7409 0-2673-3004

ส�านักธุรกิจถนนตากสิน 0-2890-6505 0-2890-6512

ส�านักธุรกิจถนนพระราม	2	 
กม.	7

0-2417-2805-9 0-2840-1005

ส�านักธุรกิจถนนพระราม	9 0-2645-6700,	0-2645-2801,	
0-2645-2812-3,	0-2645-2815	

0-2645-5601-2

ส�านักธุรกิจถนนรัชดา-
ลาดพร้าว

0-2938-2142 0-2938-9227-8

ส�านักธุรกิจถนนลาดพร้าว	 
ซอย	99

0-2932-3884,	0-2935-0607 0-2935-0624-5

ส�านักธุรกิจบางกะปิ 0-2524-4979,	0-2391-9285,	
0-2251-2940,	0-2251-2969

0-2254-7830

ส�านักธุรกิจบางแค 0-2804-6039-40 0-2804-6034

ส�านักธุรกิจบางนา 0-2361-8444-8 0-2744-3170

ส�านักธุรกิจบางล�าพู 0-2282-4645,	0-2282-7410-1,	
0-2629-4770,	0-2629-2105

0-2281-4120

ส�านักธุรกิจบุคคโล 0-2877-9020 0-2878-2103

ส�านักธุรกิจพลับพลาไชย 0-2623-2727 0-2623-2734,	
0-2221-4418

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจราชเทวี	1 0-2216-1550-8 0-2612-1765

ส�านักธุรกิจราชเทวี	2 0-2129-3614-6,	0-2129-3625,	
0-2129-3105-6

0-2658-4507

ส�านักธุรกิจราชวงศ์ 0-2622-5101-4,	0-2224-6401-4 0-2221-3143

ส�านักธุรกิจรามอินทรา 0-2971-9455-9,	0-2521-8927 0-2986-3500

ส�านักธุรกิจราษฎร์บูรณะ 0-2873-1194-5 0-2873-7042

ส�านักธุรกิจลาดกระบัง 0-2327-0922,	0-2327-0930 0-2327-0938

ส�านักธุรกิจลาดพร้าว 0-2930-9301-8 0-2939-2620-1

ส�านักธุรกิจวงศ์สว่าง 0-2913-9155-7 0-2913-9158-9

ส�านักธุรกิจวรจักร 0-2621-1745,	0-2621-2414-5 0-2225-1688

ส�านักธุรกิจสวนสยาม 0-2906-8357 0-2906-8359-60

ส�านักธุรกิจสะพานพระปิ่นเกล้า 0-2886-0204-5 0-2886-0647

ส�านักธุรกิจสาธุประดิษฐ์ 0-2674-2911 0-2674-4960

ส�านักธุรกิจส�านักงานใหญ่สีลม 0-2230-1024,	0-2230-1785,	
0-2230-2920,	0-2230-1084

0-2626-4080,	
0-2626-4124

ส�านักธุรกิจส�าเพ็ง 0-2622-9955,	0-2224-2383 0-2622-9956

ส�านักธุรกิจสีลม 0-2233-6080-99 0-2635-6897

ส�านักธุรกิจหัวล�าโพง 0-2216-6935-9 0-2216-7652

ส�านักธุรกิจเอกมัย 0-2714-4392-3,	0-2391-9285 0-2714-2822
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สาขาในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดกระบี่

กระบี่ 075-631657-8 075-611785

เทสโก้	โลตัส	กระบี่ 075-650730-1 075-650732

เทสโก้	โลตัส	อ่าวลึก 075-610813,	682223-5 075-610815

บิ๊กซี	กระบี่ 075-810507-8 075-810509

เหนือคลอง 075-636455-6 075-636458

อ่าวนาง	กระบี่ 075-695745-7 075-695748

อ่าวลึก 075-610829,	681131 075-654562,	
681132

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 034-512710-1				 034-511111

ท่าม่วง	กาญจนบุรี 034-611722,	627027 034-611311,	
611411

ท่าเรือ	กาญจนบุรี 034-561997-8,	562232-4 034-561031

เทสโก้	โลตัส	ท่าม่วง 034-612895-7 034-612899

เทสโก้	โลตัส	ท่ามะกา 034-542914-7 034-542682

บ่อพลอย	นิวกรุงไทย 034-581494-7 034-581498

โรบินสัน	กาญจนบุรี 034-603315-8 034-603319

จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 043-812655-6 043-811275,	
812001

กาฬสินธุ์	พลาซ่า 043-816195-7 043-816194

เขาวง 043-859537 043-859124

บิ๊กซี	กาฬสินธุ์ 043-810471-4 043-810475

สมเด็จ 043-861308 043-861419

จังหวัดก�าแพงเพชร

ก�าแพงเพชร 055-713345,	713511-3 055-711014

ขาณุวรลักษบุรี 055-779065,	725243-4 055-779153

ท่ามะเขือ 055-724490-2 055-724493

นครชุม 055-799417,	799464 055-799497

บิ๊กซี	ก�าแพงเพชร 055-853826-8 055-853829

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	
ก�าแพงเพชร

055-716501-4 055-716505

สลกบาตร 055-771432-3 055-771488

จังหวัดขอนแก่น

กระนวน 043-251719-21 043-251720

ขอนแก่น 043-225142-6 043-221923

เขาสวนกวาง 043-449224-5 043-449223

ชุมแพ 043-311332 043-311490

เซ็นทรัล	พลาซ่า	ขอนแก่น 043-288122-3 043-288124

ถนนประชาสโมสร 043-237945,	238091,	237689 043-237699

ถนนหน้าเมือง 043-225416,	413543-6 043-225319

เทสโก้	โลตัส	ขอนแก่น 043-365008-10 043-365011

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้	โลตัส	ขอนแก่น	2 043-911713-5 043-911712

เทสโก้	โลตัส	ชุมแพ	 043-312544,	312547,	312537 043-312601

เทสโก้	โลตัส	พล	ขอนแก่น 043-415369,	414443,	414344 043-415007

เทสโก้	โลตัส	แฟรี่พลาซ่า	
ขอนแก่น

043-271141-2 043-271145

เทสโก้	โลตัส	หนองสองห้อง 043-491631-3 043-491634

บ้านไผ่ 043-272887,	272889 043-272888

ประตูน�้า	ขอนแก่น 043-472550-3 043-472554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202650-1 043-202653

มัญจาคีรี 043-289020-1,	381255 043-289019

เมืองพล 043-414170 043-414223

หน้าพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น 043-246516-8 043-246610

จังหวัดจันทบุรี

ขลุง 039-441513,	366065 039-441514

จันทบุรี 039-311162,	346428-9 039-313225

ถนนท่าแฉลบ 039-321780,	321768-9 039-321779

ท่าใหม่ 039-431989 039-431431

เทสโก้	โลตัส	จันทบุรี 039-303467 039-303469

นายายอาม 039-371231 039-371234

บิ๊กซี	จันทบุรี 039-436471-4 039-436475

มะขาม 039-389004-5 039-389003

โรบินสัน	จันทบุรี 039-328686-90 039-328689

สอยดาว 039-381512-5 039-381516

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 038-514982-7 038-514981

โตโยต้า	ฉะเชิงเทรา 038-130128-30 038-130131

เทสโก้	โลตัส	พนมสารคาม 038-553349-50 038-553348

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 038-840731,	571822,	571833 038-571866

บางคล้า 038-541500,	541700 038-541879

บางน�้าเปรี้ยว 038-581271-2,	581278 038-581273-4

บางปะกง 038-531289,	531292 038-531291

บ้านโพธิ์ 038-587255,	587251-3 038-587254

บิ๊กซี	ฉะเชิงเทรา 038-536031-2 038-536033

บิ๊กซี	ฉะเชิงเทรา	2 038-514992-3 038-514991

พนมสารคาม 038-551530,	551001 038-551602

โรบินสัน	ฉะเชิงเทรา 038-564205-7 038-564208

สุวินทวงศ์ 038-593011-3 038-593014

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 038-278400 038-278446

ชายหาดพัทยา 038-489104-6 038-489107

ซอยเนินพลับหวาน 038-041184-6 038-041182

ซอยบัวขาว	พัทยา 038-410394-7 038-410398
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เซ็นทรัล	พลาซ่า	ชลบุรี 038-053913-5 038-053916

เซ็นทรัลเฟสติวัล	พัทยาบีช 038-043161-4 038-043160

ดอนหัวฬ่อ	ชลบุรี 038-453201-3 038-453205

ถนนเทพประสิทธิ์	พัทยา 038-412825-7 038-412828

ถนนพระต�าหนัก 038-710562-3,	411586-7 038-710564

ถนนพระยาสัจจา	ชลบุรี 038-467380-1 038-467382

ถนนราษฎร์ประสงค์ 038-794837 038-794834

ถนนสุขุมวิท	พัทยากลาง 038-428459,	428475,	428577 038-428285

ถนนอัสสัมชัญ	ศรีราชา 038-339450-2 038-339453

ท่าเรือ	แหลมฉบัง 038-401875-7,	401789 038-401790

เทสโก้	โลตัส	ชลบุรี 038-276051-3 038-276020

เทสโก้	โลตัส	บ่อวิน	ชลบุรี 038-117063-5 038-117068

เทสโก้	โลตัส	พัทยาใต้ 038-427853,	427857,	427937 038-427423

เทสโก้	โลตัส	พัทยาเหนือ 038-370858 038-370228

เทสโก้	โลตัส	สัตหีบ 038-439446-9 038-439445

เทสโก้	โลตัส	อมตะนคร 038-457301-2 038-457300

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 038-337656-8 038-337659

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 038-214615-7,	214528 038-214613-4

เนินเต็ง 038-271036-9 038-271035

บ่อทอง	ชลบุรี 038-211225-6,	211255 038-211256

บางปลาสร้อย 038-285837 038-285842

บางพระ	ศรีราชา 038-358246-7 038-358248

บางละมุง 038-222370-7 038-222376

บางแสน 038-386445-8 038-386449

บ้านเก่า	ชลบุรี 038-451900-3 038-451904

บ้านบึง 038-443691-2,	444021-2 038-443712

บิ๊กซี	ชลบุรี 038-192211-3 038-192214

บิ๊กซี	ชลบุรี	2 038-387991-4 038-387995

บิ๊กซี	พัทยา	2 038-374840-2 038-374843

บิ๊กซี	พัทยากลาง 038-488290-2 038-488289

บุญถาวร	พัทยา 038-429931,	429941,	429951,	
429961

038-429971

บุญสัมพันธ์	พัทยา 038-426793-4,	426750-1 038-426745

พนัสนิคม 038-473342 038-461969

พัทยากลาง 038-422070-3 038-422076

พัทยาเหนือ 038-489067-70 038-489484

พานทอง 038-740072,	451185 038-451783

เมืองพัทยา 038-427962,	410425-7 038-361609

วอล์คกิ้ง	สตรีท	พัทยา 038-415368-70,	415724 038-415725

ศรีราชา 038-322767-8 038-311917

ศรีราชา	2 038-101604-7 038-101608

สยามคันทรีคลับ 038-405196-9 038-405188

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

สยามแม็คโคร	ชลบุรี 038-288516-8 038-288517

สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 038-408914,	481526-8 038-480913

สัตหีบ 038-437672,	437129 038-437480

สี่แยกปากร่วม	ชลบุรี 038-337106-7 038-337110

หนองมน 038-391121-3 038-391124

หาดจอมเทียน	สาย	2	พัทยา 038-232736-7,	232745,	232750 038-232751

แหลมฉบัง	ศรีราชา 038-195865-8 038-195869

อาทาระ	ศรีราชา 038-313541-2,	313561-2 038-313563

อ่าวอุดม 038-352150,	352145-7 038-352149

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 056-411769,	411758-9 056-412504

เทสโก้	โลตัส	ชัยนาท 056-426847-9 056-426846

โพนางด�า 056-413543-4,	413546 056-413545

หันคา 056-451113,	451115 056-451114

จังหวัดชัยภูมิ

แก้งคร้อ 044-882551-4 044-882555

จัตุรัส 044-851123 044-851196

ชัยภูมิ 044-811222,	812058 044-811251

เทสโก้	โลตัส	ชัยภูมิ 044-813410-3 044-813414

บิ๊กซี	ชัยภูมิ 044-051234-5 044-051237

หนองบัวแดง 044-872044-5 044-872829

ห้าแยกโนนไฮ 044-822205-7,	836022 044-822204

จังหวัดชุมพร

ชุมพร 077-511446,	511854,	511274 077-511464

ท่าแซะ 077-599000,	584157,	584213 077-599001

เทสโก้	โลตัส	ชุมพร 077-658980-2 077-658983

เทสโก้	โลตัส	หลังสวน 077-544726-7,	544738 077-544739

ปากน�้า	ชุมพร 077-521900,	521462 077-521460

มาบอ�ามฤต 077-578135-7 077-578134

สวี 077-531070-1,	583372 077-531071

สี่แยกปฐมพร 077-534514,	534516 077-534515

หลังสวน 077-541601,	581486,	581495 077-541736

โอเชี่ยนชอปปิ้งมอลล์	ชุมพร 077-502248-50 077-502321

จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 053-711258,	714013 053-711256

เชียงแสน	เชียงราย 053-777571-3 053-777525

เซ็นทรัล	พลาซ่า	เชียงราย 053-179770-2 053-179773

ตลาดบ้านดู่	เชียงราย 053-151795-8 053-151799

เทสโก้	โลตัส	เชียงของ 053-791814-6 053-791809

เทสโก้	โลตัส	แม่จัน	เชียงราย 053-772394-5 053-772385

เทสโก้	โลตัส	แม่สาย 053-734561-4 053-734565

บิ๊กซี	เชียงราย 053-711644,	747058-9 053-717766
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

พาน 053-721235-6 053-721233

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-912209-12 053-912213

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	เชียงราย 053-776281-4 053-776285

แม่ขะจาน	 053-704411 053-704413

แม่จัน 053-711394-5,	771059 053-771058

แม่สรวย	 053-656422,	786010 053-786012

แม่สาย	 053-731398,	732701-3 053-731399

ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 053-718113-7 053-718116

จังหวัดเชียงใหม่

กาดสวนแก้ว	 053-895099-100,	225465-7 053-225464

ข่วงสิงห์	 053-224106,	408820-1 053-224105

คณะเทคนิคการแพทย์	
ม.เชียงใหม่

053-289326-9 053-289330

จอมทอง 053-826599-601 053-341112

ไชยปราการ	เชียงใหม่ 053-457792-4 053-457795

เซ็นทรัล	เฟสติวัล	เชียงใหม่ 053-288584-6 053-288587

เซ็นทรัล	แอร์พอร์ท	เชียงใหม่ 053-283923-4 053-283925

ดอยสะเก็ด	 053-495996-7,	866331 053-495948

ตลาดมีโชค 053-266526-30 053-266528

ตลาดแม่มาลัย	 053-471111-4 053-471461

ตลาดแม่เหียะ	เชียงใหม่ 053-271834-5,	271837 053-271836

ตลาดสันทราย	เชียงใหม่ 053-380921,	380924 053-380923

ถนนช้างคลาน	 053-820787-91 053-282528

ถนนนิมมานเหมินทร์	เชียงใหม่ 053-289321-3 053-289324

ถนนเมืองสมุทร	 053-876217-20,	233111 053-251161

ถนนศรีดอนไชย	เชียงใหม่ 053-208631-3 053-208635

ถนนสุเทพ	 053-277444,	279822-6 053-277101

ท่าแพ	 053-282100-2 053-274734

เทสโก้	โลตัส	ค�าเที่ยง 053-872771-3 053-872774

เทสโก้	โลตัส	ฝาง 053-383091,	383098 053-383075

เทสโก้	โลตัส	รวมโชค	เชียงใหม่ 053-243596-8 053-243599

เทสโก้	โลตัส	สันทราย 053-350555,	350500,	350516 053-350529

เทสโก้	โลตัส	หางดง	เชียงใหม่ 053-807546 053-807547

บ่อสร้าง	 053-338103-4 053-338094

บ้านถวาย 053-023620-2 053-023619

บิ๊กซี	เชียงใหม่ 053-850789 053-850793

บิ๊กซี	เชียงใหม่	2 053-850716-7 053-850715

บิ๊กซี	หางดง	เชียงใหม่ 053-447837-8 053-447839

บิ๊กซี	หางดง	2	เชียงใหม่ 053-442841-2 053-442843

บุญถาวร	เชียงใหม่ 053-142600-3 053-142599

ประตูช้างเผือก	 053-214333,	404920-7 053-213996

ประตูเชียงใหม่	 053-272462,	270124-6 053-272706

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ฝาง 053-451431-5 053-451212

พรอมเมนาดา	เชียงใหม่ 053-142605-7 053-142608

พันธ์ทิพย์	พลาซ่า	เชียงใหม่ 053-288026 053-288028

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053-499171-2,	499177-8 053-499173

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	เชียงใหม่ 053-231750-1 053-231752

แม่โจ้	 053-878261 053-878262

แม่ริม	 053-297162-3 053-297286

แม่อาย	 053-459156-8 053-459148

ศรีนครพิงค์	 053-251033-8 053-251040

สยามทีวี	เชียงใหม่ 053-275200-2 053-275203

สะเมิง	 053-487126-7 053-487127

สันก�าแพง	 053-331470-1 053-331472

สันป่าข่อย	 053-262666,	243121,	302520 053-246625

สันป่าตอง	 053-311200,	311237-9 053-311236

สารภี	 053-322992,	321272-4 053-321415

หนองหอย	เชียงใหม่ 053-801661-3 053-801665

หางดง	 053-441650-2 053-427085

ฮอด 053-461035-6 053-461037

จังหวัดตรัง

กันตัง	 075-251500-1,	251247 075-251248

ตรัง			 075-223443-8 075-223449

ถนนพระรามหก	ตรัง 075-219346,	210156 075-219347

เทสโก้	โลตัส	ตรัง		 075-225326-30 075-225332

นาโยง	 075-299088,	242247 075-242248

ปะเหลียน	 075-289102-3 075-289009

ย่านตาขาว	ตรัง 075-584051-4 075-584056

โรบินสัน	ตรัง 075-216188-9 075-216197

ห้วยยอด	 075-271460-2 075-271462

โฮมโปร	ตรัง 075-502167,	502177,	502194 075-502196

จังหวัดตราด

เกาะช้าง	ตราด 039-551154,	551162 039-551163

เขาสมิง 039-599131-4 039-599133

คลองใหญ่ 039-581157-9 039-581156

ตราด 039-521050-4 039-521049

เทสโก้	โลตัส	ตราด 039-513701-3 039-513704

จังหวัดตาก

ตาก 055-511123,	541707 055-511051

ถนนอินทรคีรี 055-533564-6 055-533567

เทสโก้	โลตัส	ตาก 055-893356-8 055-893359

เทสโก้	โลตัส	แม่สอด 055-536708,	536682 055-536712

เทสโก้	โลตัส	แม่สอด-ตาก 055-506996-8 055-506999

แม่สอด 055-531480,	531639 055-531312
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สาขาในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดนครนายก

เทสโก้	โลตัส	นครนายก 037-316712-4 037-316715

นครนายก 037-312033,	311188 037-311077

บ้านนา 037-382304-6 037-382307

สาระสโมสร	รร.จปร.นครนายก 037-393633 037-393655

จังหวัดนครปฐม

ก�าแพงแสน 034-351368-70 034-351039

คลองโยง	ศาลายา	นครปฐม 034-246293,	246296 034-246297

เซ็นทรัล	พลาซ่า	ศาลายา 0-2429-6800-3 0-2429-6804

ดอนตูม	 034-381006-9 034-381773

ถนนทรงพล	 034-251092-5,	219647-8 034-251096

เทสโก้	โลตัส	ก�าแพงแสน 034-352752,	351042-3 034-352762

เทสโก้	โลตัส	นครปฐม 034-275310-2 034-275313

เทสโก้	โลตัส	ศาลายา 0-2482-2069,	0-2482-2071 0-2482-2072

เทสโก้	โลตัส	สามพราน 034-312150-2 034-312153

นครชัยศรี	 034-228383,	333337,	332420 034-228385

นครปฐม 034-251994-6 034-259676

บางเลน	 034-391036-8 034-391035

บิ๊กซี	นครปฐม 034-275691-3 034-275694

บิ๊กซี	อ้อมใหญ่ 0-2420-6283,	0-2420-4657 0-2420-6290

พุทธมณฑล	 0-2889-3349-52 0-2889-3353

พุทธมณฑลสาย	4	นครปฐม 0-2420-7157-9,	0-2420-7106 0-2420-7105

พุทธมณฑลสาย	5 0-2445-3804-6,	0-2445-3844 0-2445-3856

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา 0-2441-5205-8 0-2441-5209

สยามแม็คโคร	นครปฐม 034-963828-30 034-963831

สามพราน 034-325016-7,	311291-2,	
322865-6

034-321822

หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร	
นครปฐม

034-243822,	243825 034-243336

อ้อมน้อย 0-2420-0763-4,	0-2810-4986-8 0-2420-0767

อ้อมใหญ่	 034-325010-4 034-325015

จังหวัดนครพนม

เทสโก้	โลตัส	ธาตุพนม 042-541299,	541456 042-541593

เทสโก้	โลตัส	นครพนม 042-514147-8 042-514149

นครพนม 042-511209,	511134 042-511588

บ้านแพง 042-591222,	591609,	591018 042-591100

บิ๊กซี	นครพนม 042-532756-8 042-532759

จังหวัดนครราชสีมา

คลังพลาซ่า 044-248943-5 044-248946

จอมสุรางค์ยาตร 044-253524,	257711-3 044-257715

จอหอ 044-296105 044-296106

จักราช 044-399112-3 044-399111

ชุมพวง 044-477291-2 044-477279

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

โชคชัย 044-491201,	491203 044-491448

เซ็นทรัล	พลาซา	นครราชสีมา 044-229390-2 044-229393

ด่านขุนทด 044-204507-9,	204511 044-204510

เดอะมอลล์	นครราชสีมา 044-288282-5 044-288281

ตลาดเซฟวัน 044-222811-3 044-222814

ถนนมิตรภาพ	 044-244092,	244536,	243597 044-243577

ถนนสุรนารายณ์ 044-247123-4,	244183-4 044-244285

ถนนอัษฎางค์ 044-267050-4 044-259430

เทสโก้	โลตัส	โคราช 044-342528-9,	342574-5 044-342576

เทสโก้	โลตัส	ปากช่อง 044-328710-2 044-328713

เทอร์มินอล	21	โคราช 044-498516-8 044-498519

นครราชสีมา 044-241100,	257344 044-253552

โนนไทย 044-381034 044-381035

บัวใหญ่ 044-461564,	461248 044-461565

บิ๊กซี	โคราช 044-341326-9 044-341327

ปักธงชัย 044-441935-6 044-441937-8

ปากช่อง 044-311361,	311381 044-312191

พิมาย 044-471299,	471315,	471876 044-471802

สีคิ้ว 044-290996-7,	290571 044-411230

สูงเนิน 044-286412-4 044-419277

หัวทะเล 044-244651 044-255661

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เซ็นทรัล	พลาซา	
นครศรีธรรมราช

075-392710-3 075-392713

ถนนกะโรม 075-342296,	342890 075-342889

ถนนพัฒนาการ 075-318507-12 075-318509

ทุ่งสง 075-412805-6,	332725 075-411459

เทสโก้	โลตัส	ท่าศาลา	 075-522237,	522247 075-522637

เทสโก้	โลตัส	ทุ่งสง 075-421732-3,	424324 075-424325

เทสโก้	โลตัส	นครศรีธรรมราช 075-358432-4 075-358435

นครศรีธรรมราช 075-312560-1,	312309 075-356393

นาบอน 075-491004,	491092 075-491092

ปากพนัง	 075-517702,	517139 075-517138

ร่อนพิบูลย์ 075-441095 075-441096

สหไทยพลาซ่า	นครศรีธรรมราช 075-342745-8 075-343123

สิชล 075-536222,	536504 075-536031

หัวไทร	 075-337733-4 075-389017

จังหวัดนครสวรรค์

เกษตรไทยอุตสาหกรรมน�้าตาล 056-338324,	338327 056-338328

ชุมแสง 056-282236,	282422 056-282097

ตาคลี 056-261191,	261157 056-261875

ถนนมาตุลี 056-229072,	224136 056-228361
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนสวรรค์วิถี 056-222582,	226489 056-222580

ถนนสวรรค์วิถี	2 056-370591-3 056-370594

เทสโก้	โลตัส	นครสวรรค์	2 056-370200-2 056-370203

นครสวรรค์ 056-222194-5 056-222702

บิ๊กซี	นครสวรรค์ 056-233180-2 056-233179

พยุหะคีรี 056-341501 056-341024

แฟรี่แลนด์	นครสวรรค์ 056-372300-3 056-372299

ลาดยาว 056-271281 056-271280

หนองบัว 056-251159,	323200 056-323255

จังหวัดนนทบุรี

แคราย 0-2580-0151,	0-2589-3254,	
0-2951-0940-3

0-2589-3255

เซ็นทรัล	แจ้งวัฒนะ 0-2193-8071-4 0-2193-8075

เซ็นทรัล	รัตนาธิเบศร์ 0-2526-6720-1,	0-2526-7385 0-2526-6744

เซ็นทรัล	เวสต์เกต 0-2194-2700-3 0-2194-2704

เดอะ	คริสตัล	พีทีที	ชัยพฤกษ์ 0-2023-2738-40 0-2023-2736

เดอะ	คริสตัล	ราชพฤกษ์ 0-2102-5663-5 0-2102-5667

เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน 0-2550-0995 0-2550-0994

เดอะวอล์ค	ราชพฤกษ์ 0-2489-6870-2 0-2489-6873

ถนนงามวงศ์วาน 0-2580-9414,	0-2580-9468,	
0-2580-9567,	0-2580-7371

0-2580-8378

ถนนแจ้งวัฒนะ 0-2583-6298-9,	0-2962-2517-8,	
0-2583-6010

0-2962-2516

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	
กม.	28

0-2571-5200-2 0-2571-5203

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	
กม.	45

0-2922-3917-20 0-2922-3921

ถนนรัตนาธิเบศร์ 0-2969-9152-4 0-2969-9158

ถนนสามัคคี-ประชานิเวศน์ 0-2574-6443,	0-2574-6076 0-2980-1039

ท่าอิฐ	(นนทบุรี) 0-2595-8113-5 0-2595-8146

เทสโก้	โลตัส	บางใหญ่ 0-2443-6795-7 0-2443-6798

เทสโก้	โลตัส	ปากเกร็ด 0-2584-5920-1 0-2584-5912

เทสโก้	โลตัส	พงษ์เพชร 0-2955-5754-6 0-2955-5757

เทสโก้	โลตัส	รัตนาธิเบศร์ 0-2591-9725,	0-2591-9532 0-2591-9746

เทสโก้	โลตัส	วัดลาดปลาดุก 0-2194-5082-5 0-2194-5086

นนทบุรี 0-2525-0258,	0-2525-2727-9,	
0-2526-5571

0-2525-0259

บัวทองสแควร์ 0-2594-6322-4 0-2594-6325

บางกรวย 0-2447-0591-3,	0-2447-0595 0-2447-0594

บางบัวทอง 0-2571-3383-5 0-2571-7851

บางใหญ่	นนทบุรี 0-2595-0444-6,	0-2903-1151-5 0-2595-0447

บิ๊กซี		แจ้งวัฒนะ	2 0-2962-6241-2 0-2962-6240

บิ๊กซี	ติวานนท์ 0-2968-6249-50 0-2968-6247

บิ๊กซี	บางใหญ่ 0-2903-1920,	0-2903-1681,	
0-2903-2915	

0-2903-0006

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

บิ๊กซี	รัตนาธิเบศร์ 0-2921-0257-8 0-2921-0133

บิ๊กซี	รัตนาธิเบศร์	2	 0-2950-5661-2 0-2950-5660

มิ้นท์	วิลเลจ	ติวานนท์ 0-2583-6975-7 0-2583-6979

เมืองทองธานี 0-2583-6472-3,	0-2583-6449 0-2583-6450

โรบินสัน	ศรีสมาน 0-2501-5703-6 0-2501-5707

ห้าแยกปากเกร็ด 0-2583-7987-9,	0-2584-2046 0-2583-1648

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส 073-513805-6,	511461-3 073-513102

แว้ง	 073-659250 073-659217

สุไหงโก-ลก	 073-611505,	611043 073-611709

สุไหงปาดี	 073-651143,	651097 073-523116

จังหวัดน่าน

เทสโก้	โลตัส	น่าน 054-743165-7 054-743168

เทสโก้	โลตัส	เวียงสา 054-690847-9 054-690850

น่าน 054-710129,	710901 054-710218

บิ๊กซี	น่าน 054-711091-3 054-711094

ปัว	น่าน 054-791766-8 054-791769

จังหวัดบึงกาฬ

เทสโก้	โลตัส	บึงกาฬ 042-492024-6 042-492028

บึงกาฬ 042-492020-2 042-492023

จังหวัดบุรีรัมย์

นางรอง 044-631987,	631000 044-631988

บ้านกรวด 044-679134-5 044-679133

บิ๊กซี	บุรีรัมย์ 044-690268,	690349-50 044-690240

บุรีรัมย์ 044-612717 044-611500

ปะค�า 044-646079 044-654225

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	บุรีรัมย์ 044-602201-3 044-602200

โรบินสัน	บุรีรัมย์ 044-600714-6 044-600717

ล�าปลายมาศ 044-661293-4 044-661494,	
623037

สตึก 044-681315-7 044-681047

จังหวัดปทุมธานี

คลองหลวง	ปทุมธานี 0-2516-2840-3 0-2516-2844

ตลาดไท 0-2908-4918-20 0-2908-4921

ตลาดนานาเจริญ 0-2592-4082-4 0-2592-4010

ตลาดพูนทรัพย์ 0-2593-3716-7,	0-2593-3719-20 0-2593-3721

ตลาดสี่มุมเมือง	รังสิต 0-2536-8003,	0-2536-8086,	
0-2536-8104,	0-2536-8107

0-2536-7906

ตลาดไอยรา 0-2520-3619-21 0-2520-3668

ถนนบางขันธ์-คลองหลวง 0-2524-0059,	0-2524-0065,	
0-2524-0087	

0-2524-0378

ถนนล�าลูกกา	คลอง	2 0-2995-8145-9 0-2995-8150

เทสโก้	โลตัส	นวนคร 0-2520-4828-9 0-2520-4830
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้	โลตัส	ปทุมธานี 0-2978-1263-6 0-2978-1267

เทสโก้	โลตัส	รังสิต 0-2958-3765-7 0-2958-3768

เทสโก้	โลตัส	รังสิต	คลอง	7 0-2577-3097-8 0-2577-3099

เทสโก้	โลตัส	รังสิต	นครนายก	
คลอง	3

0-2569-5085-6 0-2569-5087

นพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว 0-2977-6230-3 0-2581-6755

นวนคร 0-2909-2031,	0-2909-2148 0-2909-2160

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 0-2529-0045,	0-2529-0067,	
0-2529-0187

0-2529-0166

บิ๊กซี	ธัญบุรี 0-2577-4886-9 0-2577-4627

บิ๊กซี	นวนคร 0-2520-3962-4 0-2520-3965

บิ๊กซี	รังสิต	2 0-2995-1305-6 0-2995-1303

บิ๊กซี	รังสิต	คลอง	3 0-2592-2944-6 0-2592-2947

บิ๊กซี	ล�าลูกกา 0-2152-7403-4 0-2152-7405

บิ๊กซี	ล�าลูกกา	2 0-2563-3195-7 0-2563-3198

ปทุมธานี 0-2581-3033-4,	0-2978-0700 0-2581-6753

ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต 0-2958-5865-6,	0-2958-5868 0-2958-5867

ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	2 0-2958-5260-2 0-2958-5264

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
(วิทยาเขตรังสิต)

0-2108-3151-3 0-2108-3107	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
ศูนย์รังสิต

0-2564-2751-3 0-2564-2754

มหาวิทยาลัยรังสิต 0-2564-0911,	0-2564-0830 0-2564-0914

มหาวิทยาลัยรังสิต	2 0-2564-0412-4 0-2564-0416

มาร์เก็ตเพลส	รังสิต	คลอง	1 0-2198-5745-7 0-2198-5749

ระแหง 0-2599-1600-2 0-2599-1603

รังสิต 0-2531-3226,	0-2531-0669,	
0-2531-3239-40,	0-2531-8224

0-2531-0668

ล�าลูกกา	คลอง	8 0-2193-3908-10 0-2193-3912

ศูนย์การค้าเซียร์	รังสิต 0-2992-5582-4 0-2992-5585

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 0-2501-3500-1,	0-2501-2932,	
0-2501-3234

0-2501-2662

อุทยานวิทยาศาสตร์ 0-2564-8028,	0-2564-8030 0-2564-8029

อุทยานวิทยาศาสตร์	2 0-2117-8970-2 0-2117-8973

เอ็มพาร์ค	รังสิต	คลอง	3 0-2533-1911,	0-2533-1913,	
0-2533-1959

0-2533-1958

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลองวาฬ	 032-661492-3 032-661491

ทับสะแก 032-671393-4 032-671795

เทสโก้	โลตัส	ประจวบคีรีขันธ์ 032-652250-3 032-652254

เทสโก้	โลตัส	ปราณบุรี 032-825780-2 032-825783

บลูพอร์ต	หัวหิน 032-523213-6 032-523217

บางสะพาน	 032-548697-9 032-548700

บางสะพานน้อย 032-699334-5 032-699142

บุญถาวร	หัวหิน 032-520939,	520956-7,	520978 032-520979

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ประจวบคีรีขันธ์ 032-611251,	611420 032-611590

ปราณบุรี 032-621666,	622111 032-622056

ปากน�้าปราณ	 032-570247-50 032-570250

หัวหิน 032-511717,	511818 032-512512

หัวหิน	2 032-521099-102 032-521111

จังหวัดปราจีนบุรี

เขตอุตสาหกรรม	กบินทร์บุรี 037-455493-5 037-455722

เทสโก้	โลตัส	กบินทร์บุรี 037-283434-6 037-283437

เทสโก้	โลตัส	ปราจีนบุรี 037-482250-3 037-482254

เทสโก้	โลตัส	ศรีมหาโพธิ 037-274369-71 037-274040

บิ๊กซี	ศรีมหาโพธิ 037-278682-4 037-278685

ปราจีนบุรี 037-211555 037-211556

โรบินสัน	ปราจีนบุรี 037-454718-20 037-454721

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	
ปราจีนบุรี

037-210364-6 037-210367

สี่แยกกบินทร์บุรี 037-281093,	282137 037-281286

จังหวัดปัตตานี

โคกโพธิ์	 073-431266-7 073-315561

ถนนหนองจิก	 073-336019,	336196 073-336196

ปัตตานี 073-333001,	331037 073-332663

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดเจ้าพรหม 035-243301-4 035-243305

ถนนโรจนะ	อยุธยา 035-213809-12 035-213808

ท่าเรือ	อยุธยา 035-341022,	341079,	341386 035-341385,	
222089

เทสโก้	โลตัส	บางปะอิน 035-742453-4 035-742455

เทสโก้	โลตัส	เสนา	อยุธยา 035-202793-4 035-202795

นครหลวง 035-359131-4 035-359132

นิคมอุตสาหกรรม	บางปะอิน 035-221886-8,	221890 035-221889

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 035-351401-3 035-351404

บิ๊กซี	อยุธยา 035-747047-8 035-747049

ประตูน�้าพระอินทร์ 035-361670-1,	361066-8 035-361065

วังน้อย 035-271976,	271997 035-271386

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 035-346667-8 035-346668

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 035-332142-4 035-332145

เสนา 035-201859 035-201959

อยุธยา 035-252381-4 035-252385

จังหวัดพะเยา

เชียงค�า 054-451971,	451551 054-451225

เชียงม่วน 054-495041-2 054-495020

ดอกค�าใต้ 054-418936-7,	418939 054-418938

เทสโก้	โลตัส	เชียงค�า	พะเยา 054-454234-5 054-454236

เทสโก้	โลตัส	พะเยา 054-484297-9 054-484294
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

พะเยา 054-411039-42,	411306 054-482201

แม่ใจ 054-499234,	499037-8 054-499039

หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 054-870213-5 054-870216

จังหวัดพังงา

เขาหลัก	พังงา 076-485741-4 076-485663

โคกกลอย 076-581222,	581112 076-581444

ท้ายเหมือง 076-571227-30 076-571202

พังงา 076-430500,	411905 076-411904

ย่านยาว	ตะกั่วป่า 076-431286-7,	421531 076-421532

จังหวัดพัทลุง

ควนขนุน	 074-681783,	682004 074-681199

โคลีเซียม	ซีเนเพล็กซ์	พัทลุง 074-617440-2 074-617443

เทสโก้	โลตัส	พัทลุง 074-606543-4 074-606545

พัทลุง 074-613196,	612025 074-613296

จังหวัดพิจิตร

ตะพานหิน 056-621835,	621197,	621036 056-621275

บางมูลนาก 056-631057 056-631058

พิจิตร 056-611053,	611093,	611573 056-611073

จังหวัดพิษณุโลก

เซ็นทรัล	พลาซ่า	พิษณุโลก 055-338400-2 055-338403

ถนนนเรศวร 055-242543 055-242547

ถนนสิงหวัฒน์ 055-245519-21 055-245522

เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก 055-221664,	221636-7 055-221665

เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก	ท่าทอง 055-330323-5 055-330326

บางกระทุ่ม 055-391115-7 055-391118

บิ๊กซี	พิษณุโลก 055-378045-7 055-258597

พิษณุโลก 055-218666-70 055-242419

มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก 055-260123-5 055-260126

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	
พิบูลย์สงคราม

055-267021-2 055-267024

วังทอง 055-311774-5 055-311124

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 055-243352-5 055-246111

สี่แยกอินโดจีน	พิษณุโลก 055-986200-3 055-986204

ห้าแยกโคกมะตูม 055-301134-7 055-301138

จังหวัดเพชรบุรี

เขาย้อย 032-439762-5 032-439889

เขาวัง	 032-428066-8 032-428065

ชะอ�า	 032-434200,	434047-8 032-434046

ท่ายาง 032-461578-9,	461821-2 032-461577

เทสโก้	โลตัส	ท่ายาง 032-463280,	463300,	463400,	
463404

032-463480

เทสโก้	โลตัส	เพชรบุรี 032-402801-3 032-402804

บิ๊กซี	เพชรบุรี 032-402600-3 032-402604

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เพชรบุรี 032-427047-8,	425024 032-425099

จังหวัดเพชรบูรณ์

ซับสมอทอด 056-732400,	731027,	561188-90 056-731028

เทสโก้	โลตัส	ท็อปแลนด์	
เพชรบูรณ์

056-725609-11 056-725612

เทสโก้	โลตัส	เพชรบูรณ์ 056-712206-7 056-712209

บิ๊กซี	เพชรบูรณ์ 056-744504-6 056-744507

บิ๊กซี	หล่มสัก 056-704615-7 056-704618

เพชรบูรณ์ 056-721497,	743501 056-711292

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	เพชรบูรณ์ 056-725737-9 056-725111

ศรีเทพ 056-799140-2 056-799416

หล่มสัก 056-701901,	701413 056-701009

จังหวัดแพร่

กาดน�้าทองแพร่ 054-533506-8 054-533509

เด่นชัย 054-613291,	613276 054-613251

เทสโก้	โลตัส	แพร่ 054-511231,	511014,	511898 054-511733

แพร่ 054-511005,	511966 054-511863

วังชิ้น 054-589163 054-589164

จังหวัดภูเก็ต

กมลา	ภูเก็ต 076-386160-3 076-386164

กะทู้	ภูเก็ต 076-319278-81 076-319282

โคลีเซียม	พาราไดส์	ภูเก็ต 076-214630,	214964-5 076-214629

จังซีลอน	ภูเก็ต 076-366076-7 076-366079

เชิงทะเล 076-325506-9 076-325510

เซ็นทรัล	เฟสติวัล	ภูเก็ต 076-249857-9 076-249860

เซ็นทรัล	ภูเก็ต	ฟลอเรสต้า 076-368042-6 076-368047

ถนนเทพกษัตรีย์ 076-216725,	216728 076-225719

ถนนเทพกษัตรีย์	2	 
(สามแยกสะป�า)

076-364121-4 076-364120

ถลาง 076-311689,	311713,	311275 076-311726

เทสโก้	โลตัส	เจ้าฟ้า 076-216742-3 076-216744

เทสโก้	โลตัส	ถลาง 076-311243-4 076-311245

เทสโก้	โลตัส	ภูเก็ต 076-255128-9 076-255130

เทสโก้	โลตัส	ราไวย์ 076-383945-7 076-388967

ป่าตอง 076-344906-11 076-344912

ป่าตอง	2	(ถนนสาย	ก.) 076-322861-4 076-322865

ภูเก็ต 076-216256,	211292-5 076-216895

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	ภูเก็ต 076-523395-7 076-523398

สี่แยก	ท่าเรือ 076-386867-70 076-386871

หาดกะรน	ภูเก็ต 076-398475-8 076-398477

ห้าแยกฉลอง	ภูเก็ต 076-383440-2 076-383524

จังหวัดมหาสารคาม

กันทรวิชัย 043-744127,	789252 043-744128
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

โกสุมพิสัย	มหาสารคาม 043-761990-3 043-761994

เชียงยืน 043-781123,	781112,	782192 043-781113

บิ๊กซี	มหาสารคาม 043-995538-40 043-995541

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754611-2 043-754613

มหาสารคาม 043-723020-3 043-723024

เสริมไทย	คอมเพล็กซ์	
มหาสารคาม

043-970178-9,	970790 043-970791

เสริมไทย	พลาซ่า	มหาสารคาม 043-723076-7 043-723193

หน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754152-5 043-754156

จังหวัดมุกดาหาร

เทสโก้	โลตัส	มุกดาหาร 042-631548-9 042-631551

บิ๊กซี	มุกดาหาร 042-661950-2 042-661953

มุกดาหาร 042-611554 042-611120

โรบินสัน	มุกดาหาร 042-672408-10 042-672411

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปาย 053-699482,	699941 053-699474

แม่ฮ่องสอน 053-611546,	611295,	611275 053-611547

จังหวัดยโสธร

บิ๊กซี	ยโสธร 045-724513-5 045-724516

ป่าติ้ว	 045-795125,	795462 045-795173

ยโสธร 045-711443,	712485 045-711861

จังหวัดยะลา

โคลีเซียม	ซีเนเพล็กซ์	ยะลา 073-223630-1 073-223629

เบตง			 073-230988,	230985 073-230987

ยะลา 073-241440,	241190 073-212118

จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย 043-589151,	530294-5 043-589152,	
589025

ถนนราชการด�าเนิน 043-524859 043-524860

โพนทอง	ร้อยเอ็ด 043-572473-5 043-572476

ร้อยเอ็ด 043-514590-1 043-512503

โรบินสัน	ร้อยเอ็ด 043-540901-3 043-540900

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 043-514754-5,	514768 043-514742

เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด 043-550621-3 043-550624

จังหวัดระนอง

กะเปอร์ 077-897115,	897131-3 077-897091

เทสโก้	โลตัส	ระนอง 077-813401-3 077-813404

ระนอง 077-811389,	811325,	811094-5,	
811230

077-822790

สะพานปลา 077-816293,	816295	 077-824059

จังหวัดระยอง

แกลง 038-671170,	672503-4 038-671576

เซ็นทรัล	พลาซ่า	ระยอง 038-942841-4 038-942845

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้	โลตัส	บ้านฉาง 038-695544-5 038-695546

เทสโก้	โลตัส	ระยอง 038-800535-7 038-800538

นิคมพัฒนา 038-636204,	636250 038-636251

นิคมอุตสาหกรรม	อีสเทิร์น	 
ซีบอร์ด

038-656458-60 038-656461

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 038-687979 038-687982

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช	
ระยอง

038-950596 038-950599

บ้านฉาง 038-601586,	602385-7 038-602700

บ้านเพ 038-651967-8 038-651966

บิ๊กซี	ระยอง 038-624116-7 038-624118

มาบตาพุด 038-608535-6,	608122-3 038-608600

ระยอง 038-613095,	613047-8 038-613046

โฮมโปร	ระยอง 038-610037-8 038-610355

จังหวัดราชบุรี

จอมบึง 032-261293-4,	261396 032-261299

ด�าเนินสะดวก 032-346337,	253336,	254006 032-254440

ตลาดศรีเมือง	ราชบุรี 032-332765-8 032-332769

ถนนศรีสุริยวงศ์	 032-310556-7 032-310558

ถนนสมบูรณ์กุล	ราชบุรี 032-326134-7 032-326138

เทสโก้	โลตัส	บ้านโป่ง 032-368250,	368254 032-368216

เทสโก้	โลตัส	โพธาราม 032-231116-7,	231658,	232758 032-232949

เทสโก้	โลตัส	ราชบุรี 032-350366-9 032-350365

บ้านโป่ง 032-211242-3,	301039-40 032-211960,	
301116

บิ๊กซี	บ้านโป่ง 032-368453-5		 032-368456

บิ๊กซี	ราชบุรี 032-332700-1 032-332703

โพธาราม 032-354074-6,	231060,	391963 032-231163,	
231964

ราชบุรี 032-321282,	322053-6 032-321281

วัดเพลง	 032-399081,	363456-7 032-399282

สามแยกวังมะนาว 032-281111,	358570 032-281000

หนองโพ	 032-389008-9,	351040 032-351042

จังหวัดลพบุรี

โคกส�าโรง 036-441202,	625255-6 036-441003,	
441397

เทสโก้	โลตัส	ลพบุรีอินน์	
พลาซ่า

036-614041-3 036-614045

เทสโก้	โลตัส	สิงห์บุรี 036-522112-3 036-523111

บ้านหมี่ 036-471046,	471153,	471500 036-471559

บิ๊กซี	ลพบุรี 036-784464-6 036-784467

บิ๊กซี	ลพบุรี	2 036-780721-3 036-780724

พัฒนานิคม 036-436151-2,	436155 036-436156

ลพบุรี 036-411084,	411023,	413884,	
617529-31

036-412622
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สาขาในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ล�านารายณ์ 036-461363,	631056,	461563 036-461436,	
631057

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 036-770179-80 036-770182

สระแก้ว	ลพบุรี 036-412561,	613863-4 036-412301

จังหวัดล�าปาง

เกาะคา 054-328500,	281158-9 054-281156

เซ็นทรัล	พลาซ่า	ล�าปาง 054-811811-3 054-811814

ถนนฉัตรไชย 054-225682,	227931 054-227840

เถิน 054-291898-9 054-291896

เทสโก้	โลตัส	ปงสนุก 054-224292-4 054-224295

เทสโก้	โลตัส	ล�าปาง 054-317988-9 054-317990

เทสโก้	โลตัส	ห้างฉัตร 054-269712-4 054-269715

บิ๊กซี	ล�าปาง 054-352651-3 054-352654

เมืองปาน 054-276123,	276000 054-276021

ล�าปาง 054-228132-7 054-228139

แลมป์เทค	ล�าปาง 054-265081-2,	265195 054-265144

สบตุ๋ย 054-218109,	218397 054-222949

จังหวัดล�าพูน

ตลาดล�าพูน	จตุจักร 053-093825-7 053-093857

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	
ล�าพูน

053-582890-2 053-582893

บ้านธิ	 053-501307 053-501306

บิ๊กซี	ล�าพูน 053-575601-3 053-575604

ล�าพูน	 053-511177,	511179,	511053 053-561579

อุโมงค์	 053-559210,	559207-8 053-559209

จังหวัดเลย

เทสโก้	โลตัส	ด่านซ้าย 042-810917-9 042-810920

เทสโก้	โลตัส	เลย 042-833595-7 042-833556

บิ๊กซี	เลย 042-845765-7 042-845768

เลย 042-812226 042-812227

วังสะพุง 042-841426-7 042-841425

จังหวัดศรีสะเกษ

กันทรลักษ์ 045-661077-9 045-661011

กันทรารมย์ 045-651030 045-651029

ขุขันธ์ 045-630031 045-671027

เทสโก้	โลตัส	กันทรลักษ์ 045-663484-6 045-663487

เทสโก้	โลตัส	ขุขันธ์ 045-671130,	671360,	671643 045-671089

เทสโก้	โลตัส	ศรีสะเกษ 045-644190-2 045-644193

เทสโก้	โลตัส	อุทุมพรพิสัย 045-692180,	692425,	692464 045-691823

ยางชุมน้อย 045-687125,	687127 045-687126

ราษีไศล 045-681091,	682485-7 045-681090,	
681092

ศรีสะเกษ 045-611706,	612202-3 045-611733

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดสกลนคร

เทสโก้	โลตัส	สว่างแดนดิน 042-722612-3 042-722614

บ้านม่วง 042-794172 042-794176

บิ๊กซี	สกลนคร 042-731370-2 042-731373

พังโคน 042-771243,	734982-4 042-771241-2

โรบินสัน	สกลนคร 042-971735-8 042-971739

วาริชภูมิ 042-781205 042-781109

สกลนคร 042-711501,	711706,	732603 042-711142

สว่างแดนดิน 042-721096 042-721090

จังหวัดสงขลา

กาญจนวนิช	สงขลา 074-558120-1 074-558100

คอหงส์ 074-238193,	237586-9 074-238172

จะนะ	 074-378330-1 074-207127

เซ็นทรัล	เฟสติวัล	หาดใหญ่ 074-339790-3 074-339794

ด่านสะเดา	(จังโหลน)	 074-523522-3 074-523521

ตลาดพงศ์เจริญ	 074-582501-3 074-582505

ถนนปุณณกัณฑ์	หาดใหญ่ 074-500290-2 074-500293

ถนนศรีภูวนารถ 074-231996,	429002 074-231760

เทสโก้	โลตัส	สงขลา 074-307917-9 074-307920

เทสโก้	โลตัส	หาดใหญ่	 074-223671-2 074-223670

นาทวี	 074-371321-2 074-371323

บิ๊กซี	หาดใหญ่	 074-214580-2 074-214583

บิ๊กซี	หาดใหญ่	2 074-262956-9 074-262960

ปาดังเบซาร์ 074-444200-1 074-521995

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 074-218542-4 074-218717

เมืองใหม่	 074-235809-10 074-237398

ระโนด 074-391350,	391068 074-391026

รัตภูมิ	 074-430400,	389123 074-389035

รัถการ	(ตลาดสด) 074-225440-3 074-225444

โรบินสัน	หาดใหญ่	 074-225546-8 074-225567

ศาลากลางจังหวัดสงขลา 074-323900-2 074-323903

สงขลา 074-323751,	313748 074-323752

สยามแม็คโคร	หาดใหญ่ 074-217742-3 074-217744

สะเดา	 074-411374,	411772 074-411372

สะบ้าย้อย 074-377220-2 074-377223

หาดใหญ่		 074-234900,	234902,	235330-7 074-234117

หาดใหญ่	ย่านถนนเพชรเกษม 074-235450-4,	237729 074-232512

หาดใหญ่ใน 074-239945,	257602-7 074-257609

ห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ 074-333085-6 074-333087

จังหวัดสตูล

ทุ่งหว้า	 074-789016-7 074-789016

บิ๊กซี	สตูล 074-741944-6 074-741947
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ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ละงู	 074-781455,	781511 074-781147

สตูล 074-721350,	730424 074-721348

จังหวัดสมุทรปราการ

เขตปลอดอากร	 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-1790-3 0-2134-1794

เขื่อนขันธ์-พระประแดง 0-2462-7865-6 0-2462-7864

คลองด่าน	สมุทรปราการ 0-2330-1117-8 0-2330-1119

ถนนกิ่งแก้ว 0-2738-9600-2 0-2738-9604

ถนนเทพารักษ์	กม.	22 0-2706-9615-8 0-2750-4815

ถนนเทพารักษ์	สมุทรปราการ 0-2312-3127-9,	0-2312-3110,	
0-2312-3139

0-2312-3130

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 0-2394-4863-4,	0-2394-5990,	
0-2384-1663

0-2384-1662

ถนนแพรกษา 0-2382-7285-7 0-2382-7288

ถนนศรีนครินทร์ 0-2385-7152,	0-2385-7158,	
0-2758-9515

0-2385-7151

ถนนสายลวด	สมุทรปราการ 0-2387-0133-5,	0-2387-1699,	
0-2701-6793-4

0-2701-6795

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2134-1840-3 0-2134-1844

เทศบาลต�าบลแพรกษา 0-2136-4521-4 0-2136-4525		

เทสโก้	โลตัส	บางนา	 0-2740-9687-9 0-2739-9165

เทสโก้	โลตัส	บางปู 0-2710-9059-61 0-2710-9058

เทสโก้	โลตัส	บางพลี 0-2751-2339-40 0-2751-2338

เทสโก้	โลตัส	แพรกษา 0-2178-6762-4 0-2178-6765

เทสโก้	โลตัส	ศรีนครินทร์ 0-2175-7534-6 0-2175-7537

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 0-2324-0517-20 0-2324-0533

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 0-2315-2944-7 0-2315-2948

บางครุ-พระประแดง 0-2463-7051-2 0-2463-7053

บางโฉลง 0-2312-7025-7 0-2312-7029

บางพลี 0-2750-8600-7 0-2312-5332

บิ๊กซี	บางพลี 0-2312-2921-3 0-2312-2924

บิ๊กซี	ปาล์ม	ไอส์แลนด์ 0-2380-1610-2 0-2380-1614

บิ๊กซี	ศรีนครินทร์	 0-2710-5052-3 0-2710-5054

บิ๊กซี	สมุทรปราการ 0-2395-2082-4 0-2395-2085

บิ๊กซี	ส�าโรง	2 0-2757-9076-7 0-2757-9078

บิ๊กซี	สุขสวัสดิ์ 0-2463-6734-6 0-2463-6738

พระประแดง 0-2462-5907-8,	0-2462-7570,	
0-2463-4625,	0-2462-6824

0-2463-3449

เมกาบางนา 0-2105-1264-6		 0-2105-1268	

โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

0-2049-1420-2 0-2049-1423	

โรบินสัน	สมุทรปราการ 0-2174-2734-6 0-2174-2738

สมุทรปราการ 0-2702-6235-8,	0-2702-6218 0-2702-6219,	
0-2702-7498

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ส�าโรง 0-2384-1375-6,	0-2384-7607-8,	
0-2754-1082-3

0-2754-1083

อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง 0-2380-0160-3 0-2380-0164

โฮมโปร	บางนา 0-2316-4961-3 0-2316-4964

จังหวัดสมุทรสงคราม

เทสโก้	โลตัส	สมุทรสงคราม 034-715871-2 034-718678

บางคนที	 034-761862-4 034-761863

บิ๊กซี	สมุทรสงคราม 034-770800-3 034-770804

สมุทรสงคราม 034-711365,	711457,	
723529-30

034-715576,	
711564

อัมพวา	 034-751504-5,	751600 034-751506

จังหวัดสมุทรสาคร

กระทุ่มแบน 034-470908-9,	473326-7,	
471909

034-471908,	
470910	

เซ็นทรัล	พลาซา	มหาชัย 034-491735-8 034-491739	

ถนนเศรษฐกิจ	1	 034-827252-4 034-827256

ถนนเอกชัย	2 034-421661-4 034-421665

ถนนเอกชัย	สมุทรสาคร 034-852630-2 034-852628

ท่าฉลอม	 034-818504,	808505 034-497234

เทสโก้	โลตัส	กระทุ่มแบน 034-472064-6,	472077 034-472080

เทสโก้	โลตัส	มหาชัย 034-827510-2 034-827514

เทสโก้	โลตัส	มหาชัย	2 034-866300-3 034-866304

บ้านแพ้ว 034-467567-9 034-859365

บิ๊กซี	มหาชัย 034-442880-3 034-442884

พุทธสาคร 0-2420-6235-8 0-2420-6239

มหาชัย	สมุทรสาคร 034-864438,	864441 034-864442

สมุทรสาคร 034-423577-8,	811323-4 034-810920,	
811325

หลักสาม	บ้านแพ้ว 034-850834-5,	481159 034-481060

อัสสัมชัญ	พระราม	2 034-870049-52 034-870057

จังหวัดสระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ 037-230876-8 037-230944

เทสโก้	โลตัส	วังน�้าเย็น 037-251408-9,	251508-9 037-251550

เทสโก้	โลตัส	วัฒนานคร 037-261321-2,	261325-6 037-261315

เทสโก้	โลตัส	อรัญประเทศ 037-541681 037-541684

บิ๊กซี	สระแก้ว 037-421771-3 037-421774

สระแก้ว 037-242641-2 037-242638

อรัญประเทศ 037-232900,	232315 037-232311

จังหวัดสระบุรี

แก่งคอย 036-251541-5 036-251544,	
320179

เขตอุตสาหกรรมเหมราช	
สระบุรี

036-373837-9 036-373840
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สาขาในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

ถนนสุดบรรทัด 036-315626-8 036-315629

เทสโก้	โลตัส	สระบุรี 036-222078,	222340,	222378 036-222763

พระพุทธบาท 036-268010-1 036-268012

โรบินสัน	สระบุรี 036-351487-9 036-351490

สระบุรี 036-222194-5,	211083,	221428,	
221186

036-221226

หนองแค 036-371788,	371643-4 036-371787,	
325062

หนองแซง 036-366242-4 036-366241

จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี 036-511978-9 036-511131

อินทร์บุรี 036-581787-9,	581487 036-581788

จังหวัดสุโขทัย

ทุ่งเสลี่ยม 055-659179,	659226 055-659166

เทสโก้	โลตัส	เมืองสุโขทัย 055-645823-5 055-645826

บิ๊กซี	สุโขทัย 055-616466-8 055-616469

ศรีสัชนาลัย 055-671275-7 055-671274

สวรรคโลก 055-642505 055-642042

สุโขทัย 055-611751-4 055-611122

จังหวัดสุพรรณบุรี

ด่านช้าง	สุพรรณบุรี 035-595565-8 035-595570

เทสโก้	โลตัส	สองพี่น้อง 035-532544-6 035-532767

เทสโก้	โลตัส	สามชุก 035-572044-5 035-572046

เทสโก้	โลตัส	สุพรรณบุรี 035-526137-8 035-526140

บิ๊กซี	สุพรรณบุรี 035-494890-2 035-494893

โรบินสัน	สุพรรณบุรี 035-454261-4 035-454265

ศรีประจันต์ 035-581021-3,	581411 035-581020

สวนแตง 035-599187-90 035-599189

สามชุก 035-571177,	571144 035-571155

สุพรรณบุรี 035-523871-3	 035-523874

อู่ทอง 035-551199,	551122,	551244 035-551212

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า	สุราษฎร์ธานี 077-456536,	456571,	456684 077-456790

เกาะพะงัน 077-377590-2,	377619,	377681 077-377570

เกาะสมุย 077-420202,	420301,	421105 077-421239

เซ็นทรัล	พลาซ่า	สุราษฎร์ธานี 077-602723-4 077-602725

เซ็นทรัล	เฟสติวัล	สมุย 077-410420-3 077-410419

ดอนสัก			 077-371456-8,	251046 077-371459

ตลาดมะขามเตี้ย 077-289223-4 077-289225

ถนนกาญจนวิถี 077-205520-3 077-205524

ถนนชนเกษม 077-281297-8,	287717 077-281299

ท่าชนะ 077-262246,	381208 077-381083

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

เทสโก้	โลตัส	สมุย 077-245464-5 077-245466

เทสโก้	โลตัส	สุราษฎร์ธานี 077-221351-2,	221263-4 077-221263

บ่อผุด	เกาะสมุย 077-427517-8,	427533 077-427534

บัดดี้	เกาะสมุย 077-458601-2 077-458604

บิ๊กซี	เกาะสมุย 077-960828-9 077-960830

บิ๊กซี	สุราษฎร์ธานี 077-600142-3 077-600141

บุญถาวร	สุราษฎร์ธานี 077-380951-4 077-380955

พระแสง 077-250465,	369062 077-369081

พุนพิน 077-311971,	311322,	311397 077-311344

เวียงสระ 077-257564,	258060 077-362009

สุราษฎร์ธานี 077-282906,	273928-30 077-282806

หาดเฉวง 077-414441-5 077-414446

หาดละไม 077-424656-7 077-424540

จังหวัดสุรินทร์

กาบเชิง 044-559080 044-559081

เทสโก้	โลตัส	สุรินทร์ 044-531966-7 044-531968

เทสโก้	โลตัส	สุรินทร์	พลาซ่า 044-539487-9 044-539486

บิ๊กซี	สุรินทร์ 044-535100-2 044-535103

ปราสาท 044-551155,	551076-7	 044-551147

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	สุรินทร์ 044-511663-4 044-511035

โรบินสัน	สุรินทร์ 044-042730-3 044-042734

ล�าดวน 044-537211 044-537210

ศีขรภูมิ 044-561040 044-561177

สุรินทร์ 044-512013 044-511213

จังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ	หนองคาย 042-413013 042-413014

เทสโก้	โลตัส	ท่าบ่อ 042-401509-10 042-401506

เทสโก้	โลตัส	หนองคาย 042-413470-1 042-413469

โพนพิสัย 042-471289-90 042-471288

หนองคาย 042-411594,	412675-6 042-412576

จังหวัดหนองบัวล�าภู

เทสโก้	โลตัส	หนองบัวล�าภู 042-312914-6 042-312917

หนองบัวล�าภู 042-312034-5 042-312036

จังหวัดอ่างทอง

บิ๊กซี	อ่างทอง 035-851284-6 035-851287

วิเศษชัยชาญ 035-631092,	631427,	631502 035-631091

อ่างทอง 035-611741-2,	611279 035-611278

จังหวัดอ�านาจเจริญ

บิ๊กซี	อ�านาจเจริญ 045-270203-5 045-270206

ปทุมราชวงศา 045-465052-3 045-465054

อ�านาจเจริญ 045-511850-2 045-511854
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สาขาในต่างจังหวัด

ส�านักธุรกิจในต่างจังหวัด

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดอุดรธานี

กุมภวาปี 042-331616,	203071-2 042-331617

เซ็นทรัล	พลาซ่า	อุดรธานี 042-921364-6 042-921367

ตั้งงี่สุน	อุดรธานี 042-130536-8 042-130535

ถนนประชารักษา 042-243344 042-243348

ถนนโพธิ์ศรี 042-221222 042-246223

เทสโก้	โลตัส	กุมภวาปี 042-334802-4 042-334805

เทสโก้	โลตัส	หนองหาน 042-261260,	261309,	261350 042-261379

เทสโก้	โลตัส	อุดรธานี 042-326489-90 042-249241

บ้านดุง	อุดรธานี 042-273586-8 042-273585

บ้านผือ	อุดรธานี 042-282820-2 042-281227

บิ๊กซี	อุดรธานี 042-222094,	222314 042-223049

บุญถาวร	อุดรธานี 042-245190-3 042-245194

หนองหาน 042-261074-5,	209450-2 042-261342

อุดรธานี 042-247700 042-241871

จังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนเจษฎาบดินทร์ 055-832396-8 055-832399

ถนนบรมอาสน์ 055-440205,	440170 055-440425

ทองแสนขัน 055-418046 055-418047

พิชัย 055-422001-2,	421212 055-421213

อุตรดิตถ์ 055-411234,	411707,	411804 055-413317

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดอุทัยธานี

หนองฉาง 056-531254 056-531121

อุทัยธานี 056-511909,	511344,	511354 056-511910

จังหวัดอุบลราชธานี

กิโลศูนย์ 045-242708 045-243837

เขมราฐ 045-491200,	491203 045-491196

เซ็นทรัล	พลาซ่า	อุบลราชธานี 045-442390-3 045-422394

เดชอุดม 045-361034-5 045-361456

ตระการพืชผล 045-481027,	481029 045-481028

ถนนสรรพสิทธิ์ 045-246072,	244171 045-264399

เทสโก้	โลตัส	เดชอุดม 045-361444,	361226,	361855 045-362727

เทสโก้	โลตัส	พิบูลมังสาหาร 045-442032,	442054,	442095 045-442029

เทสโก้	โลตัส	อุบลราชธานี 045-255825-6 045-255827

น�้ายืน 045-371009-10 045-371011

บิ๊กซี	วารินช�าราบ 045-854051-3 045-854054

บิ๊กซี	อุบลราชธานี 045-355163-5 045-355166

วารินช�าราบ 045-269413 045-321117

สุนีย์แกรนด์ซิตี้มอลล์	
อุบลราชธานี

045-316754,	316757 045-316758

อุบลราชธานี 045-254074,	254634,	254685 045-255015

เอสเค	ชอปปิ้ง	พาร์ค	
อุบลราชธานี

045-474021-3 045-474024

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจกบินทร์บุรี 037-280392-6	 037-280497

ส�านักธุรกิจกระบี่ 075-611591-4	 075-611186

ส�านักธุรกิจกาฬสินธุ์ 043-812033-6,	812039	 043-812510

ส�านักธุรกิจก�าแพงเพชร 055-713821	 055-713822

ส�านักธุรกิจเกาะสมุย	
สุราษฎร์ธานี

077-430762-3 077-430764

ส�านักธุรกิจขอนแก่น 043-227202-4 043-227210

ส�านักธุรกิจเขาวัง	เพชรบุรี 032-428066-8	 032-428069

ส�านักธุรกิจฉะเชิงเทรา 038-512723-5	 038-514988

ส�านักธุรกิจชัยนาท 056-412890	 056-412505

ส�านักธุรกิจชุมพร 077-504458	 077-511447

ส�านักธุรกิจเชียงราย 053-600742,	600778-81 053-600786

ส�านักธุรกิจตรัง 075-223302-7 075-223308

ส�านักธุรกิจตราด 039-524209-13	 039-524214-5

ส�านักธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง	
รังสิต

0-2992-3527,	0-2992-3522 0-2992-3532

ส�านักธุรกิจถนนกะโรม	
นครศรีธรรมราช

075-340576 075-348155

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจถนนกิ่งแก้ว 0-2738-9467,0-2738-9469 0-2738-9472

ส�านักธุรกิจถนนชนเกษม	 
สุราษฏร์ธานี

077-284418 077-281392

ส�านักธุรกิจถนนทรงพล	
นครปฐม

034-219659-65	 034-254238

ส�านักธุรกิจถนนท่าแฉลบ	
จันทบุรี

039-321807-13	 039-321178

ส�านักธุรกิจถนนเทพกษัตรีย์	
ภูเก็ต

076-216784,	223076,	233148-54 076-233153

ส�านักธุรกิจถนนแพรกษา 0-2382-7352-4 0-2382-7361

ส�านักธุรกิจถนนมิตรภาพ	
นครราชสีมา

044-243472-5	 044-243528

ส�านักธุรกิจถนนมิตรภาพ	
หนองคาย

042-413805	 042-413806

ส�านักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร์ 0-2969-9152-3 0-2527-8948-9

ส�านักธุรกิจถนนราชการด�าเนิน	
ร้อยเอ็ด

043-518210	 043-518234

ส�านักธุรกิจถนนโรจนะ	อยุธยา 035-229382-91	 035-229395

ส�านักธุรกิจถนนล�าลูกกา	 
คลอง	2

0-2532-4914-6 0-2532-4898

231

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  |  รายงานประจำาปี 2561  



ส�านักธุรกิจในต่างจังหวัด

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ์	
ราชบุรี

032-334574-6 032-321781

ส�านักธุรกิจถนนเศรษฐกิจ	1	
สมุทรสาคร

034-421157-63	 034-421164-5

ส�านักธุรกิจถนนสวรรค์วิถี	
นครสวรรค์

056-228892	 056-222902

ส�านักธุรกิจถนนสุดบรรทัด	
สระบุรี

036-223138-73	 036-223144

ส�านักธุรกิจถนนหนองจิก	
ปัตตานี

073-337258-61 073-337262

ส�านักธุรกิจถลาง	ภูเก็ต 076-313240-4 076-313245

ส�านักธุรกิจท่าม่วง	กาญจนบุรี 034-611722	 034-611311

ส�านักธุรกิจนครปฐม 034-251994-6	 034-242213

ส�านักธุรกิจนครพนม 042-511209,	511134 042-511975

ส�านักธุรกิจนครราชสีมา 044-257344		 044-257264

ส�านักธุรกิจนราธิวาส 073-512575-9	 073-513102

ส�านักธุรกิจน่าน 054-775197-8	 054-775208

ส�านักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร	ชลบุรี

038-457656-8	 038-457660

ส�านักธุรกิจบางปลาสร้อย 038-284071-3 038-284022

ส�านักธุรกิจบางใหญ่	นนทบุรี 0-2595-0056 0-2595-0071

ส�านักธุรกิจบ้านบึง	ชลบุรี 038-444375-7	 038-444378

ส�านักธุรกิจบ้านโป่ง	ราชบุรี 032-210262-6	 032-211266

ส�านักธุรกิจบุรีรัมย์ 044-611215	 044-620499

ส�านักธุรกิจปทุมธานี 0-2581-3033-4 0-2581-8019,	
0-2581-6751

ส�านักธุรกิจประจวบคีรีขันธ์ 032-601878-9	 032-601353-4

ส�านักธุรกิจประตูช้างเผือก	
เชียงใหม่

053-287163-4	 053-287161

ส�านักธุรกิจประตูน�้าพระอินทร์	
อยุธยา

035-361086-8	 035-361017

ส�านักธุรกิจป่าตอง	ภูเก็ต 076-341558 076-345120

ส�านักธุรกิจพะเยา 054-481044-5 054-431818

ส�านักธุรกิจพัทยาเหนือ	ชลบุรี 038-489009-11	 038-489031

ส�านักธุรกิจพัทลุง 074-617346-50 074-617251-4

ส�านักธุรกิจพิจิตร 056-612402-6 056-612407

ส�านักธุรกิจพิษณุโลก 055-218666-70	 055-218660

ชื่อส�านักธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักธุรกิจเพชรบูรณ์ 056-721497,	748042	 056-711548

ส�านักธุรกิจแพร่ 054-534592-6	 054-534597-8

ส�านักธุรกิจมหาชัย	สมุทรสาคร 034-864206,	864114-7 034-864205

ส�านักธุรกิจเมืองพัทยา	ชลบุรี 038-052360-5	 038-052368

ส�านักธุรกิจแม่สอด	ตาก 055-534063-7 055-534072

ส�านักธุรกิจยโสธร 045-715143-4 045-715194

ส�านักธุรกิจยะลา 073-223830-4 073-223835

ส�านักธุรกิจระยอง 038-861025	 038-861028

ส�านักธุรกิจลพบุรี 036-427139 036-427241

ส�านักธุรกิจเลย 042-814894 042-814893

ส�านักธุรกิจศรีราชา 038-771549 038-322768

ส�านักธุรกิจศรีสะเกษ 045-620026	 045-611980

ส�านักธุรกิจสกลนคร 042-711501,	732124	 042-711410,	
736182

ส�านักธุรกิจสตูล 074-723700-4 074-723698-9

ส�านักธุรกิจสบตุ๋ย 054-218102,	218105	 054-226572

ส�านักธุรกิจสะพานปลา	ระนอง 077-816293,	816295	 077-816455

ส�านักธุรกิจสันป่าข่อย	 
เชียงใหม่

053-266036-43 053-243121

ส�านักธุรกิจส�าโรง 0-2754-1081 0-2394-3432

ส�านักธุรกิจสุโขทัย 055-610361-4	 055-611752

ส�านักธุรกิจสุพรรณบุรี 035-522670-1	 035-522672

ส�านักธุรกิจสุรินทร์ 044-511328-9	 044-539510

ส�านักธุรกิจหัวหิน 032-515029-37	 032-512513

ส�านักธุรกิจหาดใหญ่ 074-235330 074-238687

ส�านักธุรกิจหาดใหญ่ใน	สงขลา 074-257017,	257028	 074-257182

ส�านักธุรกิจห้าแยกโนนไฮ	
ชัยภูมิ

044-816021 044-816022

ส�านักธุรกิจอรัญประเทศ	
สระแก้ว

037-232974	 037-232993,	
232997

ส�านักธุรกิจอ้อมใหญ่	นครปฐม 034-324041-4	 034-324442

ส�านักธุรกิจอ่างทอง 035-612112-5	 035-612116

ส�านักธุรกิจอุดรธานี		 042-344420	 042-344432-3

ส�านักธุรกิจอุตรดิตถ์ 055-416901	 055-413319

ส�านักธุรกิจอุบลราชธานี 045-262908	 045-262873
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