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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

4

รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

88

คณะกรรมการธนาคาร

10

แนวทางที่มุ่งเน้น

100

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

12

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (งบการเงินรวม)

105

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

13

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

106

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

14

สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

108

รายงานของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

18

รายงานผลการประกอบการ

109

รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร

20

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

110

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

54

สถิตแ
ิ สดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินการเงิน
(งบการเงินรวม)

114

งบการเงิน

56

รางวัลประจ�ำปี 2562

122

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

211

การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2562

212

ข้อมูลทั่วไป

220

ท�ำเนียบสาขา

58

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

71

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

87

แผนภูมิองค์กร

รายงานประจ�ำปี 2562

วิสัยทัศน์
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มี
คุณภาพ เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
่ ค
มีความพร้อมด้วยบุคลากรทีม
ี ณ
ุ ภาพ มีเทคโนโลยี
และระบบงานที่ ทั น สมั ย คงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น สากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุ ง เทพพร้ อ มสร้ า งความมั่ น ใจและสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า ในการปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นับตั้งแต่เริ่มกิจการ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้าง
เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนไทยมาโดยตลอด

สหราชอาณาจักร

1

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร โดยจ�ำแนกการด�ำเนินธุรกิจ
เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ธุรกิจลูกค้ารายปลีก ธุรกิจลูกค้า
บุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
กิจการในเครือที่อยู่ต่างประเทศ 2 บริษัท คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด

4

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่

ธุรกิจลูกค้าบุคคล

เป็ น ผู ้ น� ำ ในการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ
ที่ เ ข้ า มาด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชีย่ วชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผูด้ แู ล
บริการด้านธุรกรรมที่ให้บริการ นอกจากนี้ ยัง
น�ำเสนอโซลูชันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
คุณค่าแก่ธุรกิจของลูกค้า

ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย
ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการเอทีเอ็ม
และบริการธนาคารอัตโนมัติ รวมถึงบริการ
ธนาคารดิจทิ ลั เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
(บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) และ
บริการช�ำระเงินด้วย QR Code

สหรัฐอเมริกา

1

ไทย

ธุรกิจลูกค้ารายกลาง

ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ

ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง
รวมถึงธุรกิจครอบครัวอย่างใกล้ชดิ ด้วยบริการ
ที่ตอบสนองทั้งความต้องการด้านการเงินและ
ธุรกิจ ในฐานะธนาคารแห่งเดียวของประเทศไทย
ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาค ธนาคาร
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจส่งออก
และน�ำเข้า และธุรกิจทีม่ ซี พั พลายเชนในภูมภิ าค

เป็ น ธนาคารที่ มี เ ครื อ ข่ า ยในต่ า งประเทศที่
กว้างขวางที่สุด และมีบทบาทส�ำคัญในการ
สนับสนุนบริษัทข้ามชาติที่ท�ำธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน นอกเหนือจากการให้สินเชื่อ ธนาคาร
ยั ง สนั บ สนุ น ลู ก ค้ า ด้ ว ยความรู ้ แ ละความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้ง
เชือ่ มโยงลูกค้ากับคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพในภูมภิ าค

1,148*

กัมพู ชา

1

ธุรกิจการเงินธนกิจ
ธุรกิจลูกค้ารายปลีก

ให้ค�ำแนะน�ำด้านการเงินและธุรกิจในฐานะ
พันธมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ
ขนาดย่ อ ม รวมถึ ง การช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า เพิ่ ม
ประสิท ธิ ภาพในการประกอบธุรกิจ บริห าร
ความเสี่ยง และเชื่อมโยงลูกค้าสู่โอกาสใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น

ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สายลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
รายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จ�ำกัด เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ และบริการทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานขององค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสังคม

เวียดนาม

2

ตัวเลขแสดงจ�ำนวนสาขา
* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

เมียนมา

1

รายงานประจ�ำปี 2562

2562
ลาว

2

จีน

ฮ่องกง

6

2

สินทรัพย์

3,216,743
ล้านบาท

ญี่ปุ่น

2

เงินให้สินเชื่อ

2,061,309
ล้านบาท

เงินรับฝาก

ไต้หวัน

3

2,370,792
ล้านบาท

เครือข่าย
ในต่างประเทศ

31
แห่ง

เขตเศรษฐกิจ
ส�ำคัญ
ฟิลิปปินส์

1

14
เขต

เงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

มาเลเซีย

5

สิงคโปร์

1

อินโดนีเซีย

3

20.0%

5

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

สรรค์สร้างคุณค่า
ด้วยความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ความมุง่ มัน่ ในการเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ นและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ธนาคารพร้อมเคียงข้างลูกค้าและร่วมสร้างสรรค์สังคมในวงกว้าง

ความใส่ใจ

ในฐานะของเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น ธนาคารแบ่งปันความรู้
ความเชีย่ วชาญและให้บริการแก่ลกู ค้า ผูถ้ อื หุน้ ชุมชนและสังคม
เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินชีวิตและธุรกิจมีความมั่นคง
ทางการเงินและสร้างความมัง่ คัง่ ได้อย่างยัง่ ยืน

6
การพั ฒนานวัตกรรม

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่าแก่ลกู ค้า โดยน�ำ
เสนอแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถ
จั ด การเรื่ อ งการเงิ น ควบคู ่ กั บ เตรี ย มความพร้ อ มของ
บุคลากรด้วยการเพิ่มพูนทักษะและให้เครื่องมือในการ
ท�ำงาน เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวหน้าท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความรับผิดชอบ

ธนาคารใส่ใจและค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน
เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล

รายงานประจ�ำปี 2562

ความใส่ใจ

ในฐานะของเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน
ธนาคารสนับสนุนให้ประชาชน
มีความมั่นคงทางการเงินและ
สร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการจดจ�ำใบหน้าเพื่อ
การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดบัญชี
และสมัครบริการทางการเงินออนไลน์ได้สะดวกและง่ายดาย
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมาด�ำเนินการที่สาขา
ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ธนาคารสามารถ
น� ำ เสนอทางเลื อ กส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพือ่ คุม้ ครองตนเองและครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
ให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนประกันชีวิต การลงทุน และ
การซื้อที่อยู่อาศัย

7

ธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพือ่
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เช่น บัตรบีเฟิสต์
สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ มอบสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย สามารถ
ท�ำธุรกรรมในรูปแบบของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet) ผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ ผลิตภัณฑ์นี้
ช่วยเสริมบริการประเภทไลฟ์สไตล์ทหี่ ลากหลาย
ของธนาคาร เช่น การร่วมมือกับ JD Central
เพือ่ บริการช้อปปิง้ ออนไลน์ บัตรเครดิตแพลทินมั
สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ ที่เน้นสิทธิประโยชน์
เพื่อการเดินทางและการจองที่พัก และบริการ
BeDigiPass เพื่อตอบสนองดิจิทัลไลฟ์สไตล์
ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

การพั ฒนานวัตกรรม

ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ บน R3 CORDA
Platform ด้วยเทคโนโลยี Enterprise
Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

8

ธนาคารพัฒนาธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ บน R3 CORDA
Platform ด้วยเทคโนโลยี Enterprise Blockchain ครั้งแรก
ในอาเซียน กับการท�ำธุรกรรมเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit: L/C) ระหว่ า งลู ก ค้ า ของธนาคารจากประเทศ
อินโดนีเซียมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบ
วงจรตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้ ช่วยลดเวลาด�ำเนินการและการ
ใช้เอกสารลงกว่าครึ่ง
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึง ธนาคารได้ขยายบริการรับช�ำระเงิน
ผ่าน QR Code รวมทัง้ ยังน�ำเสนอแอปพลิเคชัน BeMerchant
ทีช่ ว่ ยให้รา้ นค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินได้
อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์แบบพกพา

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้า
ถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ธนาคาร
ได้ขยายจ�ำนวนร้านค้าที่รับช�ำระเงินผ่าน
QR Code

ธนาคารร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพพัฒนาโซลูชัน
เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
เช่น การพัฒนาระบบคลาวด์และเครื่องมือการค้า
ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

รายงานประจ�ำปี 2562

ความรับผิดชอบ

ธนาคารใส่ใจและค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มสี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถอื หุ้น ลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ ชุมชนและ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธนาคารสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยการจัดหาเงินทุนแก่โครงการด้านพลังงานหลากหลายโครงการ
ตัวอย่างเช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดย
ธนาคารร่วมเป็นผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายหุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(Green Bond) ซึ่งนับเป็นการเสนอขาย Green Bond ชุดแรก
ในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มของส� ำนั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ธนาคารสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดหาเงินทุนแก่
โครงการด้านพลังงานหลากหลายโครงการ

อีกทั้งยังน�ำเสนอบริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
และการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานบริการโมบายแบงก์กิ้งแก่ผู้พิการทาง
สายตา
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของพนักงานอย่างยัง่ ยืน
ธนาคารได้พัฒนาโครงการสร้างทักษะแห่งอนาคตที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับบุคลากรขององค์กรที่ก�ำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
(Future Skills Academy) และแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ
Anytime Anywhere

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางที่มุ่งเน้น
ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น กิ จ การด้ ว ยความ
รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น แก่
ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

1

การรวมกลุ่มในภูมิภาค

เชื่อมโยงภูมิภาค ด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม
และความเชี่ ย วชาญในกิ จ การขนาดใหญ่ แ ละ
ตลาดต่างประเทศ
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2 การขยายตัวของเมือง

สนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ให้เข้าถึงโอกาสจากโครงการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาของเมือง
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคล
ด้านการวางแผนจัดการสินทรัพย์

ลูกค้าบุคคล

3 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สร้างความประทับใจในบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ของบริการธนาคารดิจิทัล

• ยกระดับการให้บริการ
ทุกช่องทางเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า
• ขยายฐานลูกค้าที่กลุ่มคน
รุ่นใหม่
• พัฒนาและเพิ่มความ
หลากหลายของบริการ
วางแผนจัดการสินทรัพย์

รายงานประจ�ำปี 2562

ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ

• สนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ
ในภูมิภาค
• ขยายฐานลูกค้าที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของบริษัท
ทั้งในและต่างประเทศ
• เชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค

บริการธนาคารดิจิทัล

• น�ำเสนอนวัตกรรมด้านบริการ
ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มฟินเทค
และผู้น�ำเทคโนโลยี
• พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการเชื่อมโยงช่องทางการให้
บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
• เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ด้วยนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ

ลูกค้าธุรกิจ

• ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ของลูกค้าอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสใหม่
ทางธุรกิจ
• พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการบริหารจัดการ
เงินสดและสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ

บุคลากร

• เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการท�ำงานรูปแบบใหม่
• จัดรับและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
• เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและมุ่งเน้นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
(งบการเงินรวม)

เปลี่ยนแปลงร้อยละ
2562

2561

2560

2562/2561

2561/2560

3,216,743
2,061,309
1,887,033
2,370,792
2,788,627
427,751

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

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

+
+
+
+

3.2
1.0
2.2
1.9
3.1
3.6

+
+
+
+
+
+

1.3
4.0
3.6
0.7
1.1
2.8

71,071
62,675
54,963
78,783
46,432
35,816

71,376
50,025
55,165
66,236
44,271
35,330

66,625
45,843
48,948
63,520
41,150
33,009

+
+
+
+

0.4
25.3
0.4
18.9
4.9
1.4

+
+
+
+
+
+

7.1
9.1
12.7
4.3
7.6
7.0

24.32
23.19
21.56
18.76
18.51
17.29
10.00
10.00
10.00
224.09
216.26
210.45
215.00 - 151.50 218.00 - 184.50 207.00 - 159.50
160.00
203.00
202.00

+
+

4.9
1.4
3.6
21.2

+
+

+

7.6
7.0
2.8
0.5

2.59
0.03
29.26
0.28
0.05
4.34
0.58
2.08

+
+
+
+
+
+
-

2.82
0.46
30.76
0.04
0.24
0.08
1.92
0.20
0.21

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ/1
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)/1
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ/2
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักส�ำรองและภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/2
เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/2
มูลค่าหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี/2
ช่วงราคาสูงสุด - ต�่ำสุด
ราคาปิด

+
-

+

อัตราส่วนทางการเงิน (%)

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก/1
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
ก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย/2
ก�ำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย/2
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หมายเหตุ : /1 หักรายได้รอตัดบัญชี
		 /2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร

86.95
3.39
220.19
1.13
8.45
2.35
41.10
17.01
20.04

89.54
3.42
190.93
1.13
8.73
2.40
45.44
16.43
17.96

86.72
3.88
160.17
1.09
8.49
2.32
43.52
16.63
18.17

+
+
+
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แนวทาง
การด�ำเนินการ
ด้านความยั่งยืน

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ธนาคารก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 4 แนวทาง ซึ่งถูกหลอมรวมเป็น
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน สร้างคุณค่า
แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และมีสว่ นช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ

1. การใส่ใจดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม:
Be Responsible

ธนาคารมุง่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยส่งเสริมการเข้าถึงและการให้ความรู้ทาง
การเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม การให้สนิ เชือ่ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
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2. การดูแลพนักงานและสร้าง
ความพึ งพอใจให้กับลูกค้า:
Be Caring

ธนาคารมุ ่ ง ใส่ ใ จดู แ ลพนั ก งานและลู ก ค้ า
โดยดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมี
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสมและ
ปลอดภั ย ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนั ก งานทุ ก ระดั บ และรั ก ษามาตรฐานการ
บริการที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และประทับใจ
เพือ่ สร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า

4. การสร้างความมั่นคง
ทางธุรกิจ: Be Resilient

3. การด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม: Be Ethical
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ธนาคารมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ไม่ ส นั บ สนุ น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งดูแลรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและความลับ
ของลูกค้าตามข้อบังคับทางกฎหมายและ
มาตรฐานสากล

Priva

rru
ption
k an
d Cr
isis
nage
men
Da
t
ta Pr
otec
tio
Cu
n
sto
mer
Co
nfi
Ris

Pri
va
Info cy
rm
atio

Ma

n

DA
TA

+30

%

+55

%

+68

%

20
19

+4
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5%
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ธนาคารมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยธนาคารได้ลงทุนเพื่อขยายกิจการ
ในต่ า งประเทศ พั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น
อย่างต่อเนือ่ ง บริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน พร้อมทัง้ มีแผนรองรับการเกิดภาวะ
วิกฤตที่มีประสิทธิภาพ

03

Edit

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือลูกค้าและชุมชน ให้เติบโตและก้าวผ่าน
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก
จากซ้ายไปขวา : ชาติศิริ โสภณพนิช, ปิติ สิทธิอ�ำนวย, เดชา ตุลานันท์

รายงานประจ�ำปี 2562

ปี 2562 นับเป็นปีแห่งความปลื้มปิติของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พร้อม
เฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธย พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
รวมถึงพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และพระบรมราชโองการสถาปนา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพรวม

การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม ส่งผลดีต่อการ
ลงทุนภาคเอกชนในภาพรวม เนื่องจากรัฐบาลพร้อมสานต่อนโยบาย
หลักของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาให้เกิดความต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิด
ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญของประเทศ เช่น
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก กรุงเทพฯ - ระยอง เพื่อเชื่อม
สนามบินนานาชาติสามแห่ง การขยายท่าเรือและสนามบินในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเป็นประตูสู่ภูมิภาคและเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
ส�ำหรับธนาคารกรุงเทพ ปี 2562 เป็นปีทธี่ นาคารด�ำเนินธุรกิจครบ 75 ปี
ความส�ำเร็จในฐานะธนาคารชัน้ น�ำของไทยและในระดับภูมภิ าค เป็นผล
จากความมุง่ มัน่ ในการให้บริการทางการเงินเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าสู่เป้าหมาย ทั้งนี้
ในเดื อ นธั น วาคม ธนาคารมี ค วามก้ า วหน้ า ครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ ต อกย�้ ำ ถึ ง
ศักยภาพและความพร้อมส�ำหรับการเติบโตในระดับภูมิภาค จากการ
บรรลุขอ้ ตกลงเพือ่ การเข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ในธนาคารพีที
เพอร์ ม าตา ที บี เ ค (เพอร์ ม าตา) ธนาคารขนาดใหญ่ ล� ำ ดั บ ที่ 12
ของประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ พิจารณาจากสินทรัพย์รวม ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนิน
การได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสาม ปี 2563 และจะท�ำให้ธนาคาร
มีรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นในตลาดอินโดนีเซีย อีกทั้งยังสนับสนุนกลยุทธ์
เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำที่มีฐานธุรกิจครอบคลุมในอาเซียน
ความก้าวหน้าส�ำคัญอีกประการหนึง่ ได้แก่ การทีธ่ นาคารประสานความ
ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อศึกษาและพัฒนาการท�ำธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยี Enterprise Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน
กับการท�ำธุรกรรมเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ระหว่าง
ลูกค้าของธนาคารจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย ซึง่ เป็นการ
ให้บริการแบบครบวงจรตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้ ช่วยลดเวลาด�ำเนินการ
และลดการใช้เอกสารลงกว่าครึง่ ธนาคารคาดว่าจะสามารถขยายบริการนี้
ไปยังลูกค้ารายอื่นทั้งในประเทศและภูมิภาคในปี 2563

ธนาคารสร้างคุณค่า
แก่ระบบนิเวศของประเทศไทย
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน
และสร้างอนาคตที่ม่นั คงยั่งยืน
ให้กบั ประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินงานของธนาคารในปี 2562 คือ การสร้างคุณค่าแก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส�ำคัญกับแนวทางปฏิบัติ 3
ประการ คือ ความใส่ใจ ในฐานะของเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น การพัฒนา
นวั ต กรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ ว ยการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่มุ่งเน้นในระยะยาว ได้แก่
การรวมกลุ่มในภูมิภาค การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สภาวะแวดล้อมในการด�ำเนินงาน

ในปี 2562 เศรษฐกิ จ ไทยเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายหลายประการ
โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออกทั่วโลกและเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน ขณะที่
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทแข็ ง ค่ า ที่ สุ ด ในรอบ 6 ปี เมื่ อ เที ย บกั บ
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ท� ำ ให้ ก ารส่ ง ออกของไทยและการท่ อ งเที่ ย วของ
ชาวต่างชาติในประเทศไทยชะลอตัว นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการรายกลาง
และรายย่อยยังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จากการน�ำเข้าสินค้า
ต่างประเทศที่มีต้นทุนต�่ำกว่า ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศปรับลดลง
จากระดับหนีท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ด้วยปัจจัยเหล่านีแ้ ละปัจจัยแวดล้อมอืน่ ๆ ส่งผล
ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว ในอัตราร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ใน
ปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังน�ำมาซึ่งโอกาส เห็นได้จากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทีเ่ ป็นปัจจัยท�ำให้จนี เพิม่ การลงทุน
ในประเทศไทยและประเทศอืน่ ในภูมภิ าค อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ มาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนของรัฐบาลยัง
ช่วยจูงใจให้ผปู้ ระกอบการในประเทศจีนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากข้อพิพาท
ทางการค้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนนักลงทุน
ที่ ส นใจเข้ า มาลงทุ น ในภู มิ ภ าคด้ ว ยเครื อ ข่ า ยสาขาต่ า งประเทศที่
ครอบคลุม 9 ประเทศในอาเซียน และในประเทศคู่ค้าส�ำคัญ เช่น จีน
ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
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ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความท้าทายในปี 2563 จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus
Disease 2019: COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจจีน
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย แต่การผ่อนปรนนโยบายทางการ
เงิน และความต่อเนื่องของนโยบายสาธารณะของรัฐบาล รวมทั้งความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ระบบขนส่งมวลชนทางรางใน
กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟความเร็วสูง จะช่วยขับเคลื่อนการ
ลงทุนของภาครัฐและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของภาคเอกชน นอกจาก
นี้ ยังมีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศอืน่ มายังประเทศไทย เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายซัพพลายเชน หรือห่วงโซ่การผลิตของโลก
อันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยธนาคาร
มีความพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตนี้

16

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน แม้ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา
ที่ลดลง แต่ธนาคารยังคงมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เป็นจ�ำนวน
35,816 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 18.76 บาท และมีเงินกองทุน
478,740 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่
ร้อยละ 20.0 ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ควบคูก่ บั การรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่อง
ให้อยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่ง เพือ่ ให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินทีย่ งั่ ยืน
การที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำเป็นโอกาสให้บริษัทเอกชน
หลายรายระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ เพื่อบริหารต้นทุนให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ในระยะยาว และเป็นการเพิม่ สภาพคล่อง
แก่ธุรกิจ ส�ำหรับธนาคารมีการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิอายุ 15 ปี
ทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จ�ำนวน
1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนให้โครงสร้างเงินกองทุนของ
ธนาคารมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งด้าน
เครดิต โดยเฉพาะกระบวนการให้สนิ เชือ่ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพือ่ ให้พร้อมรองรับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2563
การสร้างคุณค่า

ด้วยความใส่ใจ ธนาคารมุง่ มัน่ ดูแลลูกค้าในทุกช่วงวัย ควบคูก่ บั ปรัชญา
การท�ำงานในฐานะของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมมอบบริการที่ดี
แก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ท�ำให้
ธนาคารเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าได้
รับประสบการณ์จากการใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังท�ำให้

ธนาคารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการทางการเงินของผู้บริโภคที่
เปลีย่ นแปลงไปจากการพัฒนาของสังคมเมือง ธนาคารเดินหน้าเพิม่ บริการ
ทีป่ รึกษา โดยเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน เช่น การประกันชีวติ และ
ประกันวินาศภัย สินเชือ่ บ้าน และการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ เพือ่
ช่วยให้ลกู ค้ามีความมัน่ คงทางการเงินและเป็นหลักประกันส�ำหรับอนาคต
ธนาคารสนับสนุนระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ประโยชน์สำ� หรับลูกค้าธุรกิจ โดยร่วมมือ
กั บ ลู ก ค้ า ในการพั ฒ นาโซลู ชั น เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในเชิ ง ธุ ร กิ จ
โดยโซลูชนั ดังกล่าวจะเชือ่ มโยงเข้ากับระบบนิเวศ ซึง่ ครอบคลุมถึงลูกค้า
ซัพพลายเชน และพันธมิตรของลูกค้ารายนั้น ตัวอย่างเช่น ธนาคารได้
พัฒนาระบบการช�ำระเงินส�ำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน�ำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการรับช�ำระค่าบริการขนส่งสินค้าจากลูกค้า และ
การรับช�ำระเงินปลายทางส�ำหรับค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ซึ่งช่วยลดภาระ
ในการรับช�ำระเงินและจัดเก็บเงินสด อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและ
ติดตามรายการช�ำระเงินได้ทันที นอกจากนี้ ธนาคารยังเปิดให้บริการ
สินเชื่อส�ำหรับผู้ขายในเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายนี้อีกด้วย
ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการแสวงหาโอกาสจากการเติบโต
ของภูมภิ าค อันเป็นผลมาจากการทีป่ ระเทศในอาเซียนมีการเชือ่ มโยงกัน
มากขึ้น และพร้อมสนับสนุนลูกค้าที่ขยายธุรกิจไปยังตลาดในอาเซียน
ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประสานประโยชน์จากความ
รู้ความเข้าใจในตลาดท้องถิ่น รวมทั้งประสบการณ์และทักษะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากกิจการธนาคารต่างประเทศและสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ
งานสารสนเทศส�ำหรับธุรกิจธนาคารต่างประเทศ บริการการค้าระหว่าง
ประเทศ บริการบริหารการเงิน และบริการบริหารเงินสด เพื่อสนับสนุน
การขยายกิจการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพและท�ำให้ธนาคาร
สามารถให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศในภูมภิ าคได้อย่างราบรืน่
ธนาคารมุ่งเน้น การพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจทิ ลั ทีย่ งั คงส่งผลต่อวิถชี วี ติ และการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ฝ่ายนวัตกรรมของธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพด้านปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเชิงลึก (Machine
Learning) และการพัฒนาทีเ่ ก็บข้อมูลส่วนกลาง (Data Lake) ซึง่ จะช่วย
ให้ธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภท และใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อมูลในเชิงลึก ขณะที่ โครงการ
Bangkok Bank InnoHub Season 2 ซึง่ เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
ระดับโลก ทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพทีม่ ี
ผลงานและมีความเชีย่ วชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ โดย
สตาร์ทอัพส่วนหนึง่ ทีผ่ า่ นโครงการได้ทำ� งานร่วมกับธนาคารเพือ่ พัฒนาและ
ทดลองใช้บริการใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น การค้าผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital
Commerce) และโปรแกรมบัญชีบนระบบคลาวด์สำ� หรับผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี รวมถึงบริการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์

รายงานประจ�ำปี 2562

การพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ ท�ำให้ธนาคารสามารถให้บริการทีเ่ พิม่ มูลค่า
ส�ำหรับลูกค้า และยังเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารอีกด้วย
ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการโมบายแบงก์กิ้ง
บริการบริหารเงินสด และ บริการด้านธุรกรรมการเงิน รวมทั้งระบบงาน
สนับสนุน โดยเปลีย่ นจากการใช้เอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และโซลูชันที่ใช้งานผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สะดวกสบายในการท�ำงานภายใต้ระบบทีม่ เี สถียรภาพและความปลอดภัย
นอกจากนี้ ธนาคารจะเปิดตัว บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน
รูปแบบใหม่ในต้นปี 2563 ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั ประสบการณ์ใหม่กบั บริการที่
พร้อมตอบสนองความต้องการในการท�ำธุรกรรมได้ดียิ่งขึ้น โดยจะเพิ่ม
ความสามารถใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ทัง้ นี้ แพลตฟอร์มใหม่ของบริการบริหารเงินสด
และบริการด้านธุรกรรมการเงิน ในระยะแรกจะเริ่มให้บริการภายในปี
2563 บริการทั้งสองนี้จะมอบคุณค่าให้กับลูกค้าในทุกด้านของธุรกิจ
ตัง้ แต่การติดต่อกับคูค่ า้ ไปจนถึงการกระจายสินค้าและบริการไปสูล่ กู ค้า
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาระบบงานทีก่ ล่าวมานีจ้ ะช่วยเสริมสร้างความ
คิดสร้างสรรค์ดา้ นนวัตกรรมให้กบั พนักงานและหน่วยธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารขยายช่องทางการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะด้วยตนเอง
บนโมบายแพลตฟอร์มและน�ำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร เพือ่ ให้
พนักงานของธนาคารมีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่ใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ความรับผิดชอบ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณค่า
หลักที่ฝ่ายบริหารของธนาคารถือปฏิบัติเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ในการ
ด�ำเนินงาน โดยมุ่งมั่นเสริมสร้างธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลสังคม และร่วม
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารมีการ
ก�ำหนดแนวทางการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการของ
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน และร่วมมือกับลูกค้าธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ธนาคารยังร่วมมือกับหน่วยงานด้านก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียใน
ด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ National Digital ID (NDID) โครงการ
อินทนนท์ ซึ่งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ Distributed
Ledger Technology (DLT) มาใช้ เ พื่ อ การโอนเงิ น ระหว่ า ง
สถาบันการเงิน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการช�ำระเงินข้ามพรมแดนโดย

ใช้ QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ธนาคารยังคงส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ด้วยการน�ำเสนอบริการสินเชื่อเพื่อ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย และการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการโมบายแบงก์กิ้งกับผู้พิการทางสายตา
โครงการเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งอนาคตทางการเงิ น ที่ มั่ น คงส� ำ หรั บ
ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมรับมือกับ
แนวโน้มส�ำคัญ เช่น บริการธนาคารดิจทิ ลั การขยายตัวของเมือง และ
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ ธนาคารยัง
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยท�ำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง สมัคร และใช้บริการธนาคารดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ก้าวสู่อนาคต

เป้าหมายในระยะยาวของธนาคารคือการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล หรือ Data-driven Organization ที่สามารถสร้างและวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก เพือ่ น�ำไปพัฒนาบริการทีเ่ หมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล ควบคูก่ บั การบริการด้วยน�ำ้ ใจทีพ่ ร้อม
แบ่งปันความรูส้ ลู่ กู ค้า นอกจากการให้บริการทางการเงิน ธนาคารยังมุง่
หวังทีจ่ ะช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนทีธ่ นาคารด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
สามารถเติบโตและก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของ
สถานการณ์โลก
ธนาคารพร้ อ มมี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งอนาคตที่ มั่ น คงยั่ ง ยื น ให้ กั บ
ประเทศไทย ด้วยการสร้างคุณค่าแก่ระบบนิเวศของประเทศในวงกว้าง
สนับสนุนประชาชนและธุรกิจรายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการ
เงินได้มากขึ้น และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลแก่ลูกค้าบุคคลและ
ผู้ประกอบการ
ในนามของคณะกรรมการธนาคารและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ธนาคาร
ขอขอบพระคุณลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทีใ่ ห้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ธนาคารพร้อม
เดินหน้าเพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า และเสริมสร้างรากฐานของธนาคาร
ให้เข้มแข็งเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ธนาคารมุง่ เน้นการสร้างคุณค่าเพือ่ สนับสนุนให้ลกู ค้าก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย เนื่องจากการรวมกลุ่มในภูมิภาค
การขยายตัวของเมือง และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยังคงเป็นแนวโน้มส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อวิถชี วี ติ และธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้ปรับปรุงบริการเพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
แก่ลูกค้า ให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยความเชี่ยวชาญในแต่ละภาค
ธุรกิจ สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจ รวมถึงช่วยลด
อุปสรรคและต้นทุนในการด�ำเนินงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารประกาศการท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น
จากการบรรลุข้อตกลงเพื่อการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ใน
ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบเี ค (เพอร์มาตา) ธนาคารขนาดใหญ่ลำ� ดับที่ 12
ของประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ พิจารณาจากสินทรัพย์ โดยคาดว่าจะด�ำเนิน
การได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสาม ปี 2563 การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้
นับเป็นความก้าวหน้าครั้งส�ำคัญ เนื่องจากจะท�ำให้ธนาคารสามารถใช้
ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ี
ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และรับโอกาสทางธุรกิจจาก
ความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน

รายงานประจ�ำปี 2562

เมือ่ การเข้าซือ้ หุน้ นีเ้ สร็จสมบูรณ์ จะท�ำให้ธนาคารมีรากฐานทีม่ นั่ คงยิง่ ขึน้
ในตลาดอินโดนีเซีย อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้กลยุทธ์ทมี่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคาร
ชั้นน�ำที่มีฐานธุรกิจครอบคลุมในอาเซียนมีพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่ง
ส�ำหรับความก้าวหน้าด้านบริการ ธนาคารได้ศึกษาและพัฒนาธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Enterprise Blockchain ครัง้ แรก
ในอาเซียนกับการท�ำธุรกรรมเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C)
ระหว่างลูกค้าของธนาคารจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย ซึง่
เป็นการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ท�ำให้สามารถ
ลดเวลาด�ำเนินการและลดการใช้เอกสารลงกว่าครึ่ง ธนาคารคาดว่าจะ
สามารถให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะนี้ กั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารการค้ า
ระหว่างประเทศในปี 2563
กิจการธนาคารต่างประเทศและสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่มกี ารประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าที่มีธุรกิจ
ในต่างประเทศ อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาโซลูชนั ทีช่ ว่ ยให้กระบวนการท�ำงาน
ประจ�ำวันมาอยู่ในระบบดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ
ลูกค้าทัง้ ในและนอกประเทศ เช่น บริการการช�ำระเงิน และบริการสินเชือ่
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของลูกค้า
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง การผลิต
พลังงาน และการเชื่อมโยงการคมนาคมภายในภูมิภาคผ่านสนามบิน
ท่าเรือ ทางหลวง และทางรถไฟ นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินการเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในวิ ถี ชี วิ ต และพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภค
ด้วยการเพิ่มบริการที่ปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เช่น การประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สินเชื่อบ้าน และการวางแผน
การจัดการสินทรัพย์ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินและมี
หลักประกันส�ำหรับอนาคต
ธนาคารมีการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพือ่ ให้บริการแอปพลิเคชัน บัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นปี
2563 แพลตฟอร์มนี้จะมีการเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานใหม่อย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ส�ำหรับบริการบริหาร
เงินสดและบริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีการเพิ่ม
คุณสมบัติในการใช้งานมากขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า
หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ ธ นาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ในปี 2562 คื อ การสนั บ สนุ น
ให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีเปลีย่ นจากการรับช�ำระค่าสินค้าและบริการด้วย
เงิ น สด ไปเป็ น การรั บ ช� ำ ระผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถรับช�ำระเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอีกทัง้ ยัง
ท�ำให้ธนาคารได้รบั ข้อมูลทางธุรกิจในเชิงลึก ซึง่ จะช่วยให้ธนาคารสามารถ
น�ำเสนอบริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเสนอสินเชื่อ
โดยพิจารณาจากข้อมูลของลูกค้า หรือ Information-based Lending

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ขยายบริการรับช�ำระเงินผ่าน QR Code ไปยัง
ร้านค้าและผูป้ ระกอบการรายย่อย ซึง่ นอกจากจะเป็นการเพิม่ ทางเลือก
ในการรับช�ำระเงินแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่สังคมไร้เงินสด
นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ Bangkok
Bank InnoHub Season 2 ซึง่ เป็นโครงการเพาะบ่มสตาร์ทอัพ โดยร่วมมือ
กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีผลงานและมีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด ปัจจุบันธนาคารและผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพหลายรายร่วมกันพัฒนาบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ลูกค้าเอสเอ็มอี เช่น การค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และโปรแกรมบัญชี
บนระบบคลาวด์ อีกทัง้ ยังท�ำงานกับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพเพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานในหน่วยธุรกิจของธนาคาร เช่น ระบบอัตโนมัติ
กระบวนการด้านเช็ค และปฏิบัติการด้านสินเชื่อและหลักทรัพย์
ส�ำหรับบริการ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง มีการเติบโตของปริมาณธุรกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 เท่า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากลูกค้าส่วนใหญ่เลือกท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
ธนาคารยังคงด�ำเนินนโยบาย Mobile First เพือ่ เพิม่ บริการใหม่ในบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ นอกจากนี้ ในระหว่างปีธนาคารได้ทำ� การทดสอบ
กระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Know Your Customer: e-KYC) เพื่อการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทาง
ชีวภาพ (Biometric Authentication) ผ่านการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะ
สามารถน�ำมาให้บริการได้ในปี 2563
ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นธนาคารดิจทิ ลั โดยมีการจัดท�ำทีเ่ ก็บ
ข้อมูลส่วนกลาง (Data Lake) การน�ำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ใน
การจัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยให้ธนาคารมีความรูแ้ ละเข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถน�ำเสนอบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงสร้างของระบบ
เทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ให้ ธ นาคารเชื่ อ มต่ อ และท� ำ งานร่ ว มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แอปพลิเ คชัน แพลตฟอร์ม และบริการของผู้พัฒนาและพันธมิตร
จากภายนอกองค์กรได้งา่ ย รวมทัง้ มีความปลอดภัยโดยผ่าน Application
Programming Interface (API) ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนา
นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ธนาคารจะยังคง
เดินหน้าสร้างคุณค่าเพื่อผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายในปี 2563
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยในปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ในปี
2561 การค้าโลกที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน ท�ำให้การส่งออกลดลงร้อยละ 2.7 และการน�ำเข้า
สินค้าลดลงร้อยละ 4.7 จากปีกอ่ นหน้า ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนเพิม่
ขึ้นร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า และการผลิตภาค
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 สอดคล้องกับอัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
ที่อยู่ในระดับที่ร้อยละ 66.3 ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ร้อยละ 68.0 ส่งผล
ให้การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.7 อีกทั้งการบริโภคภายในประเทศชะลอ
ตัวตามรายได้ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว
ลดลง นอกจากนี้ หนี้สินภาคครัวเรือน ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ
13.2 ล้านล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของ GDP) ขยายตัวร้อยละ 5.5
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ยังเป็นอีกปัจจัยทีส่ ง่ ผลลบต่อก�ำลังซือ้ ของภาค
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 รัฐบาลได้อนุมัติงบ
ประมาณจ�ำนวน 4.64 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
ภายในประเทศ ภาคอสังหาริมทรัพย์ และเศรษฐกิจรากหญ้า ขณะ
เดียวกัน จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 7.3 ในปี 2561 โดยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเงินบาทที่
แข็งค่าท�ำให้จำ� นวนและการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วขยายตัวอย่างจ�ำกัด
เป็นผลให้ภาครัฐขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่ เป็นครัง้ ที่
สอง ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปลดลงจากร้อยละ 1.1 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 0.7 ในปี
2562 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาสินค้าพลังงานทีล่ ดลง โดยเฉพาะใน
ไตรมาสที่ 3 ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.5 ลดลงจากร้อยละ
0.7 ในปี 2561 โดยในเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปส�ำหรับปี 2563 และระยะปานกลาง
เป็นช่วงร้อยละ 1 - 3 จากกรอบเดิม ร้อยละ 2.5 ± 1.5
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งเมื่อเดือน
สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ตามการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินประจ�ำเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน 2562 ท�ำให้ดอกเบี้ย

ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเร่งปรับเปลีย่ น
รูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

นโยบายลดลงจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 นอกจากนี้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ เพือ่ ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและเอือ้ ให้เงินทุนไหลออก ทัง้ นี้
ค่าเงินบาท ณ สิ้นปี 2562 อยู่ในระดับ 30.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
แข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 7.1 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561
ตลาดการเงินโลกยังคงเผชิญความผันผวนเป็นระยะ ท่ามกลางความไม่
แน่นอนเกีย่ วกับการค้าโลกและห่วงโซ่การผลิตระหว่างคูค่ า้ หลักของโลก
อาทิ สหรัฐอเมริกากับจีน สหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป และความ
ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ไทยยังคง
มีเสถียรภาพด้านต่างประเทศ สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.8 ของ GDP
และสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่างประเทศ คิดเป็น 1.3 เท่า ของจ�ำนวนหนีส้ นิ
ในสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

ส�ำหรับปี 2563 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลงอยู่
ระหว่างร้อยละ 1.9 - 2.3 จากความท้าทายหลายประการ โดยมีปัจจัย
ภายนอก อาทิ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงอย่างมากจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease
2019: COVID-19) และเศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอลงกว่าที่คาด ขณะที่
ปัจจัยภายในเป็นผลจากภัยแล้งรุนแรง และความล่าช้าในการอนุมตั งิ บ
ประมาณ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบรรยากาศการค้าโลกปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลมาจากความ
ชัดเจนที่มากขึ้นในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
จีน โดยคาดการณ์ว่าการค้าโลกจะขยายตัวจากร้อยละ 1.0 ในปี 2562
ขณะที่ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวช้าลงจากหนี้สิน
ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลาย รวมถึงความชัดเจนในการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรถไฟ
ความเร็วสูง จะเป็นแรงหนุนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน
นอกจากนี้ เริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นของการย้ายฐานการผลิตของ
บริษัทต่างชาติมายังประเทศไทยภายหลังข้อพิพาททางการค้า โดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ คาดว่ามีแนวโน้มที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2563 เนื่องจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ชะลอลง
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2562

ปี 2562 ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง ระดับเงินกองทุนและเงิน
ส�ำรองอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจได้ ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับ
ดีขนึ้ จากการรับรูก้ ำ� ไรพิเศษเป็นส�ำคัญ ขณะทีก่ ารเติบโตของสินเชือ่ และ
คุณภาพสินเชือ่ ของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีกำ� ไรสุทธิ 270.9
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.8 ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ก�ำไร
พิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นส�ำคัญ
ณ สิ้นปี 2562 เงินให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.0 โดยสินเชือ่ ธุรกิจ (ร้อยละ 64.1
ของสินเชื่อรวม) หดตัวร้อยละ 0.8 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ
การช�ำระคืนหนี้ในหลายประเภทธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวม
ธุรกิจการเงิน) หดตัวร้อยละ 1.9 และสินเชือ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี (ไม่รวมธุรกิจ
การเงิน) หดตัวร้อยละ 2.1 ทัง้ นี้ สินเชือ่ อุปโภคบริโภค (ร้อยละ 35.9 ของ
สินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากปีก่อนในประเภทสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวต่อเนื่อง
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ด้านเงินรับฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 จากสิน้ ปีกอ่ น อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่
ต่อเงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 96.3 ลดลงจากร้อยละ 98.3
ณ สิ้นปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) อยู่ในระดับร้อยละ 187.5 ทั้งนี้ การบริหารสภาพคล่องของ
ธนาคารพาณิชย์มงุ่ เน้นไปทีก่ ารปรับโครงสร้างเงินฝาก การบริหารต้นทุน
ให้เหมาะสม และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามเกณฑ์ Basel III
คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2562 ยอดคงค้าง
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) อยู่ที่ 465
พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.98 ทั้งนี้
ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบจาก
การกันส�ำรองเพื่อสร้างความมั่นคง ประกอบกับมีเงินกองทุนที่ค่อนข้าง
สูง โดย ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital
Adequacy Ratio: CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 – CET1 Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 19.6
และ 16.0 ตามล�ำดับ
ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด�ำเนินงานเพื่อรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ ในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยขยายตัวใน
อัตราลดลง การส่งออกหดตัวส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน และการ
ลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน

ถูกกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในด้านการแข่งขัน ธนาคาร
พาณิชย์ต่างแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางดิจิทัล
และพัฒนารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการขยายฐานลูกค้า มีการใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงลึกเพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มีการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้าง
โอกาสและช่องทางในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดต้นทุน ในด้านนโยบายและกฎเกณฑ์
ใหม่ ๆ ของทางการ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยใช้ ม าตรการ
Macroprudential เพื่อก�ำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การปล่อย
สินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความส�ำคัญ
กับ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)”
แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2563

ในปี 2563 สภาพแวดล้อมทางการเงินของโลกมีความไม่แน่นอนสูง
หลังจากธนาคารกลางของประเทศส�ำคัญของโลกกลับมาผ่อนคลาย
นโยบายการเงินในปี 2562 และคาดว่าจะคงสถานะนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายตลอดปี 2563 ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนคลี่คลายลงระดับหนึ่ง หลังมีข้อตกลงการค้าระยะ
ที่ 1 (US – China Phase 1 Trade Deal) แต่การจะบรรลุข้อตกลง
ทั้งหมดน่าจะใช้เวลานานกว่าการบรรลุข้อตกลงระยะที่ 1 ในส่วนของ
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากปัจจัยเสี่ยงด้านลบ
หลายปัจจัย แม้ว่าการส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลาย
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน แต่คาดว่าการ
ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ ผลกระทบค่ อ นข้ า งรุ น แรงจากการระบาดของ
COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงข้างต้น
สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย์มแี นวโน้มจะขยายตัวในอัตราทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ ขณะ
เดียวกันยังคงให้ความส�ำคัญกับการดูแลหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NonPerforming Loan: NPL) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
พิจารณาสินเชื่ออย่างระมัดระวัง และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลสินเชื่อในธุรกิจที่มีความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทุนและเงินส�ำรองเพิ่มขึ้น
และอยู่ในระดับสูง จึงสามารถรองรับความท้าทายต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยงั ต้องบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนดทั้ ง ในเรื่ อ งการด� ำ รง
สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความ
รุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และหลักเกณฑ์การด�ำรง
แหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR)

รายงานประจ�ำปี 2562

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคารในอนาคต

ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยอาจต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและสภาพแวดล้อมการท�ำธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของประชากร (Demographic Shift)
ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดย
ร้อยละ 20 และ 14 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 60 และ
65 ปีขึ้นไป ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงสร้างประชากรที่อายุ
เฉลีย่ เข้าสูส่ งั คมสูงวัย ได้แก่ (1) ก�ำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive Industry) เช่น สิ่งทอ เสื้อผ้า
ส�ำเร็จรูป เครือ่ งหนัง และผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นเิ จอร์ เป็นต้น ท�ำให้
ธุรกิจเหล่านี้จะต้องหาทางเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนไป
ใช้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ และ/หรือการท�ำวิจัยและพัฒนา
เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ควบคูไ่ ปกับการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับแรงงาน (2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริโภค ทัง้ ในด้านมูลค่าและองค์ประกอบของการใช้จา่ ย โดยมีแนว
โน้มว่าจะบริโภคน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุจะเติบโตขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์ดแู ล
สุขภาพ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น
ในอนาคต ผูส้ งู อายุจะเป็นกลุม่ ทีม่ อี ทิ ธิพลมากขึน้ ในตลาดผูบ้ ริโภค
จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมารองรับความต้องการของคนกลุ่มนี้
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอวัย (Anti-aging Product) ธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ และธุรกิจการท่องเทีย่ วเพือ่ การแสวงบุญ
และหาความสงบทางจิตใจ เป็นต้น

2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด�ำเนินการในพื้นที่
3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และได้ก�ำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพในการลงทุน โดยรัฐบาลได้ลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ 6 โครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
รองรับการลงทุน ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ –
ดอนเมือง – อูต่ ะเภา)
3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
4) โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3
5) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ
6) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ และระบบการจัดการ
ขนส่ ง แบบบู ร ณาการทั้ ง รถไฟและท่ า เรื อ แบบไร้ ร อยต่ อ
(Seamless Operation)
รัฐบาลก�ำลังพัฒนาระบบการขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายห่วงโซ่อุปทาน
บางส่วนออกจากจีน โดยมีเป้าหมายที่ภูมิภาคอาเซียน ถึงแม้จะมี
คู่แข่งส�ำคัญอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศอื่นในภูมิภาค
แต่จดุ แข็งด้านท�ำเลทีต่ งั้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ การ
ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นโยบายทีส่ ง่ เสริมการเร่งพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานภายในประเทศ และการ
มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและยกระดับ
ทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นปัจจัย
สนับสนุนการดึงดูดให้มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น
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3. การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์หลายด้าน การขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของการใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet ท�ำให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินเปลีย่ นแปลงไป นับเป็นพัฒนาการของไทยในการ
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีช่วยให้การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทั้งการช�ำระเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การระดมทุน
และการวางแผนจั ด การสิ น ทรั พ ย์ การเงิ น ดิ จิ ทั ล ช่ ว ยยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของลูกค้าบุคคลและศักยภาพของภาคธุรกิจ ขณะที่
ลูกค้าบุคคลมีความต้องการบริการทีร่ วดเร็ว ไร้รอยต่อ ผ่านช่องทาง
ที่ไม่ใช่สาขา 24/7 และผู้ประกอบการต้องการบริการทางการเงิน
แบบ Integrated Solution ธนาคารจึงน�ำเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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4. แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2564) มุ่ง
สร้าง Ecosystem ทีส่ ง่ เสริม Digital Payment ให้เป็นทางเลือกหลัก
ในการช� ำ ระเงิ น ภายใต้ ร ะบบการช� ำ ระเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปลอดภั ย ต้ น ทุ น ต�่ ำ ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ทั้ ง
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
1) Interoperable Infrastructure เพิม่ ขีดความสามารถการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงินให้ได้มาตรฐานสากล โดยการใช้
มาตรฐาน ISO20022 เพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อมูลการช�ำระเงิน และการเชือ่ มโยงกับต่างประเทศ สร้างมาตรฐาน
Biometrics ส�ำหรับการยืนยันตัวตนในกระบวนการ e-KYC เพือ่
รองรับนวัตกรรมช�ำระเงินในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงินสดเพื่อลดต้นทุนของระบบการช�ำระเงิน
2) Innovation ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบริการช�ำระเงินและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
Digital Payment และต่อยอดพร้อมเพย์ การพัฒนาบริการโอน
เงิน-ช�ำระเงินระหว่างประเทศที่สะดวกและต้นทุนต�่ำ ส่งเสริม
กระบวนการธุรกิจดิจทิ ลั ครบวงจร ทัง้ การซือ้ ขาย ช�ำระเงิน และ
เอกสารภาษี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้วย
การพัฒนากระบวนการที่ดีมาใช้ในการออกและทบทวนกฎ
เกณฑ์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและลดภาระของผู้ให้
บริการ รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของตนเองใน Own Sandbox
3) Inclusion ส่งเสริมการเข้าถึงและกระตุ้นการใช้บริการช�ำระเงิน
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

4) Immunity รั ก ษาเสถี ย รภาพและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี
พัฒนาการก�ำกับตรวจสอบให้เหมาะสมตามลักษณะการให้
บริ ก ารและระดั บ ความเสี่ ย ง การใช้ ม าตรฐานความมั่ น คง
ปลอดภัยสากล และยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
5) Information พัฒนาข้อมูลการช�ำระเงินแบบบูรณาการ โดยการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีความพร้อม การ
พัฒนาเครื่องมือและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน สนับสนุนงานด้านนโยบายและการใช้ประโยชน์ใน
มิติด้านอื่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 5G เทคโนโลยี 5G ได้รับ
การคาดหมายว่าจะช่วยขยายขีดความสามารถของเครือข่ายการ
สื่อสารไร้สาย สนับสนุนการเชื่อมต่อและการปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาคอุ ต สาหกรรม และจะเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้
Internet of Things (IoT) เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยี 5G ท�ำให้เกิดการ
เชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้ง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมศักยภาพ
ของเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract ในการน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้ คาดว่าประเทศไทย
จะสามารถเริ่ ม ต้ น ใช้ ง านเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส าย 5G ในเชิ ง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2563
6. การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable Banking) ธนาคารให้
ความส�ำคัญกับบทบาทและความรับผิดชอบในการช่วยดูแลและยก
ระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสังคม นอกเหนือจากบทบาทตัวกลาง
ทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นบทบาทดัง้ เดิมทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารจึงได้นำ� แนวคิด
เรือ่ งความยัง่ ยืนมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้านได้แก่
1) การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
3) การสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
4) การดูแลพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
การด�ำเนินงานดังกล่าวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals:UN SDGs)

รายงานประจ�ำปี 2562

7. หนีค้ รัวเรือนในปัจจุบนั ของไทยอยูใ่ นระดับสูง ภาระหนีท้ สี่ ะสม
เพิม่ ขึน้ จนอยูใ่ นระดับสูงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือนเนือ่ งจากต้องกันรายได้สว่ นหนึง่ ส�ำหรับการช�ำระคืนหนี้
และท�ำให้ครัวเรือนมีความเสีย่ งในการผิดนัดช�ำระหนีส้ งู ขึน้ นอกจาก
นี้ อัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ท�ำให้ประชาชนไม่มแี รงจูงใจในการ
ออมประกอบกับมีแรงกระตุน้ ให้ใช้จา่ ยมากขึน้ จากข้อมูลสถิตสิ นิ เชือ่
บุคคลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (National Credit
Bureau: NCB) พบสัญญาณทีน่ า่ เป็นห่วง 3 ประการ ได้แก่
1) คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น โดยหนี้ 1 ใน 5 ของคนอายุ 30 ปีเป็นหนี้
เสีย หรือ NPL
2) คนไทยเป็นหนี้มากขึ้น
3) คนไทยเป็นหนี้นานขึ้น กล่าวคือเข้าสู่วัยเกษียณแล้วแต่หนี้ก็ยัง
คงอยู่ในระดับที่สูงอยู่
8. ปั ญ หาด้ า นความสามารถในการแข่ ง ขั น ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยจ�ำนวนมากมีปัญหาด้านความ
สามารถในการแข่งขัน จากระบบการผลิตทีล่ า้ หลัง คุณภาพแรงงาน
และขาดนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้า ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงให้
รองรับกับการท�ำการค้าหรือเศรษฐกิจแบบใหม่ได้อย่างทันกาล ผู้
ประกอบการเอสเอ็มอีบางส่วนอยูใ่ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันทีส่ งู แต่ไม่เร่ง
เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำธุรกิจ ในอดีตท�ำเลทีต่ งั้ ของสถานประกอบ
การเป็นปัจจัยหลักต่อความอยูร่ อดของธุรกิจ แต่ในปัจจุบนั Mobile
/e-Commerce / Logistics กลายเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีแบบดัง้ เดิมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ซึง่

มีจดุ อ่อนในด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการท�ำธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงแบบก้าวกระโดด หรือ Disruption ทัง้ ในด้านผลิตภัณฑ์
และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสง่ ผลให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมรับข่าวสารจาก
สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นหลัก การสั่งซื้อสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ e-Commerce หรือ Social Commerce
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัญหานีย้ งิ่ รุนแรงขึน้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทตี่ งั้ อยูใ่ นเมือง
รอง เนื่องจากตลาดเมืองรองมีขนาดเล็กกว่าเมืองใหญ่ และในช่วง
หลังบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศได้รุกเข้าไปขยายธุรกิจในเมือง
รองมากขึ้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเมืองรองจึงได้รับผลกระทบ
จากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่รุนแรงมากกว่าผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในเมืองใหญ่ เพราะนอกจากขนาดของตลาดจะจ�ำกัดแล้ว
ยังต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดอีกหลายด้าน ตัง้ แต่คณ
ุ ภาพแรงงาน ต้นทุน
ค่าขนส่ง ไปจนถึงบริการสาธารณูปโภค
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มข้ า งต้ น นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจากนี้ไป ผ่านการด�ำเนิน
นโยบายของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ธนาคาร
พาณิชย์ไทยจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมการรองรับอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วและก้ า วต่ อ ไป
ข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์ทางการ ความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมือง การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ รวมถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ซึง่ ยากต่อการ
คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ธนาคารต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลายด้านในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงจ�ำเป็นต้องติดตาม
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในระยะยาว เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือและ
บริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
1. ภาวะเศรษฐกิจโลก

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลก คือ ความไม่แน่นอนทางการ
ค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
จีน ในวันที่ 15 มกราคม ทีผ่ า่ นมา ทัง้ สองประเทศได้ลงนามข้อตกลงการ
ค้าเฟสแรก โดยจีนได้ตกลงซือ้ สินค้าจากสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ อีก 2 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า ขณะที่สหรัฐอเมริกาจะลด
ภาษีนำ� เข้าสินค้าจีนมูลค่า 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงครึง่ หนึง่ เหลือ
ร้อยละ 7.5 จากร้อยละ 15 ความร่วมมือดังกล่าวยังได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในแต่ละด้าน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบบระงับข้อพิพาท
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ทิศทางการเจรจาที่ดีขึ้นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
และบรรยากาศการค้าโลก ลดความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศ แต่ยงั คงมีความเสี่ยงที่จะกลับมาปะทุและทวีความ
รุนแรงในอนาคต เนื่องจากภาษีน�ำเข้าของทั้งสองประเทศยังคงอยู่ใน
ระดับสูงกว่าช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งทางการค้า ยิ่งไปกว่านั้นการ
ตัดสินใจลงทุนและเพิ่มก�ำลังการผลิตของผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา อาจ
ล่าช้าหากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์จากประเทศจีนในระยะ
ยาว นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางการค้ายังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป
เนื่องจากพื้นฐานที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศและประเด็นหลาย
เรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท
สหรัฐอเมริกา และนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมของจีน
นอกจากจีนและสหรัฐอเมริกา มาตรการกีดกันการค้ายังเพิ่มขึ้นใน
ประเทศหลักอื่น ๆ ของโลกด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาที่
เริม่ เก็บภาษีเหล็กและอลูมเิ นียมน�ำเข้าจากประเทศบราซิลกับอาร์เจนตินา
อีกครัง้ และประกาศจะขึน้ ภาษีไวน์นำ� เข้าจากฝรัง่ เศส ประเทศญีป่ นุ่ และ
เกาหลีใต้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าระหว่าง
กันเนื่องจากประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เหยื่อ
ทีถ่ กู บังคับใช้แรงงานช่วงสงคราม นอกจากนี้ โอกาสทีส่ หราชอาณาจักร
จะออกจากสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลง (no-deal Brexit) ได้กลับมา
เป็นปัจจัยเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างชายแดนอีกครั้ง
การเปลีย่ นแปลงของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศซึง่ เกิดจากความไม่
แน่นอนของนโยบายการค้า ได้ส่งผลเสียต่อความมั่นใจของธุรกิจและ
นักลงทุนทัว่ โลก ท�ำให้บริษทั อุตสาหกรรมชะลอการลงทุนในอุปกรณ์และ
เครื่องจักร โดยพฤติกรรมเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกทีพ่ งึ่ พาการค้าระหว่างประเทศและมีความเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่
อุปทานโลกอย่างมาก

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมาเกิดขึ้น
ควบคู่กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก�ำลัง
เผชิ ญ กั บ ภาวะโลกร้ อ น สภาพภู มิ อ ากาศที่ แ ปรปรวนสู ง วิ ก ฤติ สิ่ ง
แวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นอกจากจะเกิดถี่ขึ้นแล้วยังทวี
ความรุนแรงขึ้นด้วย ประเทศไทยเองก็ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง บ่อย
ครั้ง และมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย น�ำมาซึ่งผลกระทบทางลบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั่วไป ผลผลิตและรายได้
ของเกษตรกร และผลประกอบการของธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่อง
เทีย่ วและอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิ
งานและด้านเครดิตของธนาคาร
ในปัจจุบนั ความพยายามในการควบคุมและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ปรากฏให้เห็น ตั้งแต่ในระดับนานาชาติจนถึงระดับประเทศ ซึ่งล้วนส่ง
ผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและธนาคารไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การ
ให้สัตยาบันเข้าร่วมป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) และ
ก�ำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีช่ ดั เจนของประเทศ
ภาคี 187 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การเก็บภาษีคาร์บอนและการจัด
ตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนในสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีการริเริ่มที่ส�ำคัญในภาคการเงิน เช่น การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัด
ท�ำมาตรฐานระดับสากลด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures : TCFD) แผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของสหภาพยุโรป (EU Action plan for Financing Sustainable
Growth) นโยบายเครดิตสีเขียวในประเทศจีน ตลอดจนแรงขับเคลื่อน
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น Sustainable Banking Network (SBN) และ
United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP
FI) ทีผ่ ลักดันให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาแนวปฏิบตั ดิ า้ นการธนาคารทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Finance) ซึง่ ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงด้านการธนาคารเพื่อความ
ยัง่ ยืน (Sustainable Banking) ในเรือ่ งการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิด
ชอบ ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย และอยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายสินเชือ่ และกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ ตาม
แนวทางทีร่ ะบุไว้ในบันทึกความตกลง ธนาคารติดตามการเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ทั้งทางนโยบายและทางเทคโนโลยีในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไป
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำอย่างใกล้ชิด เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
และช่วยให้การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อธนาคารและลูกค้า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน ซึง่ จะ
น�ำไปสู่การสร้างพอร์โฟลิโอที่มีความต้านทานต่อความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดอบรมเพื่อสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น

รายงานประจ�ำปี 2562

3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งาน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินชีวติ ทีม่ คี วามปลอดภัย และช่วย
สนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่
ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึน้ อาจเป็นสาเหตุในการสร้างความเสียหาย
และกระทบกับความเชือ่ มัน่ ของลูกค้า ผูใ้ ห้บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของธนาคาร อีกทัง้ ยังเป็นต้นทุนของธนาคารทัง้ ด้านการเงินและการบริหารจัดการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงกระบวนการของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย เพื่อสร้างศักยภาพในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยี อีกทั้งมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ ออกแบบบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจึงกลายเป็นสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญทีต่ อ้ งได้รบั การปกป้องอย่างจริงจัง
หลายประเทศได้เพิม่ ข้อบังคับและกฎหมายเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า ธนาคารได้มกี ารด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ได้รบั การปกป้องจากการถูกเปลีย่ นแปลง และการเข้าถึงโดยไม่มสี ทิ ธิ รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ธนาคารได้มกี ารเพิม่ มาตรการ
ปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงข้อมูลของธนาคารด้วย

ภาพรวมธนาคารกรุงเทพ
การประกอบธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และ
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นับแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,216,743 ล้ า นบาท เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ รวม
2,061,309 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 2,370,792 ล้านบาท และส่วนของ
เจ้าของ 428,116 ล้านบาท
ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานในปี 2562 ท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัล
หลายด้าน เช่น “ธนาคารแห่งปี” จากวารสารการเงินธนาคาร “Best Bank
in Thailand” จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ “Best Managed Bank
in Thailand” “Best Trade Finance Bank in Thailand” “Custodian
Bank of the Year in Thailand” และ “Best Payment Bank in Thailand”
จากนิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์
ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอดกว่า 7 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ธนาคาร
จึงให้ความส�ำคัญกับการเป็นเพื่อนคู่คิดในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า
และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและยาวนานตลอดหลายทศวรรษ
จากรุ่นสู่รุ่น ความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล
ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
การมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมากและความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็นหนึ่งใน
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ของธนาคาร และท� ำ ให้ ธ นาคาร

สามารถขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ของลูกค้า
ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การ ธนาคารจ� ำ แนกการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
สายลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ
ธนาคารมีบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วยกิจการในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ
2 บริษทั คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
จ�ำกัด ซึง่ เป็นธนาคารทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซียและจีน ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ยังมีบริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด และบริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินกิจการด้านธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพใน
ประเทศไทย ในขณะทีบ่ ริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจร
ส�ำหรับทัง้ ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบด้วยสินเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว สินเชือ่ การค้าระหว่างประเทศ สินเชือ่ เพือ่ เงินทุนหมุนเวียน
หนังสือค�้ำประกัน การอาวัล/การรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอืน่ ๆ เช่น บริการเงินรับฝาก บริการโอนเงิน บริการบริหาร
จัดการเงินสด บริการประกันชีวติ และประกันวินาศภัย (แบงก์แอสชัวรันส์)
บริการวานิชธนกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการ
ซือ้ ขายตราสารหนี้ เป็นต้น บริการเหล่านีช้ ว่ ยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม
และค่าบริการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาบริการเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารมีชอ่ งทางการให้บริการทีค่ รอบคลุมกว้างขวาง ประกอบด้วยเครือข่าย
สาขา สํานักธุรกิจ บริการเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอัตโนมัติ บริการ
ธนาคารดิจทิ ลั เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ )
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ ) บริการช�ำระเงิน
ด้วย QR Code ส�ำหรับลูกค้าบุคคล บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ (บิซ ไอแบงก์กิ้ง และคอร์ปอเรท ไอแคช) บริการ
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด) และ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสาขาภายในประเทศรวม 1,148 แห่ง
ครอบคลุมทั่วประเทศ มีส�ำนักธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจ 117 แห่ง
และส�ำนักธุรกิจย่อยรวม 126 แห่ง รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออก
และน�ำเข้า 92 แห่ง ซึ่งแต่ละส�ำนักธุรกิจมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์คอยให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14
เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่
ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร
สหรั ฐ อเมริ ก า และเวี ย ดนาม จึ ง นั บ ได้ ว ่ า ธนาคารมี เ ครื อ ข่ า ยใน
ต่างประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจหลักและบริษัทย่อย
ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้ารายใหญ่

ปี 2562 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายภายในประเทศ
ก่อนมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นราคาของสิ น ค้ า ใน
อุตสาหกรรมหลักของไทย อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจาก
การเลือกตั้งส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เนื่องจาก
มีความชัดเจนด้านนโยบายและมีการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานให้เกิดความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปี 2563 คาดว่า
การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวดีขนึ้ จากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิตและบริการในระดับภูมิภาค ถือ
เป็นหัวใจส�ำคัญของนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มีเป้าหมาย
ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยการยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้เริ่มด�ำเนินโครงการ
ระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ครอบคลุมทั้งการ
ขนส่ง พลังงาน และโทรคมนาคม โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการ
ด�ำเนินงานภายใต้โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การที่
ธนาคารเป็นผู้น�ำในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ ธนาคารจึงมีสว่ นสนับสนุนลูกค้าทีต่ อ้ งการเข้าร่วมโครงการกับภาค
รัฐ เช่น การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อขยายเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานคร และโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับ
สนามบินนานาชาติสามแห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา
รวมทั้ง การขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ
ตลอดปี 2562 ธนาคารให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า เพือ่
เพิ่มก�ำลังการผลิตและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับระบบผลิตกระแส
ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึง่ รวมถึงการเพิม่ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเพือ่ สนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง ก�ำลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการอนุมตั โิ ครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
โครงการขยายสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ละสนามบิ น อู ่ ต ะเภา รวมทั้ ง
โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด ซึ่งธนาคารคาดว่า
น่าจะมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญต่าง ๆ ในปี 2563 และ 2564

รายงานประจ�ำปี 2562

เพือ่ สร้างคุณค่าแก่ธรุ กิจของลูกค้า ธนาคารมีการพัฒนาโซลูชนั ทีช่ ว่ ยให้
กระบวนการท�ำงานประจ�ำวันมาอยู่ในระบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศของลูกค้าธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วย ลูกค้า และซัพพลายเชน
ของลูกค้ารายนั้น โซลูชันนี้นอกจากจะเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ผลิตผลให้กบั ธุรกิจของลูกค้าแล้วยังช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกซึ่งจะช่วยให้ธนาคารและลูกค้า
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบช�ำระเงินออนไลน์ให้กับบริษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ
อีคอมเมิร์ซชั้นน�ำของไทย เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าที่เป็นผู้สั่งซื้อสินค้า
นิยมสั่งสินค้าแบบช�ำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ธนาคารจึง
พัฒนาระบบช�ำระเงินผ่าน QR Code เพื่อบริการส่งพัสดุแบบเรียกเก็บ
เงินปลายทาง (QR on Delivery) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถช�ำระเงินปลายทางได้อย่างสะดวกสบายด้วย
การสแกน QR Code บนแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร
ระบบช�ำระเงินนีช้ ว่ ยให้บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประหยัดต้นทุนการบริหาร
จัดการเงินสด และยังท�ำให้บริษัทสามารถตรวจสอบยอดเงิน ท�ำการคืน
เงิน หรือยกเลิกการช�ำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อส�ำหรับร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ใน
เครือข่ายอีคอมเมิรซ์ ของบริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึง่ นับเป็นการสนับสนุน
ลูกค้าที่อยู่ภายในระบบนิเวศของบริษัทอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ธนาคารยังวางแผนจะเปิดให้บริการบริหารเงินสดและบริการ
สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในปี 2563 ซึ่ง
จะเป็นพัฒนาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม โดยจะ
ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีและมีความปลอดภัย
สูง สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบจากคู่ค้า ไปจนถึงการน�ำส่งสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้า ใน
ขณะที่เทคโนโลยีส�ำหรับการบริการยังมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ท�ำให้
ธนาคารสามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของลูกค้าและกฎ
เกณฑ์ด้านการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในฐานะผูร้ ว่ มก่อตัง้ และลงทุนกับกลุม่ R3 ซึง่ เป็นกลุม่ สถาบันทางการเงิน
ชั้นน�ำระดับโลก ธนาคารได้พัฒนาโซลูชันที่ใช้ Distributed Ledger
Technology โดยเริม่ ให้บริการแก่ลกู ค้าธุรกิจส่งออกและน�ำเข้าในภาคธุรกิจ
ส�ำคัญ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ปิโตรเคมี และยานยนต์ เป็นต้น
ในปี 2562 ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาและศึกษาการท�ำ
ธุ ร กรรมการค้ า ระหว่ า งประเทศ บน R3 CORDA Platform ด้ ว ย
Enterprise Blockchain ครั้งแรกในอาเซียนกับการท�ำธุรกรรมเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ระหว่างลูกค้าของธนาคารกับ
ประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย ซึง่ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร
ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้ ท�ำให้สามารถลดเวลาด�ำเนินการและลดการใช้
เอกสารลงกว่าครึ่ง อีกทั้งยังไม่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน
(Reconciliation) เนือ่ งจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกัน
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะไปพร้อมกัน ธนาคารคาดว่าจะ
ขยายบริการภายใต้ Enterprise Blockchain ไปยังลูกค้าทีใ่ ช้บริการการ
ค้าระหว่างประเทศรายอื่น ๆ ในปี 2563

ลูกค้าเอสเอ็มอี

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากจะได้รับผลกระทบ
จากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ แล้ ว ยั ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ การแข่งขันในระดับภูมภิ าคทีเ่ พิม่ ขึน้ และแนวโน้มของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันเป็นผลจากวิถชี วี ติ คนเมือง สังคมผูส้ งู อายุ
และการที่สังคมให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพและปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมเพิม่ ขึน้ เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ธนาคารได้จดั อบรมและสัมมนาเพือ่ ให้ความ
รูแ้ ก่ลกู ค้า เชือ่ มโยงลูกค้ากับคูค่ า้ ด้านนวัตกรรม และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินใหม่ ๆ
ธนาคารร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและผู้พัฒนานวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนผู้ผลิตอาหาร และ
การเกษตร เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้า เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด
การจัดการฟาร์ม และการเกษตรอัจฉริยะ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมเป้าหมายทีเ่ ป็นกลไกขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเพือ่ อนาคต เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีค่ าดว่าจะมีการเติบโต
สูง นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการผ่านรายการ SME Clinic
โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ เช่น e-Commerce และ
การบริหารการเงิน โดยสามารถรับชมได้ตลอดปี ทางเฟซบุก๊ (Bangkok
Bank SME) ช่องยูทปู (Bangkok Bank SME) และเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/SMEs)
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้สถาบันการเงินวิเคราะห์และอนุมัติ
สินเชื่อให้กับลูกค้า โดยใช้บัญชีและงบการเงินชุดเดียวกับที่ผู้ประกอบ
การใช้แสดงต่อกรมสรรพากรในการยืน่ รายการภาษีเงินได้ ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ในปี 2562 ธนาคารจึงจัดอบรมสัมมนาเพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ในการท�ำระบบบัญชีเดียวให้กับลูกค้า อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้ประกอบ
การสตาร์ทอัพจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ซึง่ อยูใ่ นระหว่าง
การพัฒนาระบบบัญชีที่ใช้งานผ่านระบบคลาวด์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบ
การขนาดย่ อ มสามารถจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละบริ ห ารการเงิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังพัฒนาโซลูชนั อืน่ ๆ ส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
เช่น การค้าผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Commerce) คลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing) และการรักษาความปลอดภัยออนไลน์
ธนาคารร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เพือ่ ให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทผี่ า่ นเกณฑ์ของ บสย. อีกทัง้
ยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยเนือ่ งจากพายุโซนร้อน
ด้วยมาตรการช่วยเหลือ 3 แนวทาง คือ การผ่อนปรนเงือ่ นไขการช�ำระหนี้
การเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้น และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม
เนือ่ งจากการช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ธนาคารได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน BeMerchant และขยายบริการ
QR Code Payment on EDC เพื่อช่วยให้ร้านค้ารับช�ำระเงินด้วย
QR Code ผ่านโมบายแบงก์กงิ้ บัตรวีซา่ มาสเตอร์การ์ด ยูเนีย่ นเพย์ รวมถึง
วีแชท และอาลีเพย์ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมได้งา่ ย
ช่วยลดภาระในการจัดการเงินสด และเพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการ
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ธนาคารยังคงเดินหน้าสนับสนุนการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการขนาด
ย่ อ มที่ อ ยู ่ ใ นซั พ พลายเชนของลู ก ค้ า ของธนาคาร เช่ น เครื อ ข่ า ยผู ้
ประกอบการแฟรนไชส์ และร้านค้าออนไลน์ที่ใช้บริการเครือข่ายการส่ง
สินค้าทีเ่ ป็นลูกค้าของธนาคาร เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (Micro
Enterprise) ที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังพัฒนาสินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ เพื่อให้ผ้ปู ระกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงบริการทางการ
เงินได้มากขึ้น ธนาคารขยายบริการรับช�ำระเงินผ่าน QR Code ไปยัง
ร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้สามารถรับช�ำระเงินได้อย่าง
ปลอดภัยแทนการรับเงินสด และเพิ่มทางเลือกในการช�ำระเงินส�ำหรับ
ลูกค้า การรับช�ำระเงินแบบไร้เงินสดนี้ช่วยให้ธนาคารมีข้อมูลลูกค้าใน
เชิงลึก และจะท�ำให้ธนาคารสามารถเสนอสินเชือ่ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ของลูกค้า หรือ Information-based Lending
ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ
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แม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเป็นความท้าทายส�ำหรับภาคธุรกิจของ
ทุกประเทศ แต่ความท้าทายนี้ส่งผลให้บริษัทจากประเทศจีนขยาย
กิจการมายังภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็นภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการเติบโตสูง ท�ำให้การขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศจีนในอาเซียนมีมูลค่าสุทธิสูงขึ้น ขณะที่ลูกค้าที่มีฐานธุรกิจใน
ต่างประเทศของธนาคารมีความสนใจลงทุนในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยประเทศทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็นพิเศษประกอบด้วย อินโดนีเซีย
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเชือ่ มโยงและเข้าถึงกันได้มากขึน้ ระหว่างประเทศในอาเซียน เป็นอีก
หนึง่ ปัจจัยทีด่ งึ ดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ความก้าวหน้าในโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ทางหลวง ท่าเรือ สะพาน สนามบิน และทาง
รถไฟ รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์สำ� หรับภูมภิ าค นับเป็นการเพิม่

ขีดความสามารถในการเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ ขณะทีก่ ารสร้างโครงข่าย
ไฟฟ้าและเครือข่ายดิจิทัลใหม่ ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาเครือข่าย
คมนาคมและระบบพลังงานของภูมภิ าคสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่าง
มัน่ คง ส่งผลให้ภมู ภิ าคมีการเชือ่ มโยงอย่างทัว่ ถึงยิง่ ขึน้ และกระตุน้ ให้เกิด
การจัดตัง้ ซัพพลายเชนหรือเครือข่ายธุรกิจระดับภูมภิ าค
ธนาคารมีเครือข่ายครอบคลุมประเทศในอาเซียนมากที่สุดในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ไทย ท�ำให้มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ ภูมภิ าค นอกเหนือจาก
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ธนาคาร
ยังให้คำ� ปรึกษาด้านการค้าการลงทุน ด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ ว
กับตลาดท้องถิน่ ตลอดจนเชือ่ มโยงลูกค้าเหล่านีก้ บั คูค่ า้ รายอืน่ ผ่านเครือ
ข่ายสาขาต่างประเทศ
ธนาคารตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านเครือข่ายในต่างประเทศ จากการ
บรรลุขอ้ ตกลงเพือ่ การเข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ในธนาคารพีที
เพอร์มาตา ทีบีเค (เพอร์มาตา) ธนาคารขนาดใหญ่ล�ำดับที่ 12 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม การเข้าซื้อหุ้นใน
ครั้งนี้จะท�ำให้ธนาคารมีฐานธุรกิจที่มั่นคงในตลาดอินโดนีเซียและไทย
ซึ่งทั้งสองประเทศมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อีกทัง้ ยังสนับสนุนกลยุทธ์ในการเป็นธนาคารชัน้ น�ำที่
มีฐานธุรกิจครอบคลุมในอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้าง
คุณค่าจากการรวมกลุ่มในภูมิภาค
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับตลาดท้องถิน่ และความเชีย่ วชาญในแต่ละภาคธุรกิจ เช่น
พลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อุตสาหกรรม และการเงิน ธนาคาร
เป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ในธุรกิจพลังงานของภูมิภาค ท�ำให้เครือข่าย
สาขาต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อพัฒนา
พลังงานหลายโครงการ รวมถึงโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกซึ่งมี
สัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากการทีธ่ นาคารให้การสนับสนุนด้านเงิน
ทุนแก่โครงการของลูกค้าทั้งในอาเซียน ญี่ปุ่น และจีน นอกจากนี้
ธนาคารยั ง ได้ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของระบบงานหลั ก (Core

รายงานประจ�ำปี 2562
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Banking System) และแพลตฟอร์มส�ำหรับบริการการค้าระหว่าง
ประเทศ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าใช้บริการได้อย่างราบรืน่ ยิง่ ขึน้
และช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศที่ มี ส ภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2562 ธนาคารเปิดให้บริการ Asia Trade Fast Track ซึ่งเป็นการรวม
ผลิตภัณฑ์ด้านการค้าระหว่างประเทศเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ บริการนีค้ รอบคลุมการ
ให้บริการรับและโอนเงินระหว่างประเทศ พร้อมทัง้ ให้บริการเปิดและแจ้ง
L/C (Letter of Credit) และตัว๋ (Bill) ส�ำหรับลูกค้าในเครือข่ายสาขาต่าง
ประเทศในเอเชีย
ธนาคารยังคงจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอาเซียน อาทิ การเป็น
ผู ้ ส นั บ สนุ น หลั ก ในการจัด การประชุม สุด ยอดผู้น�ำธุรกิจ ในอาเซียน
(Bloomberg ASEAN Business Summit) ในเดือนมิถุนายน และการ
จัดงานสัมมนาใหญ่ประจ�ำปี AEC Business Forum ในเดือนพฤศจิกายน
การจั ด กิ จ กรรมเหล่ า นี้ เ ป็ น การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พั ฒ นาการในภู มิ ภ าค เพื่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า และผู ้ ที่ ส นใจสามารถใช้
ประโยชน์จากโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากพัฒนาการที่เกิดขึ้น

ธนาคารเข้าร่วมการจัดแสดงนวัตกรรมทางการช�ำระเงินทีม่ กี ารเชือ่ มโยง
ในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการ
ประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน (ASEAN Central Bank
Governors’ Meeting) ที่จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมที่ธนาคารน�ำไปจัด
แสดง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี Enterprise Blockchain ในการให้บริการ
การค้าระหว่างประเทศ และบริการ BeWallet เพื่อช�ำระค่าสินค้าและ
บริการข้ามพรมแดนด้วย QR Code (QR Code Cross Border
Payment) ที่ให้บริการทั้งในอาเซียน จีน ซึ่งรวมถึง ฮ่องกง และมาเก๊า
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ กั บ
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (JETRO)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วจะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาการลงทุน การพัฒนาการค้า
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ข้อตกลงนี้ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารและเจโทรในฐานะพันธมิตรที่ขับเคลื่อนการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศทั้งสอง การด�ำเนินการร่วมกัน ได้แก่ การ
สัมมนาเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุน การสร้างเครือข่าย
และการจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำทางการค้าและการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ลูกค้าบุคคล

แนวโน้มการขยายตัวของเมืองและการเข้าสู่ยุคดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้สังคมไทยรวมถึงภาคการธนาคาร เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ลูกค้าส่วนใหญ่บริหารการเงินผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้ง และผู้ใช้
บริการช�ำระเงินแบบออนไลน์เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการซือ้ สินค้า
ในร้านค้า ผู้ซื้อจ�ำนวนมากเลือกช�ำระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code แทนการใช้เงินสด ธนาคาร
จึ ง เดิ น หน้ า น� ำ เสนอบริ ก ารเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
นอกจากนี้ การทีป่ ระเทศไทยก�ำลังอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการบริการประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
และการบริหารจัดการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยธนาคารอยู่ระหว่างการ
พัฒนาบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ส�ำหรับบริการด้านสิน
เชือ่ แม้รายได้เฉลีย่ ของประชากรจะเพิม่ ขึน้ แต่ระดับหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน
ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ธนาคารเพิ่มความระมัดระวังในการ
พิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมให้ลูกค้า พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน และเสริมสร้างความรูพ้ นื้ ฐานทางการเงินแก่
ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
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บริการโมบายแบงก์กิ้งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสะท้อนได้จากการท�ำ
ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ที่เติบโตต่อเนื่องโดย
เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 เท่า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การเติบโตดังกล่าวนี้
ท�ำให้ธนาคารมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโมบาย แบงก์กิ้ง เพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ในปี 2562
ธนาคารมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง รูปแบบใหม่
ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นปี 2563 แอปพลิเคชัน

รูปแบบใหม่นจี้ ะช่วยสร้างประสบการณ์การใช้บริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ แก่ลกู ค้า
ใช้ ง านได้ ง ่ า ยขึ้ น มี ค วามทั น สมั ย เหมาะกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า
ในปัจจุบันและเชื่อมโยงช่องทางการให้บริการลูกค้าเป็นหนึ่งเดียว
โดยผสมผสานช่ อ งทางทั้ ง แบบออนไลน์ แ ละออฟไลน์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น
ทั้งโมบายแบงก์กิ้ง เอทีเอ็ม ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์
เพือ่ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Experience)
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ บัวหลวง
เอ็มแบงก์กงิ้ เพือ่ เป็นช่องทางการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่าง ๆ ของธนาคารแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวมถึงมีการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อท�ำความเข้าใจลูกค้า เลือกกลุ่มเป้า
หมาย และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย
ในระหว่างปี ธนาคารท�ำการทดสอบกระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC)
ด้วยเทคโนโลยีการจดจ�ำใบหน้าโดยการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการขยายบริการธนาคารดิจิทัล เช่น การเปิดบัญชี การสมัครขอ
สินเชื่อ และ การสมัครบัตรเครดิต ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ยังเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส�ำหรับ
ลูกค้า บริการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และขยาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ท�ำให้ประชาชนสามารถเปิดบัญชี
ได้แบบออนไลน์ โดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2562

การที่ลูกค้าเปลี่ยนจากการท�ำธุรกรรมที่สาขามาใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น บุคลากรของสาขาจึงเน้นการให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
และการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า ขณะเดียวกัน ธนาคารยังปรับรูปแบบของสาขาเพื่อให้ค�ำ
ปรึกษาแก่ลกู ค้าได้อย่างคล่องตัวยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุม่ ของ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น การวางแผนประกันชีวิต การลงทุนส่วน
บุคคล การวางแผนทางการเงิน และสินเชื่อบ้าน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะ
ประจ�ำอยู่ที่สาขาตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนและให้
ค�ำแนะน�ำแก่พนักงานสาขาและลูกค้า
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของพนักงานสาขา ธนาคารยังเพิ่มขีดความ
สามารถด้านการวิจัยและสารสนเทศโดยมีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้า ท�ำให้พนักงานมีความพร้อมด้านข้อมูลและรายละเอียด
เกีย่ วกับพฤติกรรมของลูกค้า เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ยี งิ่ ขึน้ พร้อม
ทั้งสามารถน�ำเสนอบริการที่ตรงใจและสร้างความประทับใจในบริการ
แก่ลูกค้า
การที่ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน และการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลให้ธนาคารสามารถเพิ่มรายได้จากค่า
ธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันชีวติ ผ่านธนาคาร นอกจาก
นี้ ธนาคารยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ทีห่ ลากหลายจากพันธมิตร
ของธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ และกลุม่ บริษทั
เอไอเอ โดยในปี 2562 ธนาคารได้แนะน�ำผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ใหม่และ
มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์จากเอไอเอในสาขาและส�ำนักธุรกิจครอบคลุม
ทั่วประเทศ
ส�ำหรับสินเชือ่ บ้าน ตลาดอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายจากการ
แข็งค่าของเงินบาท ซึง่ ส่งผลให้ชาวต่างชาติสนใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของ
ไทยลดลง นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยปรับมาตรการก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ดว้ ยการ
ก�ำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to
Value หรือ LTV) ซึ่งจ�ำกัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งก�ำไร
อย่างไรก็ตาม ด้วยปรัชญาการท�ำงานในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
ธนาคารสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะตลาด
ที่มีความท้าทาย เมื่อพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริงส�ำหรับบ้าน
เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมีเนียมยังคงเติบโตได้ดี โดยโครงการของ
บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารให้การสนับสนุนยังมียอดผู้ซ้ือ
ที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารยังคงปรับปรุงช่องทางการขายด้วยการเพิม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสินเชือ่
บ้านเพือ่ ดูแลลูกค้าและท�ำงานร่วมกับบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
ช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในกรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเติบโต
สูง เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเชียงใหม่ เป็นต้น

ธนาคารเปิดให้บริการบัตรเดบิต บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมการท�ำธุรกรรมในรูป
แบบของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์
และมอบสิทธิประโยชน์ส�ำหรับการท่องเที่ยว และการใช้จ่าย ทั้งนี้
ธนาคารยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความสะดวกสบายด้านไลฟ์สไตล์
ต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับ JD Central เพื่อบริการช้อปปิ้งออนไลน์
การให้บริการบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ ส�ำหรับการ
เดินทางและการจองที่พัก รวมถึงการให้บริการ BBL Smart University
Solution ภายใต้ BeDigiPass โดยธนาคารเปิดให้บริการ “KMUTT
Mod D Pass” ซึ่งเป็นบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาแบบดิจิทัลแก่นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบผลการเรียนการสอบ การได้รับข้อมูล
ประกาศส� ำ คั ญ และข่ า วสาร การเช็ ค ชื่ อ เข้ า ชั้ น เรี ย น และการขอ
เอกสารส�ำคัญทางการศึกษา
ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษ
ประจ�ำประเทศไทย เพื่อมอบสิทธิพิเ ศษส�ำหรับสมาชิกบัตรเครดิต
อินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ในการรับบริการพิเศษส�ำหรับการยื่นค�ำร้อง
ขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร และใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ศูนย์
รับค�ำร้องขอวีซา่ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรสามารถยืน่ ค�ำร้องขอวีซา่ ทีส่ ะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น โดยใช้เพียงหนังสือเดินทางและบัตรเครดิตอินฟินิท ธนาคาร
กรุงเทพเท่านั้น ไม่ต้องเตรียมหลักฐานทางการเงินหรือเอกสารอื่นเพิ่ม
เติม รวมทั้งสามารถเข้ารับบริการได้ทันทีที่ห้องรับรองวีไอพีของศูนย์
รับค�ำร้องวีซา่ (Visa Facilitation Services: VFS) โดยไม่ตอ้ งจองคิวทาง
ออนไลน์หรือกรอกเอกสารออนไลน์ล่วงหน้า
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ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากธนาคารกลาง
หลายประเทศได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส�ำหรับประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 ในเดือน
สิงหาคมและพฤศจิกายน ตามล�ำดับ ท�ำให้ธุรกิจไทยใช้ประโยชน์จาก
ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้
จ�ำนวนมากคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านล้านบาท โดยธนาคาร
เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ในการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็น
ผลมาจากการทีธ่ นาคารมีความรูค้ วามเข้าใจถึงความต้องการของผูอ้ อก
ตราสารเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจของ
ลูกค้า
ด้วยสภาวะตลาดที่เอื้ออ�ำนวย ธนาคารได้มีส่วนช่วยให้บริษัทชั้นน�ำ
ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนีป้ ระเภทด้อยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Subordinated Perpetual Bond) มากขึ้น เพื่อ
เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินรองรับการเติบโตของ
บริษทั ในระยะยาว โดยตราสารประเภทนีช้ ว่ ยให้บริษทั เข้าถึงกลุม่ ผูล้ งทุน
ทีป่ ระสงค์จะกระจายการลงทุนไปยังตราสารทีใ่ ห้ผลตอบแทนการลงทุน
ที่ดึงดูดใจ ในขณะเดียวกัน บริษัทผู้ออกตราสารหนี้จะได้รับประโยชน์
จากโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยในทางบัญชีและการจัด
อันดับเครดิต ตราสารหนีป้ ระเภทนีจ้ ะสามารถนับเป็นทุนได้ ซึง่ ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
ส�ำหรับพัฒนาการในระหว่างปี ธนาคารเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในการ
จัดตั้งกองทุนรวมและผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ซึ่ง
เป็ น กองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ก องแรกใน
ประเทศไทยที่ มุ ่ ง เน้นการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียน โดยเพือ่ ให้เกิดธุรกรรมนี้ ท�ำให้มกี ารแก้ไขเกณฑ์การ
จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอนุญาตให้น�ำโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPPs) หลายรายรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน SUPEREIF ช่วยให้ VSPPs อื่น ๆ มีทางเลือกในการ
ระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการเติบโตและการขยาย
ตัวในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศและ
ความเชีย่ วชาญในตลาดทุนในประเทศ เพือ่ น�ำเสนอโอกาสการระดมทุน
ในตลาดทุนไทยแก่ลูกค้าธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ส�ำหรับ
ปี 2562 ธนาคารสนับสนุนการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งแรกของบริษัท
โยม่า สเตรทิจคิ โฮลดิง้ ส์ (Yoma Strategic Holdings) ซึง่ ประกอบธุรกิจ
ในประเทศเมียนมา เพือ่ เสนอขายในประเทศไทย โดยประสบความส�ำเร็จ
ในการระดมทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ภายใต้เกณฑ์การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทของกระทรวงการคลังในประเทศไทย
ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้
จัดการการจัดจ�ำหน่ายหุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Green Bond) ของ
บี ที เ อส กรุ ๊ ป โฮลดิ้ ง ส์ ซึ่ ง เป็ น หุ ้ น กู ้ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ด แรกใน
ประเทศไทยที่จัดออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อขยายระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานคร มูลค่าการจัดออกหุ้นกู้รวม 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ Low Carbon Transport ของ
Climate Bonds Initiative โดยการเสนอขายได้รับการตอบรับจากนัก
ลงทุนเป็นอย่างดี และมีการแสดงความจ�ำนงลงทุนในหุ้นกู้มากกว่า
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายถึง 3 เท่า
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นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ ก.ล.ต.
เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ภายใต้
โครงการทดสอบและพั ฒ นานวั ต กรรมที่ น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ม า
สนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
ซึ่ ง เป็ น หุ ้ น กู ้ ชุ ด แรกที่ ใ ช้ Blockchain Technology ในการจั ด ท� ำ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลธุรกรรมตราสารหนี้ โดยการท�ำธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�ำคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุน
ไทยของ ก.ล.ต.
ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จ�ำกัด และบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์รว่ ม ธนาคารได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการ
จั ด จ� ำ หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล ซึ่งเป็นกองทรัสต์กองแรกที่มี
ผู้จัดการกองทรัสต์ 2 ราย โดยแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการกู้ยืมเงินและช่วยเปิดโอกาสให้กองทรัสต์สามารถ
กระจายการลงทุนไปสูโ่ ครงการคอมมูนติ มี้ อลล์ ไลฟ์สไตล์มอลล์คณ
ุ ภาพ
ในท�ำเลที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านการบริหารการเงิน ธนาคารยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลาดด้านบริการเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนต่าง
สกุลเงิน บริการเหล่านีช้ ว่ ยสนับสนุนลูกค้าในการบริหารความเสีย่ งด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายใต้สภาวะตลาดต่าง ๆ

บริการธนาคารดิจิทัล
การธนาคารเพื่ ออนาคต

ธนาคารเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ และวางรากฐานข้อมูลด้วยการพัฒนาทีเ่ ก็บข้อมูล
ส่วนกลาง (Data Lake) การน�ำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการจัดการ จัด
เก็บ วิเคราะห์ และน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ช่วยให้ธนาคารเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ
สามารถน�ำเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีที่จะเอื้อให้ธนาคาร
สามารถเชือ่ มต่อและท�ำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม
และบริการของผู้พัฒนาและพันธมิตรจากภายนอกองค์กรได้อย่าง
ปลอดภัยโดยผ่าน Application Programming Interface (API) ซึ่งจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การสร้างระบบนิเวศ

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการด้านการเงิน
จากภาคอุตสาหกรรมอืน่ ท�ำให้ระบบนิเวศทางการเงินเปลีย่ นรูปแบบไป
จากเดิ ม และมี ค วามซั บ ซ้ อ นยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนี้ ภาคการธนาคารจึงมีบทบาท
ส�ำคัญในระบบนิเวศมากขึ้นโดยต้องมีการรักษาความปลอดภัยในการ
ระบุตัวตน และการท�ำธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินกิจการในสภาวะ
แวดล้อมของยุคดิจิทัล
ธนาคารกรุงเทพเป็นสมาชิกของสมาคม Banking Industry Architecture
Network (BIAN) ซึง่ ประกอบด้วย สถาบันการเงิน กลุม่ บริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ด้านเทคโนโลยี และกลุม่ สถาบันวิชาการ โดย BIAN ได้รเิ ริม่ แนวคิดของ
“Coreless Bank” เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ Open
Banking (การที่ธนาคารยินยอมเปิดเผยธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า
ให้กับบุคคลที่ 3 โดยลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลต้องให้การยินยอมด้วย
ตนเอง) และช่วยให้สถาบันการเงินสามารถพัฒนาบริการได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับลูกค้าในยุคดิจิทัล
ธนาคารจัดอบรมและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งไทย
และต่ า งประเทศที่ มี ผ ลงานและมี ค วามเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี ผ่านโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 เพื่อช่วย
ให้สตาร์ทอัพน�ำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลข้อมูลและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การป้องกันและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความส�ำคัญมากขึน้ เป็นล�ำดับ
เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคหันมาใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บน
อุปกรณ์มอื ถือเพือ่ ตอบสนองความต้องการทางการเงินและท�ำธุรกรรม
เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สนิ ของลูกค้า ธนาคารได้กำ� หนด
กลยุทธ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (Multifactor
Authentication Technology) การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะ (Threat
Intelligence) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและพฤติกรรมของลูกค้า เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย และช่วยให้ลกู ค้าสามารถใช้
บริการผ่านช่องทางดิจทิ ลั ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และราบรืน่ ภายใต้
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลขัน้ สูง
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ธนาคารมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และท�ำการประเมินอย่างครอบคลุมเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจว่าจะสามารถให้บริการ
แก่ลูกค้าที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจของตนด้วยความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลขั้นสูง

โครงสร้างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี

เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าแพลตฟอร์มธนาคารดิจทิ ลั มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับบริการในอนาคต ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและระบบงานโดยรวม ซึง่ ประกอบด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน การประมวลผลการท�ำธุรกรรมอัตโนมัติ
ส�ำหรับธุรกรรมลักษณะ Straight Through Processing (STP) นอกจาก
นี้ ธนาคารยังจัดท�ำแพลตฟอร์มใหม่เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของการให้บริการ
ผ่านช่องทางดิจิทัลส�ำหรับบริการโมบายแบงก์กิ้ง และบริการด้าน
ธุรกรรมธนาคาร เป็นต้น
ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนจากการใช้เอกสารกระดาษมาเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ Imageenabled Workflow (IeWf) ซึง่ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการด�ำเนิน
งาน ช่วยปรับรูปแบบเอกสารให้มีมาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้ขั้นตอนใน
การท�ำงานและการบริการลูกค้าเป็นระบบมากขึ้น โดยระบบเอกสาร
ออนไลน์นี้มีการเชื่อมต่อกับระบบงานส่วนหน้าและส่วนงานสนับสนุน
ต่าง ๆ ของธนาคาร
ธนาคารร่วมมือกับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพจากโครงการ Bangkok Bank
InnoHub เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของธนาคาร เช่น กระบวนการ
ด้านเช็ค ปฏิบตั กิ ารด้านสินเชือ่ และหลักทรัพย์ เพือ่ ลดเวลาประมวลผล ลด
ความผิดพลาดจากการท�ำงาน และลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
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บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง เป็น
บริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งจัดตั้งในปี 2544 ด�ำเนินธุรกิจนายหน้า
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ วานิ ช ธนกิ จ และบริ ก ารวิ จั ย หลั ก ทรั พ ย์
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน ภายใต้การบริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล ซึ่ง บล.บัวหลวง
ถือหุ้นทั้งหมด
นอกเหนือจากสาขาทัง้ 30 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองส�ำคัญ
แล้ว บล.บัวหลวง ยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินผ่านเครือ
ข่ายของธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายฐานลูกค้า
ผ่านค�ำแนะน�ำจากสาขาธนาคาร
การพั ฒนาบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ธนาคารอยูร่ ะหว่างปรับเปลีย่ นการท�ำงานรูปแบบใหม่ทมี่ งุ่ เน้นการสร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้า โดยส่งเสริมให้มกี ารท�ำงานร่วมกันแบบ Agile
และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างสายงาน พร้อมทัง้ การเพิม่ หลักสูตร
อบรมต่าง ๆ ทัง้ ด้าน Hard Skill และ Soft Skill และทางเลือกในการเรียน
รูแ้ ก่พนักงาน ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังมุง่ มัน่ ในการสรรหาและรักษา
บุคลากรรุน่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพสูง และให้โอกาสพนักงานในการท�ำงานทีม่ ี
ความหลากหลาย ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�ำงานหลากหลายด้านให้แก่พนักงาน

ในปี 2562 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยเผชิ ญ กั บ ภาวะซบเซา โดยดั ช นี
ตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี ปิดที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จาก
ปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน และความไม่แน่นอนของการเจรจาข้อตกลงเพือ่ ออกจากสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งท�ำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ลดลง โดยมูลค่ารวมการซือ้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ต่อวันของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยู่ที่ประมาณ
53,192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนนักลงทุนต่างชาติมีการซื้อ
ขายหุ้นในตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของปริมาณการ
ซื้อขายหุ้นโดยรวม นับได้ว่ามีปริมาณการซื้อขายมากกว่านักลงทุนราย
ย่อยในประเทศ ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบยังคงลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลมาจากแรงกดดันจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการซือ้ ขายของนักลงทุน
ต่างชาติ

ธนาคารยังได้พัฒนาโครงการสร้างทักษะแห่งอนาคตที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
บุคลากรขององค์กรที่ก�ำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง (Future Skills
Academy) โดยคัดเลือกตัวแทนพนักงานจากแต่ละสายงานเข้าร่วม
โครงการ เพื่อน�ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อในสายงานนั้น ๆ และพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Anytime Anywhere เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา (Lifelong
Learning) อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
ท�ำงาน และน�ำกระบวนการ Design Thinking มาใช้เพื่อสร้าง Digital
Experience ให้กบั ลูกค้า ธนาคารยังร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคารใน
การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ ที่ยึดทฤษฎี Constructionism ซึ่งเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาการตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving) การคิดเชิงระบบ
(Systematic Thinking) และการท�ำงานร่วมกันข้ามสายงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท�ำโครงการ BeFamily เพื่อช่วยเหลือ
พนักงานด้านการเงิน สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี โดยฝึกอบรมเรื่อง
การบริหารการเงินส่วนบุคคล คลินกิ แก้หนี้ โปรแกรมการออกก�ำลังกาย
และกิจกรรมเพือ่ สังคม ในปี 2563 จะขยายโครงการเป็น BeFamily Plus
ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ในด้านการระดมทุน หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่มีจำ� นวนรวม 34 หลัก
ทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 90,840 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ซึง่ มีจำ� นวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ 23 หลักทรัพย์
และมีมลู ค่า 81,570 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562
รายได้ของกลุม่ บริษทั หลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 52 ยังคงมาจากธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขณะที่ร้อยละ 16 มาจากค่าธรรมเนียมและ
บริการ ร้อยละ 12 มาจากก�ำไรจากเงินลงทุน และร้อยละ 9 มาจาก
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จ

ปี 2562 ฐานลูกค้านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ บล.บัวหลวง มีจำ� นวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีจ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 400,000
บัญชี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของจ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพย์ทงั้ หมด ท�ำให้ บล.บัวหลวง เป็นผูน้ ำ� ตลาดในด้านจ�ำนวนบัญชีซอื้
ขายหลักทรัพย์
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บล.บัวหลวง ยังคงมุง่ มัน่ เพือ่ มอบประสบการณ์การลงทุนผ่านนวัตกรรม
ด้านบริการอันเป็นเลิศ โดยร่วมมือกับบริษัท Daishin Financial Group
บริษทั หลักทรัพย์ชนั้ น�ำของประเทศเกาหลีใต้ เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน
Trader Master เพือ่ การซือ้ ขายหุน้ อัตโนมัตซิ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามความ
ต้องการของนักลงทุนมืออาชีพ
บล.บัวหลวง ประสบความส�ำเร็จในการเปิดให้บริการ BLS Global
Investing ซึ่งเป็นบริการเปิดบัญชีซื้อหุ้นต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้น
ฮ่องกง และตลาดหุ้นเวียดนาม นอกจากนี้ ตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) ซึ่งเปิดตัวในเดือน
ธันวาคม 2561 ยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมีขนาดเพิ่มขึ้น
เป็นสองเท่าในปี 2562 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,443 ล้านบาท
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด เปิดตัว
กองทุน BCAP Global Wealth ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกออกแบบเพื่อเป็น
กองทุนหลักในการบริหารความมัง่ คัง่ มีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดย
ลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถเลือก
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถึง 5 ระดับ
ในด้านการซือ้ ขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง ในราคาที่ ก� ำ หนดล่ ว งหน้ า (Derivative
Warrant) บล.บัวหลวง ยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในด้านจ�ำนวนใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีเสนอขาย โดยในปี 2562 ได้ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทงั้ สิน้ 720 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณซือ้
ขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่อ้างอิงหลักทรัพย์จ�ำนวน 80 บริษัทที่อยู่ในดัชนี SET100

บล.บัวหลวง ประสบความส�ำเร็จในการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน และผู้
จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จาก
การเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก (Initial Public Offering:
IPO) ให้กับบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
วีรนั ดา รีสอร์ท จ�ำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าการระดมทุนทัง้ สิน้ กว่า 3,060
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นผู้จัดการการจัด
จ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก มูลค่า 48,000 ล้านบาท ให้กบั บริษทั แอสเสท
เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ นับเป็นการเสนอขายหุน้ IPO ของบริษทั
เอกชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย อีกทัง้ ยังเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในการ
เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม ทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
บรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน มูลค่า 38,000 ล้านบาท
บล.บัวหลวง ยังคงมุง่ มัน่ ในการให้ความรูแ้ ก่นกั ลงทุน โดยเปิดให้บริการ
“Bualuang Wealthcast” ในเดือนตุลาคม ซึง่ เป็นรายการทีใ่ ห้ความรูเ้ รือ่ ง
การเงินการลงทุนผ่าน Podcast โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย นอกจากนี้ ยังเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั นักลงทุนในต่างจังหวัด ด้วยการเปิด Bualuang Pop-up
Investment Space ซึ่ ง เป็ น การจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ แ ละ
เวิร์กชอปเพื่อแบ่งบันเทคนิคการลงทุนแก่นักลงทุนโดยใช้พื้นที่ของร้าน
กาแฟเป็นชุมชนการลงทุนในต่างจังหวัด อีกทัง้ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หลายแห่งอย่างใกล้ชดิ ในการจัดโครงการ The Stock Master University
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละมีความเข้าใจในหลักการการลงทุน โดยปี
2562 มีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ กว่า 1,600 คน
นอกจากนี้ บล.บัวหลวง ยังด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนหลาก
หลายโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งให้การสนับสนุน
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่งในกรุงเทพมหานคร กิจกรรม “BLS ล่อง
แก่งเก็บขยะ” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก กิจกรรม
“BLS ปั่น ปลูก ปั้น ณ บางกะเจ้า” และกิจกรรม “ปลูกรักษ์ปักเลน ณ
ต.คลองโคน” จังหวัดสมุทรสงคราม
ในปี 2562 บล.บัวหลวง ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัล Thailand Capital
Market Deal จากไอเอฟอาร์เอเชีย รางวัล Best Thailand Deal จาก
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย รางวัล Best Capital Market Thailand และ
รางวัล Best Investment Banking Company Thailand จากนิตยสาร
อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส

รายงานประจ�ำปี 2562

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2535 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ยังคงด�ำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
ในการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหาร
เงินลงทุนด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ภายใต้
คุณค่าหลักซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการด�ำเนินงานขององค์กร 3 ประการ
คือ Prudence (รอบคอบ สุขุม และมองการณ์ไกล) Integrity (ยึดถือ
หลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ มีความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
และ Excellence (มีความเป็นเลิศในการบริหารกองทุนและการบริการ
ดั่งมิตรแท้ของผู้ลงทุน)
พันธกิจที่ บลจ.บัวหลวง มุ่งมั่น คือ ท�ำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคง
ทางการเงิน โดยมีกองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายผ่านเครือ
ข่ายของธนาคารกรุงเทพ ทั้งสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบริษัท
หลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังบริหารจัดการกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บลจ.บัวหลวง ด�ำเนินงานด้วยปรัชญาการลงทุนทีเ่ ชือ่ มัน่ ในการบริหารเงิน
ลงทุนเชิงรุก ประกอบกับการมีทมี งานศึกษาวิจยั และความสามารถในการ
เลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้มผี ลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่นมา
โดยตลอด นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ยังมี “BF Knowledge Center” หรือ
ศูนย์กลางการเรียนรูส้ คู่ วามมัน่ คงทางการเงิน ทีใ่ ห้ความรูท้ างการเงินและ
การลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2561
ในปี 2562 เศรษฐกิจของโลกชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และปัญหาการชุมนุม
ประท้วงในฮ่องกง ปัจจัยเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อตลาดทุนไทย เนือ่ งจาก
นักลงทุนย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่ำ เช่น หุ้นกู้ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้
บรรยากาศการลงทุนยังได้รับผลกระทบจากการที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะส่วนของ
รายได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกันกับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 โดยก�ำหนดให้ผู้จ่ายเป็นผู้หักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีผลเสมือนว่าถูกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากรายได้
ดอกเบี้ยตราสารหนี้
แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น
แต่ธรุ กิจจัดการลงทุนในประเทศไทยยังมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 7.9
และมี ท รั พ ย์ สิ น ภายใต้ ก ารจั ด การ หรื อ AUM (Asset under
Management) ทั้งสิ้น 7.7 ล้านล้านบาท
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ณ สิ้นปี 2562 บลจ.บัวหลวง มี AUM ทั้งสิ้น 875,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
9,778 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 โดยธุรกิจกองทุนรวม1 มี AUM ทั้งสิ้น
762,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,820 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 คิดเป็น
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 14.1 ซึ่งจัดอยู่ใน 3 อันดับสูงสุดของธุรกิจ
จัดการกองทุนรวม
ส่วนธุรกิจกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมี AUM 93,881 ล้านบาท คิดเป็นส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ 7.7 จัดอยู่ในอันดับ 6 ขณะที่ธุรกิจกองทุนส่วน
บุคคลมี AUM 19,388 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.7
บลจ. บัวหลวง ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
และลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของตลาด โดยมีการน�ำเสนอกองทุนใหม่ เช่น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
(BKER: Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment
Trust) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
(SUPEREIF) และการเพิ่มทุนส�ำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
ในเดือนเมษายน บลจ.บัวหลวง เปิดตัวแคมเปญ “All Gen Enjoy” เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยในทุกช่วงวัยของชีวิตลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้าง
ความมั่ น คงทางการเงิ น แคมเปญนี้ ส อดคล้ อ งกั บ ค� ำ ขวั ญ บริ ษั ท ที่
ต้องการเป็น “มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน” และจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่ง
เสริมการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ บลจ.บัวหลวง มี
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 4 กลุ่มหลัก คือ
• กลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป (Baby Boomer) เป็นกลุ่มนักลงทุน
ที่ให้ความส�ำคัญเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งความ
มั่นคงทางการเงินในช่วงเกษียณอายุ กองทุนที่เหมาะกับกลุ่มเป้า
หมายนี้ คือ กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)
กองทุนผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X)
และกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME)
• กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 40-55 ปี (Gen X) เป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลทั้ง
ครอบครัวและบิดามารดา ต้องการมีรายได้ที่มั่นคงเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย โดยกองทุนที่มุ่งเน้นนักลงทุนกลุ่มนี้ คือ กองทุนเปิด
บัวแก้วปันผล (BKD) กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
(BSIRICG) และกองทุนผสม เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
(B-INCOME) รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER) (เปิดตัวเมื่อปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2562) ยังไม่รวมอยู่ใน
รายงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านบาท
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• กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 31-39 ปี (Gen Y) เป็นกลุ่มที่มองหา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง กองทุนที่เหมาะ
ส�ำหรับนักลงทุนกลุม่ นี้ คือ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) กองทุน
เปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ เพือ่ คนรุน่ ใหม่ (B-FUTURE) กองทุนเปิดบัว
หลวงอินคัม (B-INCOME) รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Gen Y และ Gen Z) คนส่วนใหญ่
ในกลุ่มนี้ต้องการมีรายได้พิเศษจากการลงทุนออนไลน์ หรือขาย
สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กองทุนที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนกลุ่มนี้ คือ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) กองทุน
เปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) และกองทุน
ผสม เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME)
ในปี 2562 บลจ. บัวหลวง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนการเงิ น ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น
“BF Knowledge Center” “BF Portfolio Solution” และ “BF Economic
Research” หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ความรู้และ
แจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน
บลจ.บัวหลวง ได้จัดงาน Bualuang Fund Investment Forum เป็นปีที่
3 ภายใต้แนวคิด “น�ำร่องผ่านความไม่แน่นอนของตลาด” (Navigating
through Market Uncertainties) ด้วยความร่วมมือกับ 5 พันธมิตรระดับ
โลก ได้แก่ Allianz Global Investors, AXA Investment Managers,

Fidelity International, Invesco Ltd. และ Nomura Asset Management
สนับสนุนการจัดงาน เพื่อน�ำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
และนักลงทุน ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนในระดับภูมภิ าค
รวมทัง้ ระดับโลก พร้อมสนับสนุนนักลงทุนให้เดินตามแนวโน้มระยะยาว
กระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงลึกและกว้าง
อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในระยะยาว
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับ บลจ.บัวหลวง จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการลงทุนกว่า 670 กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความ
รู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับพนักงานสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ บลจ.บัวหลวง ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภท
กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid Cap) จากงาน
Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จาก “กองทุนเปิดบัวหลวง
สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ” (BSIRIRMF)
ในปี 2563 บลจ. บัวหลวง เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ด้านการลงทุน
ทีล่ กู ค้าสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวม และเป็นช่องทางให้บริษทั สามารถ
สือ่ สารกับลูกค้า เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง และจาก
การที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปสู่กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF: Super
Savings Funds) ซึ่งท�ำให้นักลงทุนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงการลงทุนได้
ง่ายขึน้ บลจ. บัวหลวง จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ รองรับนักลงทุนกลุม่
นี้ พร้อมกับเพิม่ ทางเลือกการลงทุนใน LTF เพือ่ รักษากลุม่ ลูกค้าปัจจุบนั
และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่

รายงานประจ�ำปี 2562

ผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

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

2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

35,816
18.76
2.35%
21.3%
41.1%
1.13%
8.45%

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

1.4%
1.4%
(0.05)%
(1.4)%
(4.3)%
(0.28)%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ **
เงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

2,061,309
2,370,792
86.9%
79,149
3.4%
220.2%
20.04%

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

(1.0)%
1.9%
(2.6)%
(1.2)%
29.3%
2.08%

** หักรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารกรุงเทพและบริษทั ย่อยรายงานก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของธนาคาร
ในปี 2562 จ�ำนวน 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน
ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เป็นผลจากค่าธรรมเนียมจากการอ�ำนวย
สินเชื่อเพิ่มขึ้น กอปรกับการเติบโตของค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน
ผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมสอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์
ของธนาคาร รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อย โดยมีส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.35 รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 52.3 จากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน แม้ว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่
ในระดับทรงตัว ธนาคารมีการตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เพิม่ ขึน้ เป็นพิเศษในปีนี้ เพือ่ เสริมสร้างระดับส�ำรองของธนาคารให้แข็งแรง
มากยิ่งขึ้นตามหลักความระมัดระวัง ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่กฎเกณฑ์ใหม่
ทางบัญชีซงึ่ คาดว่าจะมีอตั ราการกันส�ำรองทีล่ ดลง ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยจาก
การด�ำเนินงานลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากปีก่อน ขณะที่อัตราส่วน
ค่าใช้จา่ ยต่อรายได้จากการด�ำเนินงานยังคงอยูใ่ นระดับดีทรี่ อ้ ยละ 41.1
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,061,309
ล้านบาท อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สนิ เชือ่ รวมอยูท่ ี่

ร้อยละ 3.4 ขณะที่เงินส�ำรองของธนาคารคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่
ร้อยละ 220.2 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคารยังคงให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ และการบริหารความเสีย่ ง
พร้อมทัง้ บริหารคุณภาพสินเชือ่ ควบคูก่ บั การด�ำรงค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ง ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่
ร้อยละ 86.9 นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2562 ธนาคารออกตราสาร
หนี้ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปี ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้
หลักเกณฑ์ Basel III จ�ำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุน
ให้โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 20.04 ร้อยละ 17.01 และ
ร้อยละ 17.01 ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต�่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ของธนาคารและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

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

2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

71,071
62,675
54,963
32,351
46,432
10,219
36,213
35,816
27,029

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

(0.4)%
25.3%
(0.4)%
47.3%
4.9%
19.5%
1.4%
1.4%
16.7%

* ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ธนาคารจ�ำนวน 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน โดยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 12,650 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็ น ผลจากก� ำ ไรสุ ทธิจากเงิน ลงทุน และรายได้ค ่าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคารและ
บริการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากบริการวานิชธนกิจ และค่าธรรมเนียม
จากการอ�ำนวยสินเชื่อ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น 10,386 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน
71,071 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
1,784 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากรายได้ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนและรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินเป็นผลจากปริมาณและอัตราผลตอบแทน

ทีป่ รับตัวดีขนึ้ ขณะทีร่ ายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้สนิ เชือ่ อยูใ่ นระดับทรงตัว
สุทธิจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,089 ล้านบาท ตามการขยายตัว
ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม ส�ำหรับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่
ร้อยละ 2.35
หน่วย : ล้านบาท

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

2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

93,155
9,101
10,309
112,565

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

0.0%
7.7%
12.1%
1.6%

23,044
2,100
9,953
6,397
41,494
71,071

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

5.9%
(5.3)%
0.9%
15.0%
5.3%
(0.4)%

3.72%
1.59%
2.35%

3.72%
1.52%
2.40%

0.07%
(0.05)%

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

ธ.ค. 62

ก.ย. 62

มิ.ย. 62

มี.ค. 62

ธ.ค. 61

ก.ย. 61

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)
MOR
MRR
MLR

6.875
6.875
6.000

6.875
6.875
6.250

7.125
7.125
6.250

7.125
7.125
6.250

7.125
7.125
6.250

7.125
7.125
6.250

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)
ออมทรัพย์
ฝากประจ�ำ 3 เดือน
ฝากประจ�ำ 6 เดือน
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
้ นโยบายของ ธปท. (%)
อัตราดอกเบีย

0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.375-1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.250

1.500

1.750

1.750

1.750

1.500
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ�ำนวน
62,675 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 12,650 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น
จากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน นอกจากนี้ รายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการสุทธิเพิม่ ขึน้ โดยมีปจั จัยจากค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน
ผ่ า นธนาคารและบริ ก ารกองทุ น รวม ค่ า ธรรมเนี ย มจากบริ ก าร

วานิ ช ธนกิ จ และค่ า ธรรมเนี ย มจากการอ� ำ นวยสิ น เชื่ อ ขณะที่
ค่าธรรมเนียมจากบริการท�ำธุรกรรมผ่านธนาคารลดลงเป็นผลจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นภายหลัง
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลในช่วง
ไตรมาส 2/2561
หน่วย : ล้านบาท
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน

2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

39,280
10,776
28,504
7,848
19,765
93
2,134
3,769
562
34,171
62,675
21.3%

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

4.9%
9.4%
3.3%
(5.4)%
146.8%
19.2%
103.4%
(0.3)%
(53.9)%
52.3%
25.3%
(1.4)%

รายงานประจ�ำปี 2562

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

ในปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
54,963 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 จาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 2,048 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
ปี 2561 มีการตัง้ ส�ำรองค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุและเลิกจ้าง

ตามการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ขณะที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่าย
ด้านเทคโนโลยี

48.9%

52.4%

23.5%

22.5%

6.1%

2562

21.5%

6.1%

2561

19.0%
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หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�ำเนินงาน

2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

26,726
167
11,789
3,364
12,917
54,963
41.1%

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

(7.1)%
8.4%
12.6%
(0.1)%
4.1%
(0.4)%
(4.3)%

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ธนาคารและบริษัทย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 32,351 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 10,386
ล้านบาท จากปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างระดับส�ำรองของ

ธนาคารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตามหลักความระมัดระวังก่อนก้าวเข้าสู่
กฎเกณฑ์ใหม่ทางบัญชี
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม
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2562

2561

เปลี่ยนแปลง (%)

31,208
1,143
32,351

18,358
3,607
21,965

70.0%
(68.3)%
47.3%

รายการที่ส�ำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
3,216,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99,993 ล้านบาท จากสิ้นธันวาคม 2561
โดยมีรายการที่ส�ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 90,909 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.3 จากเงินลงทุนทุกประเภท และรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 21,649 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการให้กู้ยืม ขณะที่เงินให้สินเชื่อ
ลดลง 21,851 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0
หน่วย : ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อ *
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
รวมสินทรัพย์
* หักรายได้รอตัดบัญชี

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

472,349
647,697
1,737
2,061,309
9,363
3,216,743

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

4.8%
16.3%
8.0%
(1.0)%
(11.7)%
3.2%

รายงานประจ�ำปี 2562

เงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน 2,061,309 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม 2561 จ�ำนวน
21,851 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 จากการลดลงของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
รายกลางและรายปลีก และสินเชื่อลูกค้ากิจการต่างประเทศ ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอลง

ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินให้สนิ เชือ่ กระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ
โดยมีสัดส่วนสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่
ร้ อ ยละ 36.7 ภาคการสาธารณู ป โภคและบริ ก ารที่ ร ้ อ ยละ 22.8
ภาคสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 12.2 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้างร้อยละ 9.7 โดยจ�ำนวนเงินให้สนิ เชือ่ ลดลงจากสิน้ เดือน
ธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่จากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย์

36.7%

15.6%
3.0%
9.7%

2562

12.2%

22.8%
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หน่วย : ล้านบาท

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ*
* หักรายได้รอตัดบัญชี

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

755,979
470,159
251,197
200,736
61,569
321,669
2,061,309

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

(7.7)%
3.1%
4.6%
(0.9)%
19.6%
2.6%
(1.0)%

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อย
คุณภาพจ�ำนวน 79,149 ล้านบาท ลดลง 988 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2
จากสิ้นเดือนธันวาคม 2561 โดยมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.4

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2562 จ�ำนวน 174,276 ล้านบาท โดยมีส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 61,182 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่า
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อส�ำรองขัน้ ต�ำ่ เท่ากับร้อยละ 284.8 ทัง้ นี้ อัตราส่วน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ ณ สิน้ เดือนธันวาคม
2562 เท่ากับร้อยละ 220.2
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ *
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ ธปท.

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

1,918,520
67,596
9,783
14,522
54,901
2,065,322

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

16,119
848
1,359
6,259
30,087
54,672
113,094
167,766
6,510
174,276

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

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น
บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
* หักรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

79,149
3.4%

80,137
3.4%

(1.2)%
-

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

28,368

26,412

7.4%

1.2%

1.2%

-

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อส�ำรองขั้นต�่ำ

284.8%

238.9%

45.9%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

220.2%

190.9%

29.3%

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2562

เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิ
จ�ำนวน 647,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2561 จ�ำนวน
90,909 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 จากเงินลงทุนทุกประเภท

เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 354,975 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 54.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนใน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศจ�ำนวน 117,676 ล้านบาท และตราสารหนีภ้ าค
เอกชนจ�ำนวน 66,270 ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจ�ำนวน
101,199 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน

จ�ำแนกตามประเภทการถือครอง

เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

13,613
574,720
23,257
36,107
647,697

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

81.1%
15.4%
17.2%
14.3%
16.3%
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 2,788,627 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 85,036 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2561

ส่วนใหญ่จากเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 44,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 และ
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ 28,333 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4
หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ *
* ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

2,370,792
134,346
144,681
2,788,627
427,751

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

1.9%
(1.8)%
24.4%
3.1%
3.6%

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

เงินรับฝาก

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี เ งิ น รั บ ฝาก
จ�ำนวน 2,370,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม 2561

จ�ำนวน 44,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 จากเงินรับฝากทุกประเภท
หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก

จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจ�ำ *
รวมเงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

ธันวาคม 2562
จ�ำนวน
สัดส่วน

113,067
1,145,106
1,112,619
2,370,792

4.8%
48.3%
46.9%
100.0%
86.9%

ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
สัดส่วน

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

4.4%
48.0%
47.6%
100.0%
89.5%

เปลี่ยนแปลง (%)

11.3%
2.5%
0.5%
1.9%
(2.6)%

* รวมบัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 144,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,333 ล้านบาท
จากสิน้ เดือนธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ

อายุ 15 ปี ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในเดือนกันยายน 2562
จ�ำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หน่วย : ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�ำแนกตามประเภทตราสาร

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ธันวาคม 2562
จ�ำนวน
สัดส่วน

99,530
49,757
8
838
150,133
5,452
144,681

66.3%
33.1%
0.1%
0.5%
100.0%

ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
สัดส่วน

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

87.6%
11.9%
0.1%
0.4%
100.0%

เปลี่ยนแปลง (%)

(7.0)%
241.1%
(65.2)%
83.8%
23.0%
(5.1)%
24.4%

รายงานประจ�ำปี 2562

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
จ�ำนวน 427,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,937 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6
จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่จากก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารส�ำหรับปี
2562 จ�ำนวน 35,816 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลในระหว่าง

ปีจำ� นวนรวม 12,092 ล้านบาท ขณะทีข่ าดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 5,706 ล้านบาท และก�ำไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 1,721 ล้านบาท

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในภายหน้าจ�ำนวน 625,891 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ เดือนธันวาคม 2561

จ�ำนวน 27,839 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการค�้ำประกันอื่น
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ขณะที่ภาระผูกพันอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
หน่วย : ล้านบาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืม
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค�้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง (%)

7,598
27,513
17,745
22,116

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

31.0%
(14.7)%
(6.8)%
(38.3)%

165,562
247,490
137,867
625,891

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

(2.8)%
(8.4)%
14.7%
(4.3)%

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของ
เงินทุนที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินรับฝากจ�ำนวน 2,370,792 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 73.7 ส่วนของเจ้าของส่วนทีเ่ ป็นของธนาคารจ�ำนวน 427,751
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ�ำนวน
144,681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 และรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินด้านหนี้สินจ�ำนวน 134,346 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2

ส�ำหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,061,309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
64.1 เงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม) จ�ำนวน 649,434
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.2 และรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ�ำนวน 472,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.7
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เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่�ำกว่าร้อยละ
6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ
8.50 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังก�ำหนดให้ทยอยด�ำรง
อั ตราส่ ว นเงิ น กองทุน ส่ว นเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุน ในภาวะวิกฤต
(Capital Conservation Buffer) อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนอัตราส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งก�ำหนดให้ธนาคารใน
ฐานะธนาคารพาณิชย์ทมี่ นี ยั ต่อความเสีย่ งเชิงระบบต้องด�ำรงเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูป
ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มเติม
จากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอย
ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ อีกร้อยละ 0.50 ในแต่ละปี เริม่ ตัง้ แต่

วันที่ 1 มกราคม 2562 จนอัตราส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารต้องด�ำรงอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต�่ำรวมอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าว โดยด�ำรง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 7.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 9.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 11.50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกองทุนตามกฎหมายระดับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารตามงบการเงินรวมมีจำ� นวน 478,740 ล้านบาท
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 406,463 ล้านบาท และ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน 406,529 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงิน
กองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.04 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 17.01 และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 17.01
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
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เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ธันวาคม 2562
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน

ธันวาคม 2561
เกณฑ์ ธปท.
อัตราส่วน
เงินกองทุน

11.500%

20.04%

478,740

10.375%

17.96%

426,563

9.000%
7.500%

17.01%
17.01%

406,529
406,463

7.875%
6.375%

16.43%
16.43%

390,369
390,309
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เกณฑ์ ธปท.

11.500%
9.000%
7.500%

ธันวาคม 2562
อัตราส่วน
เงินกองทุน

20.20%

471,262

17.14%
17.14%

399,842
399,842

เกณฑ์ ธปท.

10.375%
7.875%
6.375%

ธันวาคม 2561
อัตราส่วน
เงินกองทุน

17.78%
16.24%
16.24%

409,945
374,633
374,633

การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนเพือ่ ค้า และเงินลงทุน
เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องรวม 1,118,772

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%)

ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 100,324 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 จากสิน้ เดือนธันวาคม
2561 สาเหตุหลักจากเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 76,882 ล้านบาท และ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 21,649 ล้านบาท
ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

1,118,772
34.8
47.2

1,018,448
32.7
43.8

รายงานประจ�ำปี 2562

อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s
Investors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Ratings ยืนยัน
อันดับความน่าเชือ่ ถือของธนาคารคงทีจ่ ากสิน้ เดือนธันวาคม 2561 โดย
ในเดือนกรกฎาคม 2562 Moody’s Investors Service ได้ปรับเพิม่ อันดับ
ความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิของธนาคารเป็น Baa2 จาก Baa3

และความแข็งแกร่งทางการเงินธนาคาร (Baseline Credit Assessment:
BCA) เป็น baa1 จาก baa2 พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อ
ถือของธนาคารเป็น เชิงบวก จาก มีเสถียรภาพ และในเดือนธันวาคม
2562 S&P Global Ratings ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชือ่ ถือธนาคาร
เป็น เชิงบวก จาก มีเสถียรภาพ

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2561

Moody’s Investors Service
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA)
แนวโน้ม

Baa1
P-2
Baa1
Baa2
Baa3
baa1
เชิงบวก

Baa1
P-2
Baa1
Baa3
baa2
มีเสถียรภาพ

S&P Global Ratings
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP)
แนวโน้ม

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
เชิงบวก

BBB+
A-2
BBB+
BBB
bbb
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
BBB
bbb+
มีเสถียรภาพ

BBB+
F2
BBB+
BBB
bbb+
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

AA+(tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากล
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (VR)
แนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
แนวโน้ม

* อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) ส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service, S&P Global
Ratings และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล�ำดับ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับที่น่าลงทุนส�ำหรับสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล�ำดับ
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สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
(งบการเงินรวม)

2562

2561

2560

71,071
62,675
54,963
78,783
46,432
10,219
35,816

71,376
50,025
55,165
66,236
44,271
8,554
35,330

66,625
45,843
48,948
63,520
41,150
7,832
33,009

3,216,743
58,090
647,697
2,061,309
1,887,033
40,754
2,370,792
427,751

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

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

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/1
เงินปันผล/3
มูลค่าหุ้นตามบัญชี/1

24.32
18.76
7.00
224.09

23.19
18.51
6.50
216.26

21.56
17.29
6.50
210.45

จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนสาขา /4

25,043
1,179

25,287
1,193

26,012
1,198

ผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักส�ำรองและภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ/1
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
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สินทรัพย์
เงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ/2
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)/2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของ/1
เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)

หมายเหตุ :
		
		
		
		

/1
/2
/3
/4

ส่วนที่เป็นของธนาคาร
หักรายได้รอตัดบัญชี
ข้อมูลปี 2562 รวมเงินปันผลที่เสนอจ่ายส�ำหรับงวด 6 เดือนหลัง จ�ำนวน 7.00 บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ข้อมูลเฉพาะธนาคาร รวมบางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด ไม่รวม Self Services
* เฉพาะข้อมูลปี 2553 - 2555 ที่น�ำมาเปรียบเทียบ ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2562

2559

2558

2557

2556

2555*

2554*

2553*

63,998
41,860
50,505
55,353
39,625
7,556
31,815

57,510
45,219
45,045
57,684
43,030
8,630
34,181

58,997
37,860
43,087
53,770
45,083
8,593
36,332

55,879
35,578
37,947
53,510
44,917
8,882
35,906

54,952
30,458
37,146
48,264
41,016
9,100
31,847

52,696
29,531
35,709
46,518
34,490
15,280
18,897

45,618
30,252
31,640
44,230
36,663
9,410
27,038

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

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

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

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

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

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

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

20.76
16.67
6.50
198.56

22.54
17.91
6.50
189.56

23.62
19.03
6.50
169.47

23.53
18.81
6.50
155.03

21.49
16.68
6.50
142.50

18.07
9.90
6.00
128.76

19.21
14.16
5.00
122.05

26,871
1,189

27,142
1,169

26,132
1,144

25,384
1,098

24,091
1,049

22,599
999

22,227
958
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รางวัลประจ�ำปี 2562

2
4

3

5

1
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1. Brand of the Year Award
เดอะเวิลด์แบรนดิงฟอรัม
2. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารทางการเงิน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รางวัลธนาคารแห่งปี
วารสารการเงินธนาคาร
4. Thailand Domestic Trade Finance
Bank of the Year (5 ปีติดต่อกัน)
นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์
5. CEO Leadership Achievement Award
in Thailand
นิตยาสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย
Best Trade Finance Bank in Thailand
(13 ปีติดต่อกัน)

นิตยสารเอเชียมันนี่
Best Corporate and Investment Bank in Thailand

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
Priority Integration Sectors: Finance (Large-Tier)

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์
Best Managed Bank in Thailand
Best Payment Bank in Thailand
(4 ปีติดต่อกัน)

รายงานประจ�ำปี 2562

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์
Best Trade Finance Bank in Thailand
CEO Leadership Achievement Award in Thailand
Custodian Bank of the Year in Thailand
(5 ปีติดต่อกัน) [ชื่อเดิม “Sub-Custodian Bank of the Year

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ

in Thailand”]

นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์

เดอะเวิลด์แบรนดิงฟอรัม

Website of the Year in Thailand

Brand of the Year Award

Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year
(5 ปีติดต่อกัน)

นิตยสารดิแอสเซท
Best Bank in Treasury and Working Capital
in Thailand - SMEs

ไอเอฟอาร์เอเชีย
Thailand Capital Market Deal

Best Bond (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Best Bond (เมียนมา)

นิตยสารอินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส

Best Cross-Border Financing (กัมพู ชา)

Best Capital Markets Thailand

Best Cross-Border Financing (เวียดนาม)

Best Investment Banking Company Thailand

Best Syndicated Loan (สิงคโปร์)

นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย
นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

Best Thailand Deal

Deal of the Year เมียนมา

นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์
Best Bank in Thailand (2 ปีติดต่อกัน)
Best Sub-Custodian Bank in Thailand
(12 ปีติดต่อกัน)

บริษัทอินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ และบริษัทนิโอทาร์เก็ต
รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นน�ำ

วารสารการเงินธนาคาร
รางวัลธนาคารแห่งปี
รางวัลนักการเงินแห่งปี

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
่ ม ประเภทกองทุนหุน
กองทุนตราสารทุนยอดเยีย
้ ขนาดกลางและเล็ก
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญใน
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้มีการก�ำหนดแนวทางใน
การบริหารความเสีย่ งแต่ละด้าน เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ธนาคารมีกลไกกำ� กับ
ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจการเงิน และน�ำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอด
จนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม
สร้างให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel

1) ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย

หนึ่ ง ในปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โลก ได้ แ ก่
ความไม่ แ น่ น อนของนโยบายทางการค้ า และห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการค้าสหรัฐอเมริกาและ
จีน แม้ทั้งสองประเทศจะได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งไป
แล้ว แต่ความขัดแย้งทางการค้ายังมีแนวโน้มทีจ่ ะยืดเยือ้ ต่อไป เนือ่ งจาก
พื้ น ฐานที่ แ ตกต่ า งกั น ของทั้ ง สองประเทศและประเด็ น หลายเรื่ อ งที่
ยังไม่ได้ข้อยุติ เช่น การบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี และนโยบายด้าน
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร อุตสาหกรรมของประเทศจีน หากความขัดแย้งทางการค้าทวีความ
ระดับสูง มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รุนแรงอาจส่งผลเสียต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานและท�ำให้เกิดความผันผวนของตลาด
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตาม การเงินทั่วโลก นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้ายังได้ขยายวงกว้างไปสู่
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง ประเทศญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ หลังจากทัง้ สองประเทศเพิม่ ความเข้มงวดใน
กั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก การควบคุมการส่งออกสินค้าระหว่างกัน แม้มาตรการเหล่านี้อาจจะ
ส่ ง ผลกระทบในวงจ� ำ กั ด แต่ ห ากความขั ด แย้ ง ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
คณะกรรมการธนาคาร
อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายและกระทบห่วงโซ่อุปทาน
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ย งของธนาคารประกอบด้วย การระบุ สินค้าเทคโนโลยีในภูมิภาค
ความเสี่ยงส�ำคัญซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุม ความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ ท างการเมื อ งในยุ โ รปและ
ความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเสี่ยง ตะวันออกกลาง เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ประเภทต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริหาร และ/หรือ อีกประการหนึ่ง ความไม่แน่นอนในขั้นตอนการออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักรยังคงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความเชื่อมั่นทั่วโลกลดลง
จัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจท�ำให้เกิด
หลักการส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีใ่ ห้หน่วยงาน การลดลงของเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยระหว่ า งประเทศและกิ จ กรรม
ธุรกิจ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในสหราชอาณาจักร และประเทศอืน่ ๆ ในสหภาพยุโรป
ต่อการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้ความเสี่ยงอยู่ บางส่วน นอกจากนี้ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังเพิ่มขึ้น
ภายในขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย ภายหลังเหตุการณ์โจมตีโรงงานกลัน่ น�ำ้ มันหลักในประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในหลายจุดเมื่อรวมกันแล้ว อาจส่งผล
ธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ติดตามและควบคุม ให้ความเชื่อมั่นภาคเอกชนลดลงอีก
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย อาจได้รับผลกระทบจาก
ภาวะแวดล้อมและความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง เนื่องจากสินค้าที่ประเทศ
ของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน เหล่านี้ส่งออกไปประเทศจีนส่วนใหญ่ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายใน
มีดังนี้
ประเทศจีน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) การลดระดับหนี้สิน
ตลอดจนข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน แม้วา่ การด�ำเนินนโยบายการคลังและ
นโยบายการเงินจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ได้ในบางส่วน
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เศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญความเสีย่ งจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ทีล่ ดลงและการบริโภคภาคเอกชนซึง่ อาจขยายตัวต�ำ่ กว่าทีค่ าด การ
ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มท�ำให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลง ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทีพ่ งึ่ พาการท่องเทีย่ วอย่างสูง สถานการณ์ดงั
กล่าวยังท�ำให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความผันผวน
ของเงินบาทอย่างมาก นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่กระจาย
ตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น จะยังส่งผลทางลบต่อการบริโภค
ภายในประเทศ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ประดับปานกลางถึงน้อย
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความไม่ แ น่ น อนของภาวะเศรษฐกิ จ โลกและ
เศรษฐกิจไทยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า จึงมีการติดตามประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ
ข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและการให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
2) การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงาน
−
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หลักเกณฑ์ Basel III

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำ� หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งครอบคลุมเรื่องการด�ำรง
เงินกองทุนและการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องมาใช้ตงั้ แต่ปี 2556
ในส่วนของการก�ำกับดูแลเงินกองทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งด�ำรงเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน การปรับปรุงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำหนดอัตราส่วน
เงิ น กองทุ น ขั้ น ต�่ ำ ขึ้ น มาใหม่ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพเงิ น กองทุ น ให้ มี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ การปรับปรุงการค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ งให้สะท้อน
ความเสีย่ งที่แท้จริง และครอบคลุมธุรกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ท ยอยด� ำ รงเงิ น กองทุ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ Capital
Conservation Buffer อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี จนกว่า
อัตราส่วนที่เพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50 ในปี 2562 รวมทั้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อ
ความเสี่ยงเชิงระบบต้องด�ำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(Common Equity Tier 1) เพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss
Absorbency) เพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีก
ร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ ดังกล่าวที่
ร้อยละ 0.50 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิม่ เป็นร้อยละ 1.00
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับ
เงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว

ส่วนหลักเกณฑ์การด�ำรง Leverage Ratio เพื่อควบคุมปริมาณการท�ำ
ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อมิให้มีการขยายสินทรัพย์และรายการ
นอกงบดุ ล มากเกิ น ไป โดยก� ำ หนดให้ ต ้ อ งด� ำ รงเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1
ต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ขั้นต�่ำเท่ากับร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่า
จะใช้ในปี 2565 นัน้ ธนาคารได้มกี ารเตรียมความพร้อมรองรับหลักเกณฑ์
ดังกล่าวแล้ว
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเชิงปริมาณ
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง หรือ Liquidity
Coverage Ratio (LCR) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยให้ด�ำรง
LCR ขั้ น ต�่ ำ ร้ อ ยละ 60 ในปี 2559 และด� ำ รงเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10
ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลักเกณฑ์
การด�ำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน หรือ
Net Stable Funding Ratio (NSFR) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรง NSFR ขั้นต�่ำร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินด�ำรงอัตราส่วนทั้งสองเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ที่ก�ำหนดไว้
นอกเหนือไปจากการใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นตามกรอบเวลาที่กำ� หนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังคงต้องติดตามการเสนอ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ทบทวนโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
และ/หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ BCBS ได้มีการประกาศและ
ก� ำ หนดเงื่ อ นไขการใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อน�ำมาก�ำหนดใช้ใน
ประเทศไทย เช่น เกณฑ์ในการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ชิ ง ร ะ บ บ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ช ่ ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข า ล ง
(Countercyclical Buffer) หลักเกณฑ์การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต (Basel III : Finalising post-crisis reforms) หลักเกณฑ์
การด�ำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด (Fundamental
Review of the Trading Book) หลักเกณฑ์การค�ำนวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk – Revisions to the
Simpler Approaches) หลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the
Banking Book) และหลักเกณฑ์การค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ของคู่สัญญาโดยวิธี SA-CCR (The Standardised Approach for
Measuring Counterparty Credit Risk Exposures) ซึ่งหลักเกณฑ์
เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำรงเงินกองทุนและการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจึ ง มี ก ารติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
และก� ำ หนดการบั ง คั บ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมถึง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2562

−

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือ
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินของธนาคารจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ส�ำหรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้รับการปรับปรุง
โดยสภาวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: IFRS) และ
มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึง่ สามารถสรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญได้ดงั นี้
ชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS9 Pack)
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยให้ พิ จ ารณาจากลั ก ษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบธุรกิจของกิจการ (Business
Model) เป็นส�ำคัญ ขยายขอบเขตรายการที่ต้องพิจารณาการกันส�ำรอง
ด้อยค่าด้านเครดิตโดยครอบคลุมถึงภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และ
สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น ทางการเงิ น และรองรั บ การกั น ส� ำ รองเผื่ อ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต (Expected
Credit Loss) ซึ่งท�ำให้ธนาคารต้องมีการกันส�ำรองเผื่อความเสียหาย
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตั้งแต่วันแรกที่ท�ำรายการแทนการกันส�ำรองในเวลา
ต่ อ มาเฉพาะเมื่ อ พบเหตุ บ ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า (Incurred Loss)
การกั น ส� ำ รองให้ ค� ำ นวณจากสถิ ติ ค ่ า ความเสี ย หายในอดี ต
โดยปราศจากความอคติ ห รื อ ไม่ ล� ำ เอี ย งจากค่ า ความเป็ น จริ ง
(Unbiased) และพิจารณาโดยการคาดการณ์ไปข้างหน้า (Forwardlooking) ถึ ง สถานการณ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต โดยต้ อ ง
คาดการณ์ความเสียหายไปจนตลอดอายุของรายการ (Lifetime) ท�ำให้
ค่าใช้จา่ ยด้อยค่าด้านเครดิตในแต่ละรอบบัญชี อาจมีความผันผวนและ
เป็นไปตามโมเดลที่ค�ำนวณได้ นอกจากนี้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง โดยให้อิงกับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละกิจการเป็นส�ำคัญ รวมถึงก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ ง บการเงิ น สามารถประเมินความ
มี นั ย ส� ำ คั ญ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานของกิจการ
ชุ ด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะในด้านธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ และการบริหาร
ความเสี่ยง โดยธนาคารได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ดังกล่าว ในด้านธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ การบริหารความเสีย่ ง
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงด้านระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ในเรื่องเดียวกัน

โดยน� ำ เสนอวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ ดี ย วส� ำ หรั บ ผู ้ เ ช่ า (A Single Lessee
Accounting Model) มาใช้ โดยผู้เช่าจะต้องบันทึกสัญญาเช่าระยะยาว
เข้าในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสิทธิในการใช้สินทรัพย์ (Right-of-use
Asset) และหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability) อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้เช่า
เนื่องจากผู้ให้เช่ายังคงบันทึกบัญชีสัญญาเช่าโดยแยกเป็นสัญญาเช่า
เงินทุนหรือสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของธนาคารอย่างเป็นสาระส�ำคัญ เนื่องจากธนาคารได้มี
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระเงินต้น
หรื อ ดอกเบี้ ย ตามที่ ต กลงไว้ กั บ ธนาคาร เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี
ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้
สินเชือ่ ซึง่ ประกอบด้วย การกระจุกตัวของลูกหนีร้ ายใหญ่ การกระจุกตัว
ภาคธุรกิจ และ Country and Transfer โดยกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ภายใต้หน่วยงานบริหาร Portfolio
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้
รวมถึงปัจจัยอื่นอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญในช่วงปี 2563-2564 คือการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณ
การค้าโลก เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
และปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทัง้ อุปสงค์และ
อุ ป ทานการค้ า ของโลก โดยเฉพาะประเทศจี น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อภาคการผลิตและการบริโภคของโลกได้รับผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
เนือ่ งจากเศรษฐกิจไทยพึง่ พาภาคการส่งออก ซึง่ จะได้รบั ผลกระทบจาก
ปริ ม าณการค้ า โลกที่ ล ดลง ภาคท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากปัญหามลภาวะทาง
อากาศและปั ญ หาการระบาดของCOVID-19 อี ก ทั้ ง การบริ โ ภค
ภาคเอกชนยั ง คงได้ รั บ แรงกดดั น จากก� ำ ลั ง ซื้ อ ที่ ล ดลง จากภาวะ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจในระยะต่อไปจึงต้องพึ่งพา
การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐเป็นส�ำคัญ
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จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้น การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป
จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการติดตามความเสีย่ งของลูกหนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญา
ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ลูกหนี้หรือคู่สัญญาบางรายที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง และ/หรือ
อ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบมากขึ้น จนอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ในที่สุด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้ก�ำหนดกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชือ่ โดยครอบคลุมถึงการก�ำหนดนโยบายสินเชือ่ การจัดระดับ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้า ตลอดจนก�ำหนดเงื่อนไขและอ�ำนาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อตามระดับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และ/หรือ
ขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจโดยทัว่ ไป ธนาคาร
จะพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขอกู ้ ประเมิ น ความสามารถใน
การช�ำระคืนเงินกูจ้ ากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน ความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
และจัดให้มีการทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ
เป็นประจ�ำ โดยธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล และบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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• สายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะ
ความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง นโยบายด้ า นความเสี่ ย ง
โดยรวมของธนาคาร และเพื่ อ รองรั บ กฎเกณฑ์ ใ หม่ ๆ รวมทั้ ง
มาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
• สายบริหารสินเชื่อ ท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดย
ก�ำกับดูแลและติดตามการอ�ำนวยสินเชือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชือ่
ของธนาคาร สายงานนีป้ ระกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ คือ หน่วยงาน
นโยบายสินเชือ่ หน่วยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ หน่วยงานบริหาร Portfolio
หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ
หน่ ว ยงานประนอมหนี้ แ ละกฎหมาย และหน่ ว ยงานทรั พ ย์ สิ น
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
• หน่วยงานนโยบายสินเชื่อ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบาย
สินเชื่อ ประสานงานในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่
นโยบายมาตรฐาน และกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณี
ไม่เข้าเกณฑ์ของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็น
ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ
• หน่ ว ยงานกลั่ น กรองสิ น เชื่ อ มี ห น้ า ที่ ก ลั่ น กรองสิ น เชื่ อ ที่
น�ำเสนอโดยสายธุรกิจต่าง ๆ ดูแลให้การอ�ำนวยสินเชื่อเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ มีโครงสร้าง
สินเชื่อที่เหมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อ
ของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และ
กระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อมีระบบและเชื่อถือได้
• หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของ Portfolio การก�ำหนดสัดส่วนที่
เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส�ำรองหนี้สูญในระดับ
Portfolio พัฒนาและดูแลเครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการบริหาร

•

•
•
•

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ ตลอดจน
ควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานสอบทานสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ส อบทาน
กระบวนการบริ ห ารสิ น เชื่ อ และคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ประเมิ น
ความเพียงพอของการตัง้ ส�ำรองหนีส้ ญ
ู และประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
หนี้ด้อยคุณภาพ ก�ำหนดกลยุทธ์พร้อมทั้งด�ำเนินการแก้ไขและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หน่วยงานประนอมหนีแ้ ละกฎหมาย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการให้มี
การฟ้ อ งร้ อ ง หรื อ ประนี ป ระนอมยอมความ หรื อ ยึ ด ทรั พ ย์
ขายทอดตลาด
หน่ ว ยงานทรั พ ย์ สิ น ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารและขายทรั พ ย์ สิ น
รอการขายที่ ไ ด้ รั บ มาจากกระบวนการประนอมหนี้ และ
การฟ้องร้อง

ส�ำหรับกระบวนการในการอ�ำนวยสินเชื่อ สายสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณา
น�ำเสนอขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และหน่วยงานกลัน่ กรองสินเชือ่ พิจารณาค�ำขอ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ�ำนวยสินเชื่อรวมถึงพิจารณา
ความเสี่ยงตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การจัด
ระดับความเสีย่ งด้านสินเชือ่ และการประเมินมูลค่าหลักประกัน เป็นต้น
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการอ�ำนวยสินเชื่อ ในส่วนของสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท�ำหน้าที่ใน
การติดตามแก้ไขหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานอิสระ
ที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและ
คุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการส�ำรองหนี้สูญในกรณี
ที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ โครงสร้าง Portfolio ที่
เหมาะสม ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารมีการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ส�ำหรับการควบคุมความเสี่ยง
ด้ า นเครดิ ต เช่ น การก� ำ หนดเพดานของผลรวมของจ� ำ นวนเงิ น
ที่ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ แ ละผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในลั ก ษณะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม และระดั บ ประเทศคู ่ สั ญ ญา เพื่ อ เป็ น การจ� ำ กั ด
ความสูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่เข้าข่าย
ลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบในแง่ลบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการติดตามการกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อ
รายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศคู่สัญญา และรายงานต่อ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารของธนาคาร และคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ การก�ำหนดเพดานและการติดตามรายงาน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าในภาวะวิกฤติจะมี
เงินกองทุนเพียงพอที่จะด�ำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
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ธนาคารได้มีการจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรม
ระหว่ า งกั นภายในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกรุง เทพ1 เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง
การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ จ� ำ กั ด ในการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งกั น
ภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ธนาคารกรุ ง เทพ รวมถึ ง การบริ ห าร
ความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ โดยก�ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ
มี ก ารบริ ห าร ควบคุ ม ติ ด ตามปริ ม าณธุ ร กรรมให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่
ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) ก�ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด โดยบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการจัดท�ำ
รายงานข้ อ มู ล การท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งกั น ต่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บ
ความเสี่ ย งของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น และคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ซึ่ ง แสดงว่ า ธนาคารมีค วามมั่น คงเมื่อเทีย บกับอุต สาหกรรม โดยมี
การตั้งเงินส�ำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
อย่างเพียงพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวม**
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม*
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ่ ด้อย
คุณภาพ**

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

8.4%
0.5%
3.4%
0.2%

7.3%
0.4%
3.4%
0.3%

220.2%

190.9%

* รวมดอกเบี้ยค้างรับ
** ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (TFRS9) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การกันเงินส�ำรองจากเดิมทีใ่ ช้แนวคิด Incurred Loss หรือส�ำรองจาก
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เป็นแนวคิด Expected Loss หรือส�ำรองเผือ่
ความเสียหายที่ “คาดว่า” จะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
รอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึน้ ก่อน ซึง่ หมายความว่า แม้ลกู หนีจ้ ะยัง
ไม่เริ่มต้นค้างช�ำระ แต่หากพบข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้มีความเสี่ยงด้านเครดิต
เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ หลั ก การใหม่ นี้ ก� ำ หนดให้ ต ้ อ ง
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กันเงินส�ำรองเผื่อความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการทีล่ กู หนีอ้ าจ
ผิดนัดช�ำระในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตลอดอายุสัญญาที่เหลืออยู่ของ
สินเชื่อนั้น รวมถึงก�ำหนดให้แต่ละธนาคารต้องพิจารณาถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยอืน่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระ
หนี้ของลูกหนี้ที่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละขณะ อันอาจส่งผล
ให้ปริมาณการกันส�ำรองมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาถึง
แม้ว่าคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในปี 2563 การจัดชั้นหนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดชั้น 3 ระดับ
หรื อ 3 Stage สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามมาตรฐาน TFRS 9
โดยที่ Stage 1 (Performing) คือ ลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ Stage 2 (Under-Performing) คือ
ลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ และ Stage 3
(Non-Performing) คื อ กลุ ่ ม ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า หรื อ เป็ น ลู ก หนี้
ด้อยคุณภาพ ซึ่งจากความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
ส่งผลให้นิยามของลูกหนี้ Stage 2 (Under-Performing) มีขอบเขต
ที่กว้างกว่าลูกหนี้ชั้นควรระวังเป็นพิเศษ (Special Mention: SM)
โดยหมายรวมถึงลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่เริม่ ต้นมีการค้างช�ำระด้วย จึงอาจเป็นไปได้
ที่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดชั้นดังกล่าวอันเป็นผลมาจาก
การปรับปรุงของมาตรฐานฯ ข้ า งต้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราส่ ว น
คุณภาพสินทรัพย์ ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการติดตามความเสี่ยงของ
ลู ก หนี้ ห รื อ คู ่ สั ญ ญาอย่ า งใกล้ ชิ ด ตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านเครดิตของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการทีธ่ นาคารให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่กลุม่ ลูกหนี้ หรือภาคธุรกิจใดเป็นจ�ำนวนสูงมาก
ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลต่อฐานะและความสามารถใน
การด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยสามารถแบ่งความเสีย่ ง
ด้านการกระจุกตัวของเงินให้สนิ เชือ่ ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การกระจุกตัว
ของลูกหนีร้ ายใหญ่ การกระจุกตัวภาคธุรกิจ และ Country and Transfer
ส�ำหรับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวของลูกหนีร้ ายใหญ่ ธนาคารบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นการกระจุ ก ตั ว ประเภทนี้ ด้ ว ยการควบคุ ม ให้ ภ าระ
ความเสีย่ งของลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งมี
มูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร และควบคุมให้
คู่สัญญาทุกราย ทีม่ สี ดั ส่วนเงินให้สนิ เชือ่ เงินลงทุนและภาระผูกพันของ
กลุม่ ลูกหนีท้ ี่มียอดภาระความเสี่ยงเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
ของธนาคาร ต้องมีภาระความเสีย่ งรวมกันไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุน
ของธนาคาร ซึง่ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

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

ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งด้ า นการกระจุ ก ตั ว ภาคธุ ร กิ จ ธนาคารบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวประเภทนี้ ด้วยการจัดรวมกลุ่มภาระ
ความเสี่ยงให้เป็นภาคธุรกิจตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
ประเมิ น ระดั บ ความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น ในภาวะตกต�่ำของแต่ละ
ภาคธุรกิจ แล้วจัดสรรเพดานภาระความเสีย่ งให้แก่แต่ละภาคธุรกิจเพือ่
จ�ำกัดมิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับได้
หากเกิดภาวะตกต�่ำขึ้นในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง โดยธนาคารได้มี
การรายงานและทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ธนาคารมีการกระจายตัวของการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคธุรกิจ
ด้วยสัดส่วนที่สนับสนุนให้ธนาคารมีการด�ำเนินงานอย่างมั่นคง
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ส�ำหรับความเสี่ยง Country and Transfer ธนาคารบริหารความเสี่ยงนี้
ด้ ว ยการประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งในกรณี ที่ ป ระเทศคู ่ สั ญ ญา
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองในระดับที่สูงกว่าปกติ
แล้วก�ำหนดเพดานภาระความเสี่ยงแก่ประเทศคู่สัญญาโดยพิจารณา
ความจ�ำเป็นด้านธุรกิจประกอบด้วย เพื่อจ�ำกัดมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อเงินกองทุนสูงกว่าที่ธนาคารยอมรับหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศ
คูส่ ญ
ั ญาทีอ่ าจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการเงินของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารได้ มี ก ารติ ด ตาม รายงาน และประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง
ของประเทศคู ่ สั ญ ญาหลั ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และมี ก ารกระจายตั ว ของภาระความเสี่ ย งในต่ า งประเทศในระดั บ
ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งและโอกาสทางธุ ร กิ จ ของประเทศ
คู่สัญญาต่าง ๆ
4) ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ ย งด้ า นตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารอาจได้ รั บ
ความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน
และภาระผู ก พั น อั น เกิ ด จากความเคลื่ อ นไหวของอั ต ราดอกเบี้ ย
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร เกิดจากการให้บริการทางการเงิน
แก่ลกู ค้า และ/หรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
การซื้อขายตราสารหนี้ รวมถึงการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange
Forward) สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ า งสกุ ล เงิ น (Cross
Currency Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Swap) เป็นต้น ซึ่งธนาคารต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
ธุรกรรมของลูกค้าเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการป้องกัน
หรือปรับลดความเสี่ยง นอกจากนั้นความเสี่ยงด้านตลาดยังเกิดจาก
ฐานะทางสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเองอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงรวมของ
ธนาคาร ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และมีการก�ำหนด
มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน คณะกรรมการและหน่วยงาน
ทีม่ บี ทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด
ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ก�ำหนดและ
ทบทวน นโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และ
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ตลอดจนติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
• สายบริ ห ารการเงิ น มี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างการค้ า โดย
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น ซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ซื้ อ ขายตราสารหนี้ แ ละตราสารอนุ พั น ธ์
ตลอดจนบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
รวมถึงบริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อให้ระดับความเสี่ยง
อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินก�ำหนดและธนาคารยอมรับได้
• หน่วยงานความเสีย่ งด้านตลาด สายบริหารความเสีย่ ง เป็นผูบ้ ง่ ชี้
ประเมิน ติดตาม รายงานสถานะ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นประจ�ำ ตลอดจนน�ำเสนอการปรับปรุง
นโยบาย มาตรวัด และเพดานความเสีย่ งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
แผนธุรกิจ และความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารแบ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดตามวัตถุประสงค์ของ
การท�ำธุรกรรม เป็น 2 ส่วน คือ ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี
เพื่ อ การค้ า และความเสี่ ย งด้ า นตลาดของฐานะในบั ญ ชี เ พื่ อ
การธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า คือ ฐานะของเครื่องมือทางการเงินที่ธนาคาร
ถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพือ่ ค้า เพือ่ ขายต่อ เพือ่ หาประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือเพื่อหาก�ำไรจากความแตกต่าง
ของราคาในหลายตลาด (Arbitrage) รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อการค้า ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะ
ในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า น
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การค้า เกิดจากการทีธ่ นาคาร
ถือครองธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราดอกเบีย้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ค้า ท�ำก�ำไรในระยะสัน้ หรือเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของฐานะในบัญชี
เพือ่ การค้า เช่น ธุรกรรมตราสารหนี้ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

รายงานประจ�ำปี 2562

และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ หรือสกุลเงิน เป็นต้น การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะที่ธนาคาร
ถือครองและอาจเกิดผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราดอกเบีย้ ได้

ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารในปี 2562 ค่าเฉลี่ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วัน จากการประเมินด้วยวิธี Historical Simulation
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เท่ากับ 109 ล้านบาท

ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น เกิ ด จากการที่ ธ นาคารมี ก าร
ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะ
เกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เช่น การท�ำ
ธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การให้สินเชื่อ การกู้ยืม การก่อภาระ
ผู ก พั น รวมถึ ง การใช้ อ นุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบ
ต่อผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

4.2 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีความเสี่ยงด้านตลาดจากฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะในบัญชีเพื่อการค้าในปีที่ผ่านมา
และยังคงต้องติดตามต่อไป ได้แก่ (1) สงครามการค้าและความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนที่ยังคงยืดเยื้อและส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ในปี 2563 มีทิศทางชะลอตัว (2) แนวโน้มการด�ำเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายแห่ง ทัง้ การลดดอกเบีย้ นโยบาย
และการเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ เพื่อช่วยประคับประคอง
การเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้นโยบายการคลังผ่านมาตรการ
กระตุ้นต่าง ๆ อีกด้วย (3) ประเด็นการเจรจา Brexit ที่ยังยืดเยื้อและ
ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการออกจากกลุ่ม EU (4) การชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจจีนจากผลกระทบของสงครามการค้า และการระบาดของ
COVID-19 (5) ความขัดแย้งและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค
อาทิ ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ความขัดแย้งทางการ
ค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก า และสหภาพยุ โ รป การเจรจาปลดอาวุ ธ
นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ และการประท้วงในฮ่องกง (6) ความผันผวนของ
ค่าเงินบาท โดยเฉพาะในทิศทางแข็งค่าจะเป็นปัจจัยลบต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยว เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น อาจส่งผลต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ และมีผลให้อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากขึ้น
ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งเพือ่ ใช้ควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด
ในบัญชีเพือ่ การค้า ได้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ Maximum
Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยง
ต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำ Value-at-Risk (VaR) เป็นมาตรวัดที่ใช้หลักการทางสถิติ
ในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยเสี่ยงและราคาต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาและระดับความเชื่อ
มั่นที่ก�ำหนด
นอกจากการติดตามและควบคุมความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจัดให้
มีการทดสอบภาวะวิกฤติ ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าอย่างน้อย
ไตรมาสละครั้ ง เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ความเสี ย หายสู ง สุ ด ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในภาวะทีต่ ลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติหรือมีวกิ ฤติ เพือ่ ให้ธนาคาร
เข้าใจฐานะความเสี่ยง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถวางแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร หมายถึ ง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่
อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือการครบก�ำหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมี
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ/หรือมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำ และการด�ำเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศ
ส� ำ คั ญ ทั่ ว โลกโดยการปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย อาจส่ ง ผลต่ อ รายได้
ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่ม
หรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและ
สินเชื่อ มีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงด้วย
ในการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสี่ยงของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic
Value of Equity Impact Limit) ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์แ ละหนี้สินทุกประเภทเพิ่มขึ้นและ
ลดลงทันทีร้อยละ 1.00
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้าง
ของสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่
คาดการณ์ ใ นอนาคต โดยค� ำ นึ ง ถึ ง รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ แ ละมู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญา
แลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย
ต่ า งสกุ ล เงิ น เป็ น ต้ น ในการป้ อ งกั น หรื อ ปรั บ ลดความเสี่ ย งด้ า น
อั ต ราดอกเบี้ ย ให้ อ ยู ่ ภ ายในเพดานความเสี่ ย ง ตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ก�ำหนด นอกจากนัน้ ธนาคาร
จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติส�ำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อสะท้อนจุดอ่อน
หรื อ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์จ�ำลองภาวะวิกฤติ
ต่าง ๆ และน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุ
เป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สกุลเงิน

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

-122.91
1,802.38
27.24
493.29

-305.46
1,562.64
275.60
577.81

2,200.01

2,110.58

(2) ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน และมีผลท�ำให้
ฐานะของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น มี มู ล ค่ า ลดลงและกระทบต่ อ
เงินกองทุนของธนาคาร
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ธนาคารลงทุนในตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคารโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้ ทั้ ง ในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ก� ำ ไรจากส่ ว นต่ า ง
ของมู ล ค่ า ในระยะปานกลางและระยะยาว และเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของธนาคารด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางการลงทุน รวมถึงเพื่อรับ
ช�ำระหนี้คืนในรูปของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีความเสี่ยงจากการลงทุนในฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน
ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาของตลาดทุ น ไทย เช่ น กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งในตราสารทุน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของ
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยก�ำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง
แยกตามประเภทของตราสารทุน มีการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติ
อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นใน
ภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าปกติ และมีการควบคุมสัดส่วน
ของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนต่อเงินกองทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และเกณฑ์ภายในของธนาคาร

5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคาร
ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุน
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะช�ำระภาระผูกพันทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน�ำเงินทุนไปบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ�ำนวยด้วย
ปัจจัยความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากโดยเฉพาะเงินฝากที่มีต้นทุนต�่ำ
และเงินฝากลูกค้ารายย่อย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงทุนเพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำโดยผู้ฝากเงินมี
แนวโน้มโยกย้ายเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงขึ้น นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางเมือ่ เศรษฐกิจโลกกลับมาฟืน้ ตัวอาจส่งผลให้สภาพคล่อง
ในระบบการเงินลดลงและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนปรับตัวสูงขึ้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการที่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก�ำหนด และสอดคล้อง
กับเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท�ำหน้าที่
บริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องประจ�ำวัน ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงด�ำเนินกลยุทธ์การ
บริหารสภาพคล่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินก�ำหนด หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง
เป็นผูบ้ ง่ ชี้ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมสถานะความเสีย่ งให้อยู่
ภายใต้เ พดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ�ำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของ
ธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งในด้าน
ประเภทลูกค้าผูฝ้ าก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบก�ำหนด นอกจากนี้
ธนาคารบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืน (Swap
and Repurchase Market) โดยอาจด�ำเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุน
ในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น
ธนาคารมุ่งด�ำเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทีเ่ หมาะสมตามสภาพตลาดและอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีการบริหาร
ฐานะสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมในการกูย้ มื เงินระยะสัน้ และระยะยาวจาก
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ�ำนวยสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศแก่

รายงานประจ�ำปี 2562

ลูกค้าของธนาคารทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผน
การระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะ
สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างราบรืน่ ทัง้ ในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤติ โดยธนาคารด�ำรง
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานก�ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่ธนาคารมีการด�ำเนินงาน
ประกอบการ และตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินก�ำหนด
ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยใช้มาตรวัดและเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น อัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ มาตรวัด Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable
Funding Ratio (NSFR) เป็นต้น LCR เฉลี่ยของธนาคารในไตรมาสที่ 4
ปี 2562 ซึ่งค�ำนวณจากข้อมูลสิ้นเดือนในระหว่างไตรมาส เท่ากับ
ร้อยละ 314 เกินกว่า LCR ขั้นต�่ำตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดที่ร้อยละ 100 ในปี 2563
ธนาคารมีการก�ำหนดสัญญาณเตือนภัยด้านสภาพคล่อง เพือ่ ให้ธนาคาร
ได้ตระหนักถึงการก่อตัวของวิกฤติสภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับฐานะของธนาคารและปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะแวดล้อมภายนอก เพือ่ ให้ธนาคารสามารถป้องกันและบริหาร
ความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ธนาคารมี ก ารทดสอบภาวะวิ ก ฤติ
สภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยก�ำหนดสถานการณ์จำ� ลอง
ภาวะวิกฤติทอี่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก ซึง่ แบ่งออก
ได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤติทเี่ กิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤติ
ที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤติที่เกิดจากทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน
ในแต่ละสถานการณ์จ�ำลองจะมีการสมมติให้กระแสเงินสดรับ-จ่ายมี
ความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใช้
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึง
ตลาดเงิน สินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องในภาวะปกติมสี ภาพคล่องลดลงและ
ท�ำให้ต้องขายในราคาต�่ำกว่าราคาตลาด ภาระในการสนับสนุนบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติสภาพ
คล่องในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกิน
เพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี
ธนาคารมีการจัดท�ำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีเกิด
วิกฤติสภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) ที่ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สัญญาณเตือนภัยภาวะวิกฤติสภาพคล่อง ตลอดจนขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และประสบ

ความส�ำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้น
ธนาคารมี Global Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่งท�ำให้
ธนาคารมีความพร้อมในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง และระยะยาว
จากตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านภายใน บุ ค ลากร และระบบงานของ
ธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ความเสี่ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึง
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส�ำคัญของธนาคารประกอบด้วย
ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่
• ประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรและระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ และกระบวนการ
ในการดูแลบุคลากรของธนาคาร
• บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ�ำนวน
บุคลากร คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึง่ รวมไปถึง
คุณภาพการให้บริการและการดูแลลูกค้า ความรู้ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น และ
การน�ำเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
• ระบบงานต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งในส่วนของความสามารถของ
ระบบงานในการรองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และ
ความซับซ้อนของระบบงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้
เป็นต้น
ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
• พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกง
ทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร การฟอกเงิน เป็นต้น
• สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ
ต่าง ๆ ที่อาจมีผลท�ำให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้
• การเพิ่มเติมปรับปรุงกฎเกณฑ์ของทางการและผู้ก�ำกับดูแล
ต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ แี นวโน้มเข้มข้นมาก
ขึน้ ทัว่ โลก
ธนาคารตระหนั ก ดี ว ่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารที่ ดี
เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศซึ่งมีความไม่แน่นอน ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
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ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และครอบคลุ ม
การด�ำเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น

ธนาคารมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารจากทั้งสายธุรกิจและ
สายสนับสนุน โดยมีหน้าที่สนับสนุนและควบคุมดูแลการด�ำเนินการ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารและการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการและ
การดู แ ลลู ก ค้ า การเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ หมาะสม
การเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ของระบบงาน ระบบสารสนเทศ
ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจทิ ลั ต่าง ๆ รวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าของธนาคาร รวมถึง
การวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการ
ควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการต่อลูกค้า

ธนาคารมีหน่วยงานความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร สังกัดสายบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เช่น การติดตามและสนับสนุน
ทุกหน่วยงานให้ดำ� เนินการตามระบบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ภายในหน่วยงานของตน การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับ
ภาพรวมองค์กร การพิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ในขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การค�ำนวณเงินกองทุนเพือ่
รองรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารภายใต้หลักเกณฑ์ Basel การดูแลระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้าน
ป ฏิ บั ติ ก า ร ( L o s s D a t a ) เ ป ็ น ต ้ น ห น ่ ว ย ง า น บ ริ ห า ร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีการประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และ
สายตรวจสอบและควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์
และก�ำหนดแนวทางการบริหารควบคุม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร

การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมถึงการนิยามความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง การดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการ
บริหารและควบคุมความเสีย่ ง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง
และก� ำ หนดมาตรการบริ ห ารและติ ด ตามควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อ ยู ่
ในระดับที่ก�ำหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร
หลักการส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
แก่ พ นั ก งานของธนาคารให้ เ ข้ า ใจตรงกั น อย่ า งทั่ ว ถึ ง และปลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคารให้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในกระบวนการทางธุ ร กิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ ของธนาคารต่ อ ไป
อย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Tools for Operational Risk Management) ได้แก่ การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง (Risk Control Selfassessment : RCSA) เพื่ อ ระบุ ค วามเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสามารถประเมินความเสีย่ งและประสิทธิภาพ
ของการควบคุ ม ตลอดจนวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดเพื่ อ หาแนวทางที่
เหมาะสมในการลดความเสีย่ ง และด�ำเนินการลดความเสีย่ งตามแนวทาง
ที่เลือกแล้ว โดยมี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า และระดั บ ความเสี่ ย ง
อย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้ติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring
Information : RMI) และระบบการรายงานข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ซึ่ง
เป็นข้อมูลส�ำคัญให้ธนาคารน�ำมาประมวลและวิเคราะห์พิจารณา
มาตรการป้องกัน ควบคุม และ/หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง ทบทวนกระบวนการทั้ ง หมดดั ง กล่ า ว
อย่างสม�่ำเสมอ

ธนาคารมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ท�ำให้การปฏิบัติงานตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก โดยธนาคารมีนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(BCM Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมี
การก�ำหนดมาตรฐาน และกรอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM
Framework) ในการพิจารณาทบทวนและจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
จัดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�ำ
7) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk
: IT Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร
ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถและความซับซ้อนของ
ระบบงานและเทคโนโลยี ที่ ธ นาคารน� ำ มาใช้ เ พื่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
การรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล ความถูกต้องแม่นย�ำ
ของการประมวลผล การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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อย่างเพียงพอของบุคลากร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การละเลยการปฏิบัติงาน ส�ำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ซึง่ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มี
รูปแบบทีห่ ลากหลาย และมีความซับซ้อนมากขึน้ นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของห่วงโซ่ธุรกิจที่มี
การพึง่ พาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยข้อมูลในการท�ำธุรกิจ
กลายเป็นปัจจัยทีส่ ร้างโอกาสและความเสีย่ งทางธุรกิจ ตามภูมทิ ศั น์ทาง
ธุรกิจซึ่งก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในด้านการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ทั้ ง นี้ ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) และความส�ำคัญ
ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security and Cyber Security)
ธนาคารจึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management Policy) ปรับปรุงนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล ให้ครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์
และด� ำ เนิ น การยกระดั บ ความพร้ อ มและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร โดยการสร้างกรอบการด�ำเนินการ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัย
ให้ ทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ ปรั บ เปลี่ ย นกรอบการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ตามสถานการณ์ อ ย่ า งเหมาะสม สร้ า งความตระหนั ก และความรู ้
ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรของธนาคาร
รวมถึงลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการของธนาคารอยูเ่ สมอ พัฒนาแผนการรับมือ
ภั ย ไซเบอร์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดผลกระทบได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรับมือและจัดการความเสีย่ งทาง
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

4) เงินส�ำรองที่จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
5) ก�ำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
6) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
7) รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
8) รายการหักต่าง ๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น
• เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1) ตราสารหนี้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ร ะยะยาวที่ มี สิ ท ธิ ด ้ อ ยกว่ า ผู ้ ฝ ากเงิ น
และเจ้าหนี้สามัญ
2) เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ทั้งนี้ ในการน�ำแนวทาง Basel III มาบังคับใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีการผ่อนปรน ส�ำหรับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ Basel III ในเรื่ อ ง
ความสามารถในการรองรับผลขาดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่
ธนาคารไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ (At the Point of
Non-viability) กล่าวคือไม่มีเงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ
หรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ทยอยลดนับเป็น
เงินกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565
เงิ น กองทุ น ในระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

8) ความเสี่ยงจากความเพี ยงพอของเงินกองทุน

เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนทีม่ คี วามส�ำคัญมากในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ดังนัน้ การจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล สะท้อน
ถึ ง ความมั่ น คงแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้น ๆ
โครงสร้างเงินกองทุนตามประกาศหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุน
ตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น เงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2)
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย
1) ทุนช�ำระแล้ว
2) ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
3) ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

406,529
406,463

390,369
390,309

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน

66

60

72,211

36,194

478,740

426,563

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

ปัจจัยความเสีย่ งด้านความเพียงพอของเงินกองทุน ได้แก่ ประเภท ปริมาณ
และคุณภาพของสินทรัพย์เสี่ยง และความสามารถในการหารายได้
ของธนาคาร ซึง่ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอาจท�ำให้ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมถึง
เงินลงทุนที่มีคุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุน
และ/หรือหลักประกันลดต�ำ่ ลง ท�ำให้สนิ ทรัพย์เสีย่ งของธนาคารเพิม่ ขึน้ ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรของธนาคาร และท�ำให้เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลง อันจะน�ำไปสู่ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่
ลดลงด้วย
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

7.875%

9.000%

9.500%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เกณฑที่ ธปท. กำหนด ป 2563
เกณฑที่ ธปท. กำหนด ป 2562
เกณฑที่ ธปท. กำหนด ป 2561

อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2562
อัตราสวนเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2561

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

17.96%

20.04%
12.000%

17.01%

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง และอั ต ราส่ ว น
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ที่ร้อยละ 17.01, 17.01 และ 20.04
ตามล�ำดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 16.43,
16.43 และ 17.96 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับ
ที่สามารถรองรับการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวแล้ว

16.43%

17.01%
6.375%

7.500%

8.000%
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ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ 8.50 และก�ำหนดการด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Capital Conservation Buffer) โดยให้ด�ำรง

10.375%

ธนาคารค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์
Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี Standardised
Approach (SA) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

11.500%

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ โดยมีการประเมินความเสีย่ งและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึง่ เป็นการประเมินความเสีย่ ง
ทัง้ หมดทีม่ นี ยั ส�ำคัญแบบมองไปข้างหน้า เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบริหาร
ความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีระดับของเงินกองทุน
ที่เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งก�ำหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มเติม
จากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอย
ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวที่ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารต้องด�ำรง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 7.50 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 9.00 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารต้อง
ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
มากกว่าร้อยละ 8.00 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 9.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 12.00

16.43%

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเป้าหมายที่จะ
ด�ำรงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์
การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
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ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ รักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารให้มคี วามมัน่ คง มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ด�ำรงไว้อย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจในเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้
ยึดมัน่ และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
การรายงานในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการนี้ สะท้อนความมุง่ มัน่ ของคณะ
กรรมการธนาคารในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินการ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของธนาคาร ซึ่งได้ปรับใช้อย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และสภาพการณ์ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงทบทวนให้เกิด
ความเหมาะสม

72

คณะกรรมการชุดย่อย

ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อ 3 เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุดไว้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในหัวข้อ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลและหัวข้อ 4 สรรหา
และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
การก�ำกับดูแลกลุม
่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ธนาคารมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ซึง่ รวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารจัดตัง้ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
โดยจัดให้มกี ารก�ำกับดูแลความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินในภาพรวม
ก�ำกับดูแลความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม
ที่ส�ำคัญ (Key Control Function) ควบคุมดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดรวมถึงหลักเกณฑ์ทางการ
ที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบหมายให้กรรมการหรือ

เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า ไปเป็ น กรรมการของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงิน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดหลักเกณฑ์การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
เช่น การห้ามใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ นได้ลว่ งรูม้ าและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน ท�ำการซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศ
งบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงิน
รายไตรมาสนั้น
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหุน้ ของธนาคารต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�ำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษัทจะรายงานการซื้อขายหุ้นของธนาคารของกรรมการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ธนาคารได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี ดังนี้
1. ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถแข่งขันและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
มีผลประกอบการที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น ค�ำนึงถึง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่ อความยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าหลักของ
ธนาคาร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซ่ึงความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาด
และลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีดความ
สามารถ ดังนี้
ด้านการเงิน
• ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
ด้านการตลาดและลูกค้า
• เป็นผู้น�ำในธุรกิจด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
• มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
• มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน และสามารถน� ำ ข้ อ มู ล จาก
กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
ด้านศักยภาพขีดความสามารถ
• ให้พนักงานมีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจ
ของธนาคาร
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)
คุณค่าหลักทีท่ ำ� ให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้ น�ำของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องค�ำนึงถึงและ
น�ำมาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า” ตามแนวทาง “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” โดยมีปรัชญาการท�ำงานดังนี้
• ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า
• ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมมือกันท�ำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน
• ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจระยะยาว
เพือ่ เป็นกรอบในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายในธนาคารโดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และร่วมกับฝ่ายจัดการจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจ
ประจ�ำปีที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคาร โดยค�ำนึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยความเสีย่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน

ของธนาคารเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้มีการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการด�ำเนินการตามแผนงานธุรกิจ
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร
ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร กรรมการแต่ละท่าน
มีภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน
17 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ พลเรือเอก ประเจตน์
ศิริเดช นายโกวิท โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายพรเทพ
พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา และนายโชคชัย
นิลเจียรสกุล โดยกรรมการอิสระมีจำ� นวนคิดเป็นสัดส่วน มากกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน
ได้แก่ นายปิติ สิทธิอ�ำนวย และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 9 คน
ได้แก่ นายเดชา ตุลานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ตังฑัตสวัสดิ์
นายชาติศิริ โสภณพนิช นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นายจรัมพร โชติกเสถียร นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ และนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ โดยนายปิติ สิทธิอ�ำนวย เป็นประธานกรรมการ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้า
หมายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร พิจารณาและอนุมัติ
กลยุทธ์และแผนธุรกิจประจ�ำปีรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
แผนกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำปี ดูแลให้ธนาคารมีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับธุรกิจของธนาคาร ดูแลให้
ธนาคารมีโครงสร้างองค์กรที่มีการควบคุม ก�ำกับและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งรวมทัง้ วิธี
และกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจและหน้าทีต่ ามข้อบังคับของธนาคารดังนี้
1. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของธนาคาร อ�ำนาจเช่นว่านี้
คณะกรรมการธนาคารจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนของธนาคารกระท�ำการแทนก็ได้
2. ก�ำหหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของ
ธนาคารหรือบุคคลใดที่ท�ำกิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็น
ผู้ท�ำการประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้
3. ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารได้แบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร โดยในส่วนคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด รวมทัง้ ด�ำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารมิใช่บุคคลเดียวกัน
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดูแล
ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
2. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และด�ำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ จัดสรรเวลาให้เพียงพอ
ส�ำหรับการน�ำเสนอรายละเอียดในแต่วาระ และเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้กรรมการแสดงความเห็นในประเด็นที่น�ำเสนอ
ในที่ประชุมได้อย่างอิสระ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างกรรมการ
นอกจากนั้น ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระและข้อบังคับของ
ธนาคาร โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับเนือ้ หาของแต่ละระเบียบวาระ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�ำหน้าที่
กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยให้
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(ก) คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเดชา
ตุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
4. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
5. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการบริหาร
6. นายจรัมพร
โชติกเสถียร
กรรมการบริหาร
7. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
กรรมการบริหาร
8. นายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
กรรมการบริหาร
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจและงบ
ประมาณประจ�ำปีเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ที่คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ การลงทุ น
ตลอดจนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของธนาคาร อันเป็นการประกอบธุรกิจ

ปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร ภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการธนาคาร
4. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
ต่าง ๆ ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายอรุณ
จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ
โดยนางเกศินี วิฑูรชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน
2. สอบทานและประเมินผลให้มรี ะบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและสายตรวจสอบและ
ควบคุม และพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและควบคุม
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ค่า
ตอบแทน การประเมิ น ผลงาน และการถอดถอนผู ้ จั ด การ
สายตรวจสอบและควบคุม
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลีย่ นแปลงที่
ส�ำคัญ รวมทัง้ ดูแลให้มนั่ ใจว่า สายตรวจสอบและควบคุมได้รบั การ
จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มขี อ้ จ�ำกัดใด ๆ ในการ
เข้าถึงข้อมูลและเอกสารทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม
ทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจ�ำปี 2562

ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
7. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ค�ำชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
8. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
10. พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ค�ำปรึกษาได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ
ทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขตความรับผิดชอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปี
2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้
เป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจน
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มี 2 ท่าน เนือ่ งจากนายชาญ โสภณพนิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ธนาคารตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้แต่งตัง้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการ
อิสระ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าแทนทดแทน
นายชาญ โสภณพนิช คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ว าระการ

ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
1. ก� ำ หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค คล
เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
2. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่
รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ทีใ่ ห้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
3. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
4. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับ
องค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
5. ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึน้ ไปของธนาคาร ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ตนมี
6. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
ผลตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
7. เปิดเผยรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ทัง้ นี้ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการ
ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการ
ด� ำ เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการธนาคารทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ง) คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ ยง

วัตถุประสงค์
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็น “คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง” และขยายขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและ
ต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย
บริหารความเสีย่ งโดยรวม
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่านและกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอรุณ
จิรชวาลา
ประธานกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
2. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา
ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทั้งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยองค์ประกอบของนโยบายครอบคลุมถึง
- ประเภทความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
- การบริหารความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
- กระบวนการและวิธีการในการประเมินและการวัดความเสี่ยง
- การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง เช่น การก�ำหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น
- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการจัดท�ำแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
2. ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงปฏิบตั ติ ามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสีย่ ง และบริหารกิจการของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้มปี ริมาณ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. พิ จ ารณากลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารเงิ น กองทุ น และสภาพคล่ อ งให้
รองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ต ามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการธนาคาร
4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
5. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและความมีประสิทธิผล
ของนโยบายที่ก�ำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการธนาคาร
6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสีย่ ง ประสิทธิภาพ
การบริหารความเสีย่ ง และสถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ
และสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7. มี ส ่ ว นร่ วมในการประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งก�ำหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณา
เรือ่ งต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจจัดการ
ประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปี 2562
คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งมีการประชุมทัง้ หมด 12 ครัง้

การรายงานของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งมีหน้าทีร่ ายงานการด�ำเนินงานต่อคณะ
กรรมการธนาคารทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
(จ) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะ
กรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ในด้านการก�ำกับดูแล
ธนาคาร ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายปิติ
สิทธิอ�ำนวย ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
3. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
1. ก�ำหนดหลักการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน
ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับธนาคาร
2. ก�ำหนดและทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีของการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมถึงจัดท�ำและทบทวนจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยา
บรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณของคู่ค้า
3. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส�ำหรับคณะ
กรรมการธนาคาร และเสนอข้อบังคับคณะกรรมการ (Board of
Directors Charter) ส�ำหรับคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
4. พิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ การ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล รวมถึง
การผนวกประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล เข้าไป
ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร
6. ดูแลให้หลักการด้านก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละด้านความยัง่ ยืน มีผล
ในทางปฏิบตั ิ และด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืน
7. ทบทวนและรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
และด้านความยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม
การรายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะ
กรรมการธนาคารทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2562

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของกรรมการในปี 2562 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

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

/1
/2
/3
/4

สิทธิอ�ำนวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
พรประภา
โสภณพนิช /1
วิฑูรชาติ
จิรชวาลา /2
นิลเจียรสกุล /3
โสภณพนิช
แทนสถิตย์
เฟื่องฟู
โชติกเสถียร
บุณยะสาระนันท์ /4
ฤทธาภิรมย์

คณะกรรมการ
ธนาคาร
ประชุมรวม 13 ครั้ง

12
12
13
13
13
13
12
10
10
12
13
13
13
13
13
13
8
13

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประชุมรวม 17 ครั้ง

15

14
15
17

หน่วย : จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประชุมรวม 10 ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง

10

8
7

2
12
8
10
10
9
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นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562
นายอรุณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยงแทนนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำกับความเสี่ยงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

ทัง้ นี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมากกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารทีจ่ ดั ขึน้ ในรอบปี 2562
กรรมการอิสระ
กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการทีธ่ นาคารก�ำหนด ประกอบกับ
คุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระของธนาคารที่ก�ำหนดขึ้น ซึ่ง
เทียบเท่ากับนิยามของกรรมการอิสระตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระหมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร

บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

5.

6.
78

7.
8.

9.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทาง
การค้าที่กระท�ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนอง
เดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ธนาคารหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่อ
อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การ
ค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
สั ง กั ด อยู ่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษทั ย่อย และไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาคัดเลือกบุคคล
ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
งานของธนาคารและทักษะทีจ่ ำ� เป็นตาม Board Skill Matrix ทีย่ งั ขาดอยู่
เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ตาม
กระบวนการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ โดย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลดั ง กล่ า วในด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความรับผิดชอบและจริยธรรม คุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ความช�ำนาญและประสบการณ์ทผี่ า่ นมา และ
พิ จ ารณาถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมาในกรณี ที่ เ ป็ น การเสนอชื่ อ
กรรมการที่ ค รบก� ำ หนดออกตามวาระ รวมทั้ ง พิ จ ารณาโครงสร้ า ง
องค์ประกอบ และขนาดของคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการทีห่ ลากหลาย
ทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้ ทักษะและความช�ำนาญ ประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่จ�ำกัดด้านเชื้อชาติ
หรือศาสนา ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ธนาคารได้เปิด
โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ
การเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณา โดยผู้ถือหุ้นต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของธนาคารและเสนอชื่อล่วงหน้าภายใน
เวลาที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ ขอความ
เห็นชอบ ก่อนการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการ
ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคาร ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี
กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจาก
ต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ส่วน โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจรับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้
การลงมติเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(ข) ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล การออกคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือ
น้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ เช่น ตาย ลาออก ศาลมีคำ� สัง่ ให้ออก ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการธนาคารสามารถแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงได้ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับ
การแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคาร
ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

รายงานประจ�ำปี 2562

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการที่ก�ำหนด เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยได้คำ� นึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นน�ำภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกับธนาคาร หน้าที่
ความรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคาร ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
เพื่ อ ให้ ก รรมการอุ ทิ ศ เวลาและปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
กล่ า วคื อ กรรมการสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปีทผี่ า่ นมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และ
น�ำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารใช้ 2 รูปแบบ
ได้แก่ (1) วิธีประเมินผลตนเอง (Self-Assessment) แบบรายคณะและ
รายบุคคล และ (2) วิธีประเมินไขว้ (Cross-Assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านอืน่ โดยการประเมินทัง้ 2 วิธี
ใช้แบบการประเมินทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว
หั ว ข้ อ หลั ก ในแบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการธนาคารแบบ
รายคณะประกอบด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม
คณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร
หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะ
กรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
หัวข้อหลักในการประเมินแบบไขว้ ประกอบด้วย (1) ความสม�่ำเสมอ
ในการเข้าร่วมประชุม (2) การเตรียมตัวเข้าประชุม (3) การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม (4) การให้ความร่วมมือ และ (5) การเป็นตัวแทน
ในการแสดงภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการ
ธนาคารเพื่อจัดท�ำการประเมิน และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ท�ำการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองในรอบปีทผี่ า่ นมาตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และน�ำผลการประเมินไปเป็น
แนวทางน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
การประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยใช้วธิ กี ารประเมิน
ตนเองแบบรายคณะ โดยใช้แบบการประเมินทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามกรอบหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแบบการ
ประเมินตนเองดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
ทัง้ นี้ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผูน้ ำ� เสนอแบบ
ประเมินตนเองให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำการประเมิน และเป็น
ผู้ประมวลและสรุปผลการประเมินน�ำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
การพัฒนากรรมการ
เมือ่ มีกรรมการเข้าใหม่ ธนาคารจัดให้มกี ารแนะน�ำและท�ำความรูจ้ กั กับ
กรรมการร่วมคณะ ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ข้อบังคับของธนาคาร หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ธนาคารตามข้อบังคับและข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อให้กรรมการ
เข้าใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นกรรมการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ซึง่ รวมถึงการเข้าฝึกอบรม และกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรู้
ในปฏิบัติงาน
ธนาคารสนับสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การจัด
การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
เป็นต้น
กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำ� นวย
พลเรือเอกประเจตน์ ศิรเิ ดช นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ นายอรุณ จิรชวาลา
นายจรั ม พร โชติ ก เสถี ย ร นายโชคชั ย นิ ล เจี ย รสกุ ล นายชาติ ศิ ริ
โสภณพนิช นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายพรเทพ พรประภา และ
นายชาญศักดิ์ เฟือ่ งฟู
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมทั้งหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่ส่งเสริม
ให้กรรมการได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ในปี 2562 มีการอบรมหรือสัมมนาทีส่ ำ� คัญทีก่ รรมการเข้าร่วมได้แก่
วันที่

13 พฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 2562

หัวข้อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
Game of Threats (GOT) the Cybersecurity risk simulation training
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20 มิถุนายน 2562
8 กรกฎาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
20 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
9 ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
Deloitte Forum 2019 : TFRS Version 2019 and 2020 Practical
Implication
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ส�ำหรับกรรมการของ
สถาบันการเงิน
AEC Business Forum 2019 ภายใต้แนวนิค “2020: The Age of
ASEAN Connectivity”
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยนายอภิชาต รมยะรูป
มีประสบการณ์การท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการ
อบรมหลักสูตรกรรมการบริษทั (Director Certification Program : DCP)
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น การจัดเตรียม
หรือจัดท�ำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ
การประชุม รายงานประจ�ำปี และรายงานการประชุม รวมทั้ง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. จัดท�ำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น
3. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายนอกโดยเป็ น บุ ค คลติ ด ต่ อ
(Contact Person) กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น
ผู้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน โดยได้มกี ารแจ้งก�ำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการใน
รอบปีให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัด
ตารางเวลาของตนเองส�ำหรับการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75
ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี ที่ผ่าน
มา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมตามที่ก�ำหนดนัดหมายเว้นแต่ในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นสุดวิสัยที่ท�ำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในรอบปี 2562 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามก�ำหนด
นัดหมายอย่างสม�ำ่ เสมอในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครัง้
ของการประชุมทีจ่ ดั ในรอบปี และองค์ประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
ในการพิจารณาลงมติในเรือ่ งต่าง ๆ มีจำ� นวนมากกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั จะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
ของแต่ละวาระไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นวาระที่มีความเร่งด่วน ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธาน
กรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริม
ให้กรรมการแต่ละท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เลขานุการบริษัทได้
จัดให้กรรมการอิสระได้มกี ารประชุมในระหว่างกันเองเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้
กรรมการอิสระได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างกันเองในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในธนาคาร และเลขานุการ
บริษทั จะจัดท�ำรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั ทราบถึงประเด็น
และข้อคิดเห็นของที่ประชุมดังกล่าว
4. สรรหาและพั ฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร

การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
กลัน่ กรองเบือ้ งต้นโดยพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ ความช�ำนาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ทักษะการเป็นผู้น�ำและการบริหาร
จัดการ ศักยภาพและความพร้อมที่จะรับผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิ จ ารณาน� ำ เสนอขอความเห็ น ชอบจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเพือ่ ทดแทน
ในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารของธนาคารมีความ
ต่อเนื่อง กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม จะพิจารณา
จากความรู้ความเชี่ยวชาญ ทัศนคติและความคิดในเชิงกลยุทธ์ ภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ� ความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปญ
ั หา มีการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมส�ำหรับผูท้ ผี่ า่ นการพิจารณา โดยจัดส่งเข้าอบรม
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและหลักสูตรความรูด้ า้ นต่าง ๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกธนาคาร และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างโอกาส
ในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน รวมทั้ง
ทักษะประสานงานกับหน่วยงานอื่นในธนาคาร
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูงสามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
หรื อ กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง
ในบริ ษั ท อื่ น ได้ ไ ม่ เ กิ น 3 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และด� ำรงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้
ไม่เกิน 5 บริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการ
ประกอบธุรกิจในฐานะสถาบันการเงินของประเทศ
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การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็น
ผู้ท�ำการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางของแบบ
ประเมิน CEO ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว หัวข้อหลักในการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เช่น ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะ
กรรมการ เป็นต้น
5. ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ความรับผิดชอบ
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ธนาคารสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาทดสอบเพื่อน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาภายในและ
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนสังคมไทย โดยธนาคารได้จัดตั้ง “ฝ่าย
นวัตกรรม” ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีว่ จิ ยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี และรูปแบบ
ทางธุรกิจใหม่ส�ำหรับธนาคาร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใน
รูปแบบต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีใ่ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยขยายช่องทาง
การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึน้ กว่าเดิม นอกจากนัน้ ธนาคารได้จดั ท�ำโครงการเพือ่ สร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงสถาบัน
ศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียด
ได้น�ำเสนอไว้ในรายงานความยั่งยืนของธนาคาร
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารมีแนวทางและการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการและมีสิทธิในความ
เป็นเจ้าของ ซึง่ ธนาคารเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ลูกค้า
ธนาคารถือว่า ลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความส�ำเร็จและการ
เจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุง่ มัน่ พัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้าเสมือนเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น จัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
ช�ำนาญเป็นผู้ให้บริการ ขยายเครือข่ายสาขา ส�ำนักธุรกิจและช่องทาง
ให้บริการที่ครอบคลุม ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนดูแลการรับ
ข้อร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้า

พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน ผู้เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีค่ายิ่งของธนาคาร มีการดูแลและส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของ
พนักงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ธนาคารตระหนักและให้ความส�ำคัญกับพนักงานที่เป็นทรัพยากรที่
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนให้
แก่พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จัดให้มีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การ
จัดให้มีสถานที่ออกก�ำลังกายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
เป็นต้น ธนาคารจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานและ
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อส่งเสริมการออม และจัดให้มีเงินสงเคราะห์บุตร
ของพนักงานเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายบางส่วนของพนักงาน นอกจากนี้
ธนาคารยังได้พิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของธนาคาร ผลประเมินการปฏิบัติงาน และสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
(2) การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างความพร้อมให้มที กั ษะ ความสามารถทีต่ อ้ งการในอนาคต
(Future Skill) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(e-Learning) การฝึ ก อบรมสั ม มนา การวางแผนเส้ น ทางอาชี พ
(Career Development) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การมอบหมาย
Project เพือ่ สร้างประสบการณ์ให้กบั พนักงาน
ธนาคารยั ง มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานที่ มี ขี ด ความสามารถสู ง
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง
ภาพรวมในแต่ละปีและรายบุคคล
ธนาคารได้ จั ด สรรงบประมาณส� ำ หรั บ การฝึ ก อบรมทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ Soft Skill และ Technical Skill
ตลอดปี ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั งิ าน
ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้ธนาคารส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิผล
(3) ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�ำงาน
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่
โดยมีระบบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทีเ่ หมาะสม และจัดสถานทีท่ ำ� งานให้เหมาะสมและเอือ้ อ�ำนวย
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท� ำ งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
สวัสดิภาพและสุขอนามัยของพนักงาน มีข้อมูลการลาหยุดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน

รายงานประจ�ำปี 2562

คู่ค้า
ธนาคารมีการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารมีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและการท�ำ
ธุรกรรมกับคูค่ า้ และปฏิบตั ติ ามสัญญา ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป
คู่แข่งขัน
ธนาคารให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการอย่างถูกต้องและทีเ่ หมาะสม โดย
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
ยึดถือแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการแข่งขันทางการค้า ทัง้ นี้ ธนาคารถือว่า สถาบันการ
เงินอื่นต่างก็ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพ
แก่ลูกค้าเช่นเดียวกับธนาคาร
เจ้าหนี้
ธนาคารยึดหลักความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
และข้อตกลงที่ท�ำต่อกัน ธนาคารด�ำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนด
สิทธิสำ� หรับตราสารหนีท้ ธี่ นาคารออกเพือ่ การกูย้ มื เงินจากประชาชน เช่น
การบริหารเงินทุน การช�ำระหนี้ รวมทั้งหากมีกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระ
หนี้ ก็จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดสิทธิทเี่ กีย่ วข้อง
ชุมชนและสังคม
ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลชุมชน
และสังคม เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษา กิจกรรมทาง
ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การประหยัดพลังงาน และการบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแล
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืน ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน และการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการ
ให้สินเชื่อแก่โครงการที่เป็นการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตร
เพื่อสิ่งแวดล้อม
เรื่องอื่น ๆ
ธนาคารก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารและ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารโดยมีหลักการพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือ
สนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้ เรือ่ งอืน่ ๆ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่

(1) เรื่องสิทธิมนุษยชน
ธนาคารให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และ
จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ
(2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารให้ ค วามเคารพและจะไม่ ล ่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้ใด โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้ ใ นจรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารก�ำหนดค�ำสั่งระเบียบงานธนาคารห้ามพนักงานธนาคาร
ผู้ใดน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์มาใช้ในธนาคารหรือ
ใช้กับงานธนาคาร โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร นอกจากนี้
ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ากระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ จะต้องถูกพิจารณา
โทษทางวินัย และจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ เป็นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผู้
ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ เ ป็ น ไปตามค� ำ สั่ ง ระเบี ย บงานธนาคารโดย
เคร่งครัด
(3) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายในที่ บ กพร่ อ ง หรื อ การฝ่ า ฝื น
จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนดไว้
โดยธนาคารได้ ก� ำ หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการแจ้ ง เบาะแส
(Whistleblowing) ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการ
รับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้ความ
คุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั ความ
เป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูราย
ละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
(4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ด�ำเนิน
การ หรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อนื่ ใดโดยเจตนาทุจริต เพือ่
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์สจุ ริตและการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ
ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (AntiCorruption Program) ขึน้ นอกจากนี้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนิน
การตามกระบวนการในการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน และก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและ
ควบคุ ม ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน รวมทัง้ ด�ำเนินการประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Compliance Assessment Checklist)
และธนาคารได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงระบบอินทราเน็ต และ
ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
ธนาคาร มีบทลงโทษส�ำหรับผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่าง
มั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจากความ
เสีย่ งต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง ทัง้ นี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ต่อผู้บริหารที่ตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานก�ำกับดูแล (Head of
Compliance) ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่าง
เหมาะสม มีมาตรการรักษาความลับ รวมถึงให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
ไม่ให้ถกู กลัน่ แกล้งทัง้ ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ส�ำหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล ในการนี้
ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีมาตรการ
รักษาความลับ รวมถึงให้คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือ กรอบและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Program) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่
ส�ำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยธนาคารมุ่งหมาย
และมุง่ หวังให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินการ
ด้วยดี
ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของ
ธนาคารในการด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
6. ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดหลักนโยบายการบริหารความเสีย่ งของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดย
ให้มกี ารทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ธนาคารได้วางกรอบแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยงหลักที่ส�ำคัญได้แก่
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้าน
เทศโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งยังพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
อื่น ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process ) เพื่อให้ธนาคารสามารถ
บริหารความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม และมีระดับเงินกองทุนเพียงพอต่อ
การด�ำเนินธุรกิจทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ธนาคารได้
น�ำหลักการป้องกัน 3 ชัน้ มาใช้ในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้การก�ำกับ

ดูแลความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริมให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยแนวป้องกันชั้นแรก หน่วยงานที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ งต้องมีความเข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และมีหน้าที่
ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม แนวป้องกันชั้นที่สอง หน่วยงาน
ภายในที่มีหน้าที่ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง ต้องมีการ
ประเมินและรายงานความเสีย่ งต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนปรับปรุง
กลไกการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความ
ซับซ้อนของโครงสร้างและการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบให้การ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ทางการ และ
แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม หน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการสอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร ต้องมีการด�ำเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม เพียงพอและ
เหมาะสม รวมถึงมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ภายในระยะเวลาอัน
สมควร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความ
มั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
แก้ไขปัญหาด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบในขณะที่ธนาคารมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการ
บูรณาการกรอบการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านของธนาคารให้
สอดคล้องกันมากขึน้ อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพือ่
ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของธนาคารมีความโปร่งใส กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นประจ�ำทุก
ปี และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในได้กำ� หนดกรอบพิจารณาในด้านต่าง ๆ
ไว้ 5 องค์ ป ระกอบ คื อ (1) การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร (Control
Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และ(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ส�ำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในปี
2562 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีบุคลากรเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจ�ำปี 2562

หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
• บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดและ
ทบทวนแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของธนาคาร และร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
ก�ำหนดไว้ และรายงานสถานะความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะ
กรรมการของธนาคารอย่ า งสม�่ ำ เสมอ นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่
สนับสนุนงานของคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งในการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีนายกีรติ ไหลสาธิต ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ
• ก�ำกับดูแล มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นและความชัดเจนเกีย่ วกับข้อก�ำหนด
และกฎเกณฑ์ของทางการ ก�ำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดท�ำนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานผล
การก�ำกับดูแลต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีนายพรเทพ กิจสนาโยธิน ผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ
• สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอและความ
เหมาะสมของธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบ
งาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของทางการและของธนาคาร รวมทั้งตรวจสอบและ
สอบสวนในกรณีเกิดการทุจริตหรือมีการร้องเรียน นอกจากนี้ ยัง
มีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางชุตมิ า
กิจจ�ำนงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการใช้
งาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินชีวติ ทีม่ คี วามปลอดภัย และ
ช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่
ขณะเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึน้ อาจเป็นสาเหตุในการสร้างความ
เสียหายและกระทบกับความเชือ่ มัน่ ของลูกค้า ผูใ้ ห้บริการ และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียของธนาคาร อีกทัง้ ยังเป็นต้นทุนของธนาคารทัง้ ด้านการเงินและ
การบริหารจัดการหากไม่มีการบริหารจัดการการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงกระบวนการของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย เพื่อสร้างศักยภาพในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยี อีกทั้งมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ ออกแบบบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจึงกลายเป็นสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญทีต่ อ้ งได้รบั การปกป้องอย่างจริงจัง
หลายประเทศได้เพิ่มข้อบังคับและกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า ธนาคารได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ข้อมูลได้รับการปกป้องจากการปลอมแปลงและการละเมิดสิทธิในการ
เข้าถึง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ธนาคารได้มกี าร
เพิ่มมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงข้อมูล
ของธนาคารด้วย ธนาคารจึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านการรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย ข้ อ มู ล และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด�ำเนินการยกระดับความพร้อมในการก�ำกับดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องตาม
กรอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
และความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Information Security and Cyber Security) ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมทั้งองค์กร โดยการสร้างกรอบการด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่
เสมอ การประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินความ
เสีย่ งตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การสร้างความตระหนักและความ
รู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรของธนาคาร
รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของธนาคารอยู่เสมอ การพัฒนาแผนการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะลดผล
กระทบจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การเสริม
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมความพร้อมความ
สามารถในการรับมือ รวมทัง้ ความสามารถในการจัดการความเสีย่ งทาง
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่า
จะเป็ น ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า หรื อ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ
และความไว้วางใจทัง้ จากลูกค้า คูค่ า้ และผูร้ ว่ มมือทางธุรกิจ โดยธนาคาร
ได้จัดท�ำคู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการอธิบายถึง
ข้อควรปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการน�ำข้อมูลไป
ใช้ในทางมิชอบ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจ
ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ของธนาคาร ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบ
ความปลอดภัยด้านกายภาพ ความปลอดภัยด้านการสือ่ สาร การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
การด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุม
ดูแล และจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
การก�ำหนด
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ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดท�ำรายงานการ
มีส่วนได้เสีย โดยแจ้งข้อมูลการถือหุ้นและการเป็นกรรมการในกิจการ
ต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ เกีย่ วกับการมีสว่ นได้เสียของตน ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการควบคุ ม ดู แ ลการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งธนาคาร
กับบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานข้อมูลการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
และไม่ มี ก ารก� ำ หนดเงื่ อ นไขใดที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษไปจากปกติ เ พื่ อ
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. รักษาความน่ า เชื่อ ถื อ ทางการเงิ นและการเปิดเผย
ข้อมูล
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ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารยึดมั่นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
โดยก�ำกับและดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล
ทางการเงิ น ได้ รั บ สารสนเทศอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ธนาคารพิ จ ารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลความน่าเชื่อถือทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงาน
ประจ�ำปี งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis : MD&A) ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com โดยแสดง
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจ
ลงทุน กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน จะเปิดเผย
เมือ่ ข้อมูลดังกล่าวได้มกี ารเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว อนึ่ง ธนาคารได้มีการก�ำหนดผู้มีสิทธิในการเปิด
เผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยแบ่งเป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน เพื่อให้การสื่อความของธนาคารมีความชัดเจน ถูกต้อง
โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ระบบการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรรมการเพือ่ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนตนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร
ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การลงทุนของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง ชาวไทยและต่ า งประเทศ
ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูล
ของธนาคารและข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.bangkokbank.com รวมถึงจัดกิจกรรมตามแผนงานทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
เช่น การจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน การ
เข้าร่วมงานประชุมนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และการพบ
นักลงทุน นักวิเคราะห์หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ในการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4981
โทรสาร : 0-2231-4890
อีเมล : ir@bangkokbank.com
เว็บไซด์ : www.bangkokbank.com
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร
โดยจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวัน เวลา และสถานทีท่ สี่ ะดวกต่อการเข้าร่วม
ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ธนาคาร
ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่
เข้าร่วมประชุมแทนได้ นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ
วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ธนาคาร ก่อนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนดซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของธนาคาร และ
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังเลขานุการ
บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 12
เมษายน 2562 ธนาคารได้จัดการประชุมที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร
เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของธนาคาร 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม
พร้อมทัง้ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระทีไ่ ด้สง่
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือสลับวาระ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้
ภายหลังการประชุม ธนาคารได้จดั ท�ำรายงานประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่
ในเว็ปไซด์ของธนาคารและจัดส่งให้แก่ทางการทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 14 วัน
หลังจากการประชุม

รายงานประจ�ำปี 2562

แผนภูมิองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

ตรวจสอบและควบคุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจ
กิจการธนาคารในประเทศ

-

ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
ลูกค้าบุคคล

กิจการธนาคารต่างประเทศ

- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ

- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปฏิบัติการ

- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

- ปฏิบัติการสนับสนุน
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สนับสนุนและอ�ำนวยการ

-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
อาคารส�ำนักงานและทรัพย์สิน
วิจัย
ประชาสัมพันธ์
ก�ำกับดูแล

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร
1.

นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

2. นายเดชา ตุลานันท์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร

3. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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5. นายอรุณ จิรชวาลา

6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร

7. นายอมร จันทรสมบูรณ์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการก�ำกับความเสี่ยง

8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

9. นายพรเทพ พรประภา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

* นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

10. นายชาญ โสภณพนิช*

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2562

11. นางเกศินี วิฑูรชาติ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

12. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

13. นายชาติศิริ โสภณพนิช

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

14. นายสุวรรณ แทนสถิตย์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
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15. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

16. นายจรัมพร โชติกเสถียร

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร

17. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่

18. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
19. นายอภิชาต รมยะรูป

- เลขานุการบริษัท
- ผู้ช่วยผูจ้ ัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

1

2

นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

•
•
•

นายเดชา ตุลานันท์

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

•
•
86 ปี
1 กุมภาพั นธ์ 2528
35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

85 ปี
26 มีนาคม 2534
29 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
• Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College
ประเทศมาเลเซีย
• Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราช
อาณาจักร
• Advanced Management Program จาก Harvard Business School,
Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Asian Institute of Management
ประเทศฟิลิปปินส์

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005
• Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 184,941หุ้น คิดเป็น 0.00969%
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

• 2547 - พฤษภาคม 2555
• 2535 - 2551

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์การท�ำงาน

• 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2556 - เมษายน 2561
ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ประเทศมาเลเซีย
• มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2549 - กุมภาพันธ์ 2551
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2546 - 2548
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2543
ประธานกรรมการ Asian Finance
Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์
• 2535 - 2549
รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2544
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
• 2532 - 2543
ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
• 2530 - 2543
กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีสซิ่ง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ประสบการณ์การท�ำงาน

• 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
• มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน
• 2552 - มีนาคม 2560

• 2528 - 2534
• 2516 - 2528

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2542 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

• 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้

• มีนาคม 2534 - 2535

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รายงานประจ�ำปี 2562

3

4

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

•
•

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

•
•

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

84 ปี
18 มีนาคม 2542
21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 31
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่น 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003
• Deloitte Audit Committee Forum
• Deloitte Forum ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2559
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
Member, Thai-Malaysian Joint
Development Area Committee
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2546 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน
2549 - กุมภาพันธ์ 2551
2545 - 2546
2545 - 2546
2539 - 2540
2538 - 2543
2538 - 2539
2537 - 2539
2537 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539
2536 - 2539

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปัจจุบัน

• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน
ในพระราชวังเดิม
รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

84 ปี
11 เมษายน 2546
17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินยิ ม), 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

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2547 - ปัจจุบัน

• เมษายน 2546 - ปัจจุบัน
• 2550 - 2557
• 2544 - 2559
• 2544 - 2559
• 2544 - 2559
• 2543 - 2559
• 2542 - 2562

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน

ไม่มี

นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

91

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

5

6

นายอรุณ จิรชวาลา

•
•
•

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

•
•

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

66 ปี
2 กุมภาพั นธ์ 2558
5 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

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

ไม่มี

• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
92

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เมษายน 2562
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
มิถนุ ายน 2552 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
เมษายน 2552
ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า
- พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
2547 - 2549
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539 	 ผู้อ�ำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536 Treasury and Investment Officer ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ

• พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พลังโสภณ

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2548 - ปัจจุบัน
• ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน
• 2553 - พฤษภาคม 2558
• 2549 - กรกฎาคม 2553
• 2548 - กุมภาพันธ์ 2562
• 2548 - พฤษภาคม 2556
• 2545 - 2552
• 2542 - 2544
• 2539 - 2542

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2547 - ปัจจุบัน

• 2547 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ไม่มี

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการอิสระ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

77 ปี
28 ธันวาคม 2547
15 ปี

กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
กรรมการ บจ. กาญจนทัต
กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชัย

รายงานประจ�ำปี 2562

7

8

นายอมร จันทรสมบูรณ์

•
•
•

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง

•
•

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

89 ปี
20 เมษายน 2531
32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
• ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2514
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่น 6/2009
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 10,800 หุ้น คิดเป็น 0.00057%
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2546 - เมษายน 2562

กรรมการก�ำกับความเสีย่ ง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2559 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•
•
•
•

30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
เมษายน 2531 - ปัจจุบัน
2555 - พฤศจิกายน 2558

• 2553 - 2559
• 2553 - กรกฎาคม 2558
• 2548 - มกราคม 2562
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2539 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

83 ปี
11 เมษายน 2546
17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่น 6/2009
• Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003
• AEC Business Forum: “AEC 2025”
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 24,860 หุ้น คิดเป็น 0.00130%
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2547 - ปัจจุบัน
• เมษายน 2546 - ปัจจุบัน
• 2543 - 2546

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ที่ปรึกษาประจ�ำฝ่ายการประชาสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2509 - 2542
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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•
•
•
•

นายพรเทพ พรประภา

•
•

• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

71 ปี
12 เมษายน 2550
13 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุน่ ที่ 5
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

94

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

ไม่มี

• กันยายน 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปัจจุบัน

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

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

• ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์
(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค
สเตียริ่ง ซิสเต็มส์
ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค
แบริ่งส์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร์
ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า
ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสันบอดี้
ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
** นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานบริษทั บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
ประธานบริษทั บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
ประธานบริษัท/ ผู้จัดการใหญ่
บจ. สยามยีเอสเซลส์
รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรีคลับ
กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด)
กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พัทยา)
กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี่คลับแอนด์รีสอร์ท
ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์

10

นายชาญ โสภณพนิช**

•
•
•

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

79 ปี
24 ธันวาคม 2523
39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 5/2012
• ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) รุ่น 1/2008
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 512,152 หุ้น คิดเป็น 0.02683%
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร

• เป็นอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 31 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

รายงานประจ�ำปี 2562

• 2546 - เมษายน 2562
• ธันวาคม 2523
- 25 ธันวาคม 2562
• 2523 - พฤษภาคม 2552

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. วัฒนชาญ
กรรมการ บจ. พลังโสภณ
กรรมการ บจ. ซี. อาร์. โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช
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นางเกศินี วิฑูรชาติ

•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

72 ปี
12 เมษายน 2550
13 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
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• มิถุนายน 2550 - ปัจจุบัน
• เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
• 2557 - 2560

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2556
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2554
คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to
Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
• 2551 - 2554
กรรมการ Global Foundation for
Management Education (GFME)
องค์กรระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาบริหารธุรกิจ
• 2549 - 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• 2548 - 2549
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• 2547 - 2552
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2545 - 2554
ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส�ำนักงานระงับข้อพิพาท ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
• 2540 - 2550
ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN
Valuation Association (AVA)
• 2540 - 2547
กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบ
พลาสติกไทย
• 2537 - 2547
กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่
(ประเทศไทย)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2550 - ปัจจุบัน
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2550 - ปัจจุบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

12

13

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

•
•
•

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

•
•

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

62 ปี
12 เมษายน 2560
3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 ปี
28 เมษายน 2535
28 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 8
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• 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

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%

•
•
•
•

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

ไม่มี

• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2542 - 2555
ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส
บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
• 2524 - 2537
หัวหน้าส�ำนักงานจักรพงษ์ทนายความ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2537 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บจ. ส�ำนักงานจักรพงษ์
ทนายความ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004
The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 5,300,200 หุ้น คิดเป็น 0.27767%

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร

• เป็นหลานของนายชาญ โสภณพนิช** - กรรมการธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 2537 - ปัจจุบัน
• 2535 - ปัจจุบัน

• 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน
• 21 ตุลาคม 2557
- 31 ธันวาคม 2562
• 14 กุมภาพันธ์ 2554
- 30 เมษายน 2557
• 10 สิงหาคม 2553
- 8 มิถุนายน 2554
• 19 กรกฎาคม 2553
- 30 เมษายน 2557
• 19 กรกฎาคม 2553
- 30 เมษายน 2557
• 2549 - 2551
• 2547 - มกราคม 2559
• 2546 - กันยายน 2552
•
•
•
•

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
** นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

2545 - 2551
2545 - 2549
2545 - 2549
2544 - 2551

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน)
กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
ประธานสมาคมธนาคารไทย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ บมจ. การบินไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
กรรมการ VISA International - Asia Pacific

รายงานประจ�ำปี 2562

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2536 - ปัจจุบัน

15

กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
• 15 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Management LP
18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LLC
30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

•
•

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

70 ปี
29 ธันวาคม 2554
8 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management
ประเทศฟิลิปปินส์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8)
สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

14

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

•
•
•

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

75 ปี
26 ตุลาคม 2549
13 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.00786%

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas
ประเทศฟิลิปปินส์
• ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
• 2550 - ปัจจุบัน
• ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน
• 2547 - เมษายน 2562
• 2539 - 2549
• 2533 - 2539
• 2521 - 2533

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2548 - ปัจจุบัน

• 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ตี้

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2559 - ปัจจุบัน
• 2549 - ปัจจุบัน

ไม่มี

ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
• ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•

2549 - 2558
2544 - 2554
2537 - 2544
2534 - พฤษภาคม 2559
2531 - กันยายน 2559
2525 - 2537

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

97
ไม่มี

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2553 - ปัจจุบัน
• 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์
กรรมการอิสระ บมจ. บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์

• 2562 - ปัจจุบัน
• 2537 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิรน์ เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

16

17

นายจรัมพร โชติกเสถียร

•
•

นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร

•

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

63 ปี
12 เมษายน 2560
3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 1/2555
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
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การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
• 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
• 2560 - กุมภาพันธ์ 2562
• 2558 - 2560
• 2557 - 2560
• 2554 - 2557
• 2554 - 2557
• 2553 - 2557
• 2551 - 2553
• 2542 - 2551
• 2538 - 2542
• 2535 - 2537

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการ และประธานกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์

• 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สิงห์ เอสเตท
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•

2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั )
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

* สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและรองผู้จัดการใหญ่

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

70 ปี
12 เมษายน 2562
1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร* ไม่มี
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
• 2549 - เมษายน 2562
• 2541 - 2549
• 2530 - 2541

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)

รายงานประจ�ำปี 2562
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นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

นายอภิชาต รมยะรูป

•
•
•

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

52 ปี
23 ธันวาคม 2553
9 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
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
• 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
• ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน
• 2560 - 2562
• 2544 - 2553
• 2532 - 2535

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด�ำเนินธุรกิจของประชาชน
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นิติกร ส�ำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 - ปัจจุบัน
• 2561 - ปัจจุบัน

• 2561 - ปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน
• 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการประจ�ำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

อายุ
จ�ำนวนปีท่ด
ี �ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท

72 ปี
12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีตันฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
รุ่นที่ 12
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
การถือหุ้นในธนาคาร* จ�ำนวน 5,026 หุ้น คิดเป็น 0.00026%

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ประสบการณ์การท�ำงาน

• สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน
• 2539 - ปัจจุบัน
• 2548 - 2551

ไม่มี

เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2540 - 2556
ประธานกรรมการ บจ. ธนาเทพการพิมพ์
• 2531 - 2539
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2518 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. นิธิกิจ

99

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง /3

ประธาน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

100

นายเดชา ตุลานันท์
พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
นายโกวิทย์ โปษยานนท์
นายอรุณ จิรชวาลา
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบูรณ์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นายพรเทพ พรประภา
นายชาญ โสภณพนิช /1
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ /2
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

เลขานุการบริษัท

นายอภิชาต รมยะรูป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

กรรมการ

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายอรุณ จิรชวาลา

เลขานุการ

นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธาน

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการ

นายอรุณ จิรชวาลา /4
นายชาญ โสภณพนิช /1
นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายโชคชัย นิลเจียรสกุล /5

เลขานุการ

นายกีรติ ไหลสาธิต

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ /6
ประธาน

นายปิติ สิทธิอ�ำนวย

กรรมการ

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

เลขานุการ

นายเวทิศ อัศวมังคละ

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน

นายเดชา ตุลานันท์

กรรมการ

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ /2

นายพรเทพ พรประภา
นายชาญ โสภณพนิช /1

เลขานุการ

นางรัชนี นพเมือง

หมายเหตุ : /1 นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/2 นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
/3 เดิมชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
/4 นายอรุณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
/5 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ผู้บริหารระดับสูง
นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์

/2

• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด

Mr. Chong Toh

• รองผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ�ำกัด
• Asia Landmark Fund Limited
• Asia Landmark Master Fund Limited
• Asia Landmark (US) Fund Limited
• NSR SEA Fund

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

นางสาวรัชดา ธีรธราธร

• รองผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
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• รองผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
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• รองผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
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นางรัชนี นพเมือง

• รองผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

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

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
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• รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• Perennial HC Holdings Pte. Ltd.

นายคณิต สีห์

• รองผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3
ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2
และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
• บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
• บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายกึกก้อง รักเผ่าพั นธุ์
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• รองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายเทคโนโลยี
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทยดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
• บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Mr. Ian Guy Gillard
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• รองผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• R3 HoldCo LLC.
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
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• กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายอภิชาต รมยะรูป

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวปิยะดา สุจริตกุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด

นายปิยะพั นธ์ ทยานิธิ

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ำกัด

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

นางเยาวดี นาคะตะ

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

นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์

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

นายสงคราม สกุลพราหมณ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

หมายเหตุ : /7 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

Mr. Hitoshi Ozawa

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

Mr. Lin Cheng Leo, Kung

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Hong Kong and China, in charge of
Business Expansion and IT (China)
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• Ancient Castle Company Limited
• Manyulon Properties Limited
• Step High Company Limited
• Victoria Management Limited
• Ocean Park Corporation Limited
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด
• World Guide Corporation Limited
• Southern Ocean Investment Limited
• Whodun Limited
• Helping Hand

นายสอาด ธีรโรจนวงศ์

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

นายธวัช ตรีวรรณกุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท พนัสโพลทรี่กรุ๊ป จ�ำกัด

นายไกรสร บารมีอวยชัย

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ประนอมหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางปรัศนี อุยยามะพั นธุ์

• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารช่องทางการขายและบริการ Non Branch
สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2562

นายทัฬห์ สิริโภคี

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

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

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

นายกีรติ ไหลสาธิต

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ำกัด

นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และรับผิดชอบ
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด
• บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ำกัด

นางสาวสุทธิรัตน์ พาชีรัตน์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจน�้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

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

นายธงชัย อานันโทไทย

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจรถยนต์และจักรกล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจสิง่ ทอและผ้าส�ำเร็จรูป ธุรกิจลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ 1 ธุรกิจบริการ ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 4 และธุรกิจ
น�้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ำกัด (มหาชน)

นายฐานิศร์ ศิริโชติ
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการสนับสนุน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ�ำกัด
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นายโชค ณ ระนอง

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบัตรเครดิต
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ�ำกัด

นางสาวพจณี คงคาลัย

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์และการขาย
สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสุชาดา สุขพั นธุ์ถาวร

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

นายสามารถ ชัชวาลจ�ำรัส

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวกมลรัตน์ สีลพั ทธ์กุล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายบุญเกรียง ธนาพั นธ์สิน

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด
สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางยุพิน แสงทองพิ ทักษ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวสุดสงวน ชูสกุลธนะชัย

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์
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• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ งานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี
ฝ่ายผูจ้ ดั การใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท พันธวณิช จ�ำกัด

นางชุติมา กิจจ�ำนงค์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ สายตรวจสอบและควบคุม
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

Mr. Hiroshi Shimamura

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายสุวัชชัย ทรงวานิช
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบงานโครงการพิเศษ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด

นายเวทิศ อัศวมังคละ

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

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล
สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายรชฏ เสกตระกูล

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี
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นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายเจษฎา สุขบท

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายชลิต เตชัสอนันต์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Executive Advisor, Jakarta Branch สายสาขาต่างประเทศ
กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นางอรนุช น�ำพู ลสุขสันติ์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการบัญชีและการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• ไม่มี

นายพิ พั ฒน์ อัสสมงคล

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

นางอธีตา ภูรีทิพย์

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท โมล่า ดีไซน์ จ�ำกัด

นายประเสริฐ ดีจงกิจ
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

นางสาววรพร วิทยะสิรินันท์
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ
บริหารกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• บริษัท ธานินทร์อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด
• บริษัท ธารทิพย์ 2000 จ�ำกัด

นายไพศาล เลิศโกวิทย์
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• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ บริหารเงิน
สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
• บริษัท บางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน โดยประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป รวมทัง้ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปด้วย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�ำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและ
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
และภาวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึงขนาด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำหรับ
การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ผลประกอบการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจ�ำนวน 17 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการ
ที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 1 คน และกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร 9 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้กรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�ำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทน
ของคณะกรรมการ และผู้บริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

(โกวิทย์  โปษยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
24 มกราคม 2563
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 4 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ รวมทัง้ ไม่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พจิ ารณาตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ฝ่ายจัดการ
และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน
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ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึ่งปี และประจ�ำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบาย
การบัญชีและประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี มีการพิจารณาผลประกอบการ
ของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนและ
แนวทางที่ก�ำหนดโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมของธนาคารในการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส�ำคัญ
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชี
ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของสายตรวจสอบและควบคุมที่ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความส�ำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบ
และควบคุมที่ได้ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน
การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบประจ�ำปีระหว่าง
สายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงานเพื่อร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชี และทางการท้องถิ่นของสาขาธนาคารในต่างประเทศ
เพือ่ ประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�ำปีน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
*

รายงานประจ�ำปี 2562

ผู้สอบบัญชี

ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ ถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา ส�ำหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี นัน้ ได้พจิ ารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่น และของผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจ�ำปี 2563 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้
จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

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

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ
เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือ
จากธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2562

พลเรือเอก

		
		

(ประเจตน์  ศิริเดช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2563
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และมีประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม) ได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำ� กับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้
และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง สรุปได้ดังนี้

• พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดของทางการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งเปลีย่ นแปลงไป รวมถึงความสอดคล้องกับลักษณะของโครงสร้างและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

• พิจารณาการก�ำหนดมาตรวัดและเพดานการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนโยบาย
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การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

• ติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ ผ่านการด�ำเนินการและรายงานจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ งเฉพาะด้านท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุน เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น

• รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญและต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้การบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงในปี 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

(อรุณ จิรชวาลา)

ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
24 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการธนาคาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบ
และสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้ปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของ
ธนาคาร รวมทัง้ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงาน
ทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

(ปิติ  สิทธิอ�ำนวย)

ประธานกรรมการธนาคาร
27 กุมภาพันธ์ 2563
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ธนาคารและบริษทั ย่อย”) และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

110

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อย
ตามข้อก�ำหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจ�ำปี 2562

เรื่องส� ำคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่ อตอบสนอง

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

• การจัดชั้นสินเชื่อและการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ เพื่อการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้

• สมมติฐานที่ส�ำคัญและดุลยพินิจของผู้บริหารที่น�ำมาใช้

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

• การก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่มีลักษณะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน

• การค�ำนวณและการรับรู้รายการของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีสำ� หรับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและรายละเอียด
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.7 และ 6.8 ตามล�ำดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญรวมถึง

• ประเมินและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของระบบ

การควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล และการค� ำ นวณค่ า เผื่ อ หนี้
สงสั ย จะสู ญ การทดสอบการควบคุ ม ภายในเหล่ า นี้ ประกอบด้ ว ย
การท�ำความเข้าใจนโยบายการบัญชีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การจัดชั้นหนี้ มูลค่าหลักประกัน และ
การสอบทานสินเชือ่ ข้าพเจ้าได้ทดสอบระบบการควบคุมในกระบวนการ
ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตาม การทบทวนและการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร

• ปฏิบตั งิ านการทดสอบรายละเอียด โดยการสุม่ ตัวอย่างทัง้ ลูกหนีร้ ายใหม่

และลูกหนี้รายเดิมของธนาคารที่มี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง
การทดสอบการค�ำนวณในทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ

• ท�ำการทดสอบตัวอย่างของรายการเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (จุดรับรู้การด้อยค่า) นั้น ถูกระบุอย่างทันท่วงที
และได้มีการก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้

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

• ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไม่ได้ถูกระบุโดยผู้บริหารว่าเป็นค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักฐานภายนอก
ประกอบดุลยพินิจของข้าพเจ้า
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และ
ของธนาคารในการด�ำเนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

รายงานประจ�ำปี 2562

• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทย่อย

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้าง และเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคาร
และบริษทั ย่อย เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

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

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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2562

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562
2562

2561
2561

หน่
หน่ววยย :: พัพันนบาท
บาท
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
หมายเหตุ
หมายเหตุ
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์
เงิเงินนสด
สด

6.1
6.1

58,090,112
58,090,112

62,394,091
62,394,091

58,012,561
58,012,561

62,329,288
62,329,288

รายการระหว่
รายการระหว่าางธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงินนสุสุททธิธิ

6.3
6.3

472,349,351
472,349,351

450,699,724
450,699,724

442,584,108
442,584,108

404,378,243
404,378,243

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ตตราสารอนุ
ราสารอนุพพันันธ์ธ์

6.4
6.4

49,807,012
49,807,012

28,649,605
28,649,605

49,687,316
49,687,316

28,334,423
28,334,423

เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนสุสุททธิธิ

6.5
6.5

647,696,626
647,696,626

556,787,522
556,787,522

610,535,400
610,535,400

525,694,808
525,694,808

เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทย่ย่ออยและบริ
ยและบริษษัทัทร่ร่ววมสุ
มสุททธิธิ

6.6
6.6

1,737,450
1,737,450

1,607,844
1,607,844

38,414,900
38,414,900

37,290,633
37,290,633

เงิเงินนให้
ให้สสินินเชืเชื่อ่อแก่
แก่ลลูกูกหนี
หนีแ้ แ้ ละดอกเบี
ละดอกเบีย้ ย้ ค้ค้าางรังรับบสุสุททธิธิ

6.7
6.7
2,061,834,834
2,061,834,834

2,083,702,949
2,083,702,949

2,003,587,326
2,003,587,326

2,026,148,551
2,026,148,551

4,013,148
4,013,148

5,623,746
5,623,746

3,894,040
3,894,040

5,487,524
5,487,524

2,065,847,982
2,065,847,982

2,089,326,695
2,089,326,695

2,007,481,366
2,007,481,366

2,031,636,075
2,031,636,075

(525,909)
(525,909)

(542,891)
(542,891)

(503,999)
(503,999)

(499,799)
(499,799)

เงิเงินนให้
ให้สสินินเชืเชื่อ่อแก่
แก่ลลูกูกหนี
หนี้ ้
ดอกเบี
ดอกเบีย้ ย้ ค้ค้าางรังรับบ
รวมเงิ
รวมเงินนให้
ให้สสินินเชืเชื่อ่อแก่
แก่ลลูกูกหนี
หนีแ้ แ้ ละดอกเบี
ละดอกเบีย้ ย้ ค้ค้าางรังรับบ
หัหักกรายได้
รายได้รรอตั
อตัดดบับัญญชีชี
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หัหักกค่ค่าาเผืเผือ่ อ่ หนี
หนีส้ ส้ งสั
งสัยยจะสู
จะสูญญ

6.8
6.8

(167,765,534)
(167,765,534)

(147,588,430)
(147,588,430)

(163,745,374)
(163,745,374)

(144,326,155)
(144,326,155)

หัหักกค่ค่าาเผืเผือ่ อ่ การปรั
การปรับบมูมูลลค่ค่าาจากการปรั
จากการปรับบโครงสร้
โครงสร้าางหนี
งหนี้ ้

6.9
6.9

(6,510,258)
(6,510,258)
1,891,046,281
1,891,046,281

(5,414,669)
(5,414,669)
1,935,780,705
1,935,780,705

(6,510,258)
(6,510,258)
1,836,721,735
1,836,721,735

(5,414,669)
(5,414,669)
1,881,395,452
1,881,395,452

1,626,872
1,626,872

1,577,698
1,577,698

103,722
103,722

87,709
87,709

รวมเงิ
รวมเงินนให้
ให้สสินินเชืเชื่อ่อแก่
แก่ลลูกูกหนี
หนีแ้ แ้ ละดอกเบี
ละดอกเบีย้ ย้ ค้ค้าางรังรับบสุสุททธิธิ
ภาระของลู
ภาระของลูกกค้ค้าาจากการรั
จากการรับบรอง
รอง
ทรั
ทรัพพย์ย์สสินินรอการขายสุ
รอการขายสุททธิธิ

6.10
6.10

9,362,849
9,362,849

10,603,892
10,603,892

8,368,141
8,368,141

8,742,836
8,742,836

ทีทีด่ ด่ ินินอาคารและอุ
อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์สสุทุทธิธิ

6.11
6.11

40,753,955
40,753,955

42,567,441
42,567,441

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตัวัวตนอื
ตนอื่น่นสุสุททธิธิ

6.12
6.12
6.13
6.13

1,080,011
1,080,011
4,091,264
4,091,264

41,180,182
41,180,182
990,727
990,727

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ภภาษี
าษีเเงิงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี

1,760,117
1,760,117
4,542,443
4,542,443

39,504,853
39,504,853
1,673,358
1,673,358
3,360,374
3,360,374

2,947,919
2,947,919

หลั
หลักกประกั
ประกันนทีทีน่ น่ าไปวางกั
าไปวางกับบคูคูส่ ส่ ัญัญญาทางการเงิ
ญาทางการเงินน

17,506,277
17,506,277

3,324,390
3,324,390

17,419,107
17,419,107

3,149,620
3,149,620

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ออื่นื่นสุสุททธิธิ

20,463,750
20,463,750

17,586,037
17,586,037

16,975,764
16,975,764

11,720,218
11,720,218

3,216,743,095
3,216,743,095

3,116,750,224
3,116,750,224

3,123,361,339
3,123,361,339

3,008,242,058
3,008,242,058

รวมสิ
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึง่ ง่ ของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
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รายงานประจ�ำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน (ต่
(ต่ออ))
ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี
หนีสส้้ ิินนและส่
และส่ววนของเจ้
นของเจ้าาของ
ของ

เงิ
เงินนรัรับบฝาก
ฝาก
รายการระหว่
รายการระหว่าางธนาคารและตลาดเงิ
งธนาคารและตลาดเงินน
หนี
หนีสส้้ ินินจ่จ่าายคื
ยคืนนเมื
เมื่อ่อทวงถาม
ทวงถาม
หนี
ส
้
น
ิ
ตราสารอนุ
พ
หนีส้ ินตราสารอนุพัันนธ์ธ์

ตราสารหนี
ตราสารหนีทท้้ ออี่ี่ อกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืืมม
ภาระของธนาคารจากการรั
ภาระของธนาคารจากการรับบรอง
รอง
ประมาณการหนี
ประมาณการหนีสส้้ ินิน
หนี
หนีสส้้ ินินภาษี
ภาษีเเงิงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญ
ญชีชี
หนี
หนีสส้้ ินินอือื่น่น
รวมหนี
รวมหนีสส้้ ินิน

ส่ส่ววนของเจ้
นของเจ้าาของ
ของ
ทุทุนนเรื
อ
นหุ
น
้
เรือนหุน้

หมายเหตุ
หมายเหตุ

2562
2562

6.15
6.15
6.16
6.16

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

2,370,792,167
2,370,792,167
134,346,323
134,346,323

2,326,469,540
2,326,469,540
136,862,124
136,862,124

2,316,034,607
2,316,034,607
129,277,274
129,277,274

2,262,490,378
2,262,490,378
128,394,405
128,394,405

144,680,567
144,680,567
1,626,872
1,626,872

116,348,334
116,348,334
1,577,698
1,577,698

144,315,507
144,315,507
103,722
103,722

116,221,332
116,221,332
87,709
87,709

72,754,204
72,754,204
2,788,626,786
2,788,626,786

74,854,166
74,854,166
2,703,591,333
2,703,591,333

51,721,099
51,721,099
2,704,898,262
2,704,898,262

52,536,301
52,536,301
2,606,282,601
2,606,282,601

5,523,288
5,523,288
37,837,421
37,837,421

6.4
6.4
6.17
6.17
6.21
6.21
6.13
6.13

2561
2561

หน่
หน่ววยย :: พั
พันนบาท
บาท
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561

18,701,528
18,701,528
2,364,416
2,364,416

7,223,141
7,223,141
22,338,039
22,338,039

16,518,913
16,518,913
1,399,378
1,399,378

5,488,403
5,488,403
37,370,815
37,370,815

18,428,103
18,428,103
2,158,732
2,158,732

7,199,386
7,199,386
21,854,408
21,854,408

16,311,378
16,311,378
1,187,304
1,187,304
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ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน
หุหุนน้้ บุบุรริมิมสิสิททธิธิ 1,655,000
1,655,000 หุหุนน้้ มูมูลลค่ค่าาหุหุนน้้ ละ
ละ 10
10 บาท
บาท
หุหุนน้้ สามั
ญ
3,998,345,000
หุ
น
้
มู
ล
ค่
า
หุ
น
้
ละ
10
สามัญ 3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บาท

6.23
6.23

ทุทุนนทีทีออ่่ อกและช
อกและชาระแล้
าระแล้วว
หุหุนน้้ สามั
สามัญ
ญ 1,908,842,894
1,908,842,894 หุหุนน้้ มูมูลลค่ค่าาหุหุนน้้ ละ
ละ 10
10 บาท
บาท

ส่ส่ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่าาหุหุนน้้ สามั
สามัญ
ญ
องค์
ป
ระกอบอื
น
่
ของส่
ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้
นของเจ้าาของ
ของ
กกาไรสะสม
าไรสะสม
จัจัดดสรรแล้
สรรแล้วว

ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
อือื่น่น ๆๆ

16,550
16,550
39,983,450
39,983,450

16,550
16,550
39,983,450
39,983,450

16,550
16,550
39,983,450
39,983,450

16,550
16,550
39,983,450
39,983,450

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

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

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

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

24,000,000
24,000,000
106,500,000
106,500,000

23,000,000
23,000,000
101,500,000
101,500,000

24,000,000
24,000,000
106,500,000
106,500,000

23,000,000
23,000,000
101,500,000
101,500,000

34,471,457
34,471,457
6.25
6.25 ,, 6.26
6.26

ยัยังงไม่
ไม่ไได้ด้จจัดัดสรร
สรร
รวมส่
ว
นของธนาคาร
รวมส่วนของธนาคาร

187,345,092
187,345,092
427,751,210
427,751,210

ส่ส่ววนได้
นได้เเสีสียยทีทีไไ่่ ม่ม่มมีีออานาจควบคุ
านาจควบคุมม
รวมส่
รวมส่ววนของเจ้
นของเจ้าาของ
ของ

365,099
365,099
428,116,309
428,116,309

3,216,743,095
3,216,743,095

รวมหนีสส้้ ิินนและส่
และส่ววนของเจ้
รวมหนี
นของเจ้าาของ
ของ

42,842,767
42,842,767

170,036,820
170,036,820
412,814,248
412,814,248

344,643
344,643
413,158,891
413,158,891

3,116,750,224
3,116,750,224

40,383,596
40,383,596

172,144,820
172,144,820
418,463,077
418,463,077

155,870,255
155,870,255
401,959,457
401,959,457

3,123,361,339
3,123,361,339

3,008,242,058
3,008,242,058

-418,463,077
418,463,077

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึงง่่ ของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้้

(นายเดชา
(นายเดชา ตุตุลลานั
านันนท์ท์))
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริหหาร
าร
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46,154,541
46,154,541

(นายสุ
(นายสุววรรณ
รรณ แทนสถิ
แทนสถิตตย์ย์))
กรรมการรองผู
กรรมการรองผูจจ้้ ัดัดการใหญ่
การใหญ่

-401,959,457
401,959,457

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
เทพ
งเทพจจากั
จากัากั
(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
และบริ
ธนาคารกรุ
งงเทพ
ดดด(มหาชน)
ษษัทษัทย่ัทย่อย่อยอยย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
งบก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นและก
และก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็เบ็
ดเสร็
เสร็
งบก
าไรขาดทุ
นนและก
าไรขาดทุ
นนเบ็
ดดเสร็
จจอืจอื่นอื่น่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรั
าหรั
31
่ 31ธัธันธันวาคม
นวาคม
วาคม2562
2562
2562
สสาหรั
บบปีบปีสปีสิ้นสิ้นสุิ้นสุดสุดวัดวันนวัทีนที่ ที่ 31

รายได้
รายได้
อกเบี
ดอกเบี
รายได้
ดดอกเบี
ย้ ย้ ย้
ใช้
าใช้
ยดอกเบี
่ายดอกเบี
ค่ค่าาค่ใช้
จจ่า่าจยดอกเบี
ย้ ย้ ย้
รายได้
อกเบี
รายได้
ดอกเบี
รายได้
ดดอกเบี
ย้ ย้ สุสุย้ ททสุธิธิทธิ
รายได้
รายได้
ธรรมเนี
่าธรรมเนี
มและบริ
ยมและบริ
าร
การ
รายได้
คค่า่าคธรรมเนี
ยยมและบริ
กการ
ใช้
าใช้
ยค่
่ายค่
ธรรมเนี
าธรรมเนี
มและบริ
ยมและบริ
าร
การ
ค่ค่าาค่ใช้
จจ่า่าจยค่
าาธรรมเนี
ยยมและบริ
กการ
รายได้
ธรรมเนี
มและบริ
ารสุ
รายได้
่าธรรมเนี
ยมและบริ
การสุ
รายได้
คค่า่าคธรรมเนี
ยยมและบริ
กการสุ
ททธิธิทธิ
าไรสุ
ากธุ
กรรมเพื
และปริ
รรตเงิ
ตราต่
งประเทศ
กาไรสุ
จากธุ
รกรรมเพื
าและปริ
วรรตเงิ
นตราต่
างประเทศ
กกาไรสุ
ททธิธิทจจธิากธุ
รรกรรมเพื
่อ่อค้ค้่อาาค้และปริ
ววรรตเงิ
นนตราต่
าางประเทศ
าไรสุ
กาไรสุ
ากเงิ
จากเงิ
ลงทุ
นลงทุ
กกาไรสุ
ททธิธิทจจธิากเงิ
นนลงทุ
นน น
นแบ่
วนแบ่
าไรจากเงิ
กาไรจากเงิ
ลงทุ
นลงทุ
ตามวิ
นตามวิ
นได้
่วนได้
ส่ส่ววส่นแบ่
งงกกงาไรจากเงิ
นนลงทุ
นนตามวิ
ธธสี สี ธ่ว่วสี นได้
เเสีสีเยยสีย
าไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่
าหน่
ยสิ
ายสิ
ทรั
นทรั
กกาไรจากการจ
าหน่
าายสิ
นนทรั
พพย์ย์พย์

116

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
6.35
6.35
6.35

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
รวม
งบการเงิ
นนรวม
2562
2562
2561
2561
2562
2561
112,565,219
112,565,219
110,780,806
110,780,806
112,565,219
110,780,806

หน่หน่
นบาท
บาท
หน่
ววยยวย:: พัพั: นพันบาท
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นนเฉพาะธนาคาร
2562
2562
2561
2561
2562
2561
108,129,726
108,129,726
106,032,995
106,032,995
108,129,726
106,032,995

6.36
6.36
6.36

41,493,764
41,493,764
41,493,764
71,071,455
71,071,455
71,071,455

39,405,148
39,405,148
39,405,148
71,375,658
71,375,658
71,375,658

39,874,777
39,874,777
39,874,777
68,254,949
68,254,949
68,254,949

37,503,469
37,503,469
37,503,469
68,529,526
68,529,526
68,529,526

6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37

39,280,197
39,280,197
39,280,197
10,775,642
10,775,642
10,775,642
28,504,555
28,504,555
28,504,555

37,437,166
37,437,166
37,437,166
9,847,296
9,847,296
9,847,296
27,589,870
27,589,870
27,589,870

33,873,573
33,873,573
33,873,573
10,581,567
10,581,567
10,581,567
23,292,006
23,292,006
23,292,006

32,045,654
32,045,654
32,045,654
9,682,127
9,682,127
9,682,127
22,363,527
22,363,527
22,363,527

6.38
6.38
6.38
6.39
6.39
6.39

7,847,526
7,847,526
7,847,526
19,764,691
19,764,691
19,764,691

8,300,443
8,300,443
8,300,443
8,008,787
8,008,787
8,008,787

7,251,972
7,251,972
7,251,972
19,102,850
19,102,850
19,102,850

7,499,069
7,499,069
7,499,069
4,350,040
4,350,040
4,350,040

92,582
92,582
92,582
2,134,552
2,134,552
2,134,552

77,695
77,695
77,695
1,048,631
1,048,631
1,048,631

-- 1,031,659
1,031,659
1,031,659

-- 764,837
764,837
764,837

3,769,070
3,769,070
3,769,070
561,599
561,599
561,599
133,746,030
133,746,030
133,746,030

3,781,176
3,781,176
3,781,176
1,218,024
1,218,024
1,218,024
121,400,284
121,400,284
121,400,284

6,632,283
6,632,283
6,632,283
406,089
406,089
406,089

12,200,147
12,200,147
12,200,147
965,278
965,278
965,278

125,971,808
125,971,808
125,971,808

116,672,424
116,672,424
116,672,424

26,725,848
26,725,848
26,725,848
166,742
166,742
166,742

28,773,505
28,773,505
28,773,505
154,466
154,466
154,466

24,141,378
24,141,378
24,141,378
126,540
126,540
126,540

26,094,945
26,094,945
26,094,945
114,985
114,985
114,985

11,788,808
11,788,808
11,788,808
3,364,301
3,364,301
3,364,301

10,466,827
10,466,827
10,466,827
3,367,073
3,367,073
3,367,073

11,053,997
11,053,997
11,053,997
3,313,109
3,313,109
3,313,109

9,743,108
9,743,108
9,743,108
3,281,363
3,281,363
3,281,363

12,917,335
12,917,335
12,917,335
54,963,034
54,963,034
54,963,034

12,402,779
12,402,779
12,402,779
55,164,650
55,164,650
55,164,650

11,584,279
11,584,279
11,584,279
50,219,303
50,219,303
50,219,303

10,961,787
10,961,787
10,961,787
50,196,188
50,196,188
50,196,188

รายได้
รายได้
ากเงิ
จากเงิ
ผล
นผล
รายได้
จจากเงิ
นนปัปันนนปัผล
รายได้
รายได้
ากการด
จากการด
าเนิ
าเนิ
งานอื
นงานอื
รายได้
จจากการด
าเนิ
นนงานอื
่น่น ๆ่นๆ ๆ
รวมรายได้
รวมรายได้
ากการด
จากการด
าเนิ
าเนิ
งาน
นงาน
รวมรายได้
จจากการด
าเนิ
นนงาน
ใช้
าใช้
ยจากการด
่ายจากการด
าเนิ
าเนิ
งานอื
นงานอื
ค่ค่าาค่ใช้
จจ่า่าจยจากการด
าเนิ
นนงานอื
่น่น ๆ่นๆ ๆ
ใช้
าใช้
ยเกี
่ายเกี
วกั
่ยวกั
พนั
บพนั
งาน
กงาน
ค่ค่าาค่ใช้
จจ่า่าจยเกี
่ย่ยวกั
บบพนั
กกงาน
ตอบแทนกรรมการ
าตอบแทนกรรมการ
ค่ค่าาค่ตอบแทนกรรมการ
ใช้
าใช้
ยเกี
่ายเกี
วกั
่ยวกั
อาคารสถานที
บอาคารสถานที
ละอุ
แ่ ละอุ
กรณ์
ปกรณ์
ค่ค่าาค่ใช้
จจ่า่าจยเกี
่ย่ยวกั
บบอาคารสถานที
แ่ แ่ ละอุ
ปปกรณ์
ภาษี
าภาษี
ากร
อากร
ค่ค่าาค่ภาษี
ออากร
อือื่น่นอืๆ่นๆ ๆ
รวมค่
ใช้
ยจากการด
าเนิ
งานอื
รวมค่
าใช้
่ายจากการด
าเนิ
นงานอื
รวมค่
าาใช้
จจ่า่าจยจากการด
าเนิ
นนงานอื
่น่น ๆ่นๆ ๆ
หนีหนี
ส้ ูญหนี
หนีหนี
งสั
ส้ งสั
จะสู
ยจะสู
และขาดทุ
และขาดทุ
จากการด้
นจากการด้
ยค่
อยค่
หนี
ส้ ส้ ูญูญ
ส้ ส้ งสั
ยยจะสู
ญญญและขาดทุ
นนจากการด้
ออยค่
าา า
าไรจากการด
กาไรจากการด
าเนิ
าเนิ
งานก่
นงานก่
นภาษี
อนภาษี
ได้
นได้
กกาไรจากการด
าเนิ
นนงานก่
ออนภาษี
เเงิงินเนงิได้

6.40
6.40
6.40

ภาษี
ภาษี
ได้
นได้
ภาษี
เเงิงินเนงิได้
าไรสุ
กาไรสุ
กกาไรสุ
ททธิธิทธิ

32,351,077
32,351,077
32,351,077
46,431,919
46,431,919
46,431,919

21,964,530
21,964,530
21,964,530
44,271,104
44,271,104
44,271,104

31,744,338
31,744,338
31,744,338
44,008,167
44,008,167
44,008,167

21,151,692
21,151,692
21,151,692
45,324,544
45,324,544
45,324,544

6.41
6.41
6.41

10,219,204
10,219,204
10,219,204
36,212,715
36,212,715
36,212,715

8,554,435
8,554,435
8,554,435
35,716,669
35,716,669
35,716,669

9,220,175
9,220,175
9,220,175
34,787,992
34,787,992
34,787,992

6,933,173
6,933,173
6,933,173
38,391,371
38,391,371
38,391,371

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
เป็
นเป็
นหนึ
วนหนึ
ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
หมายเหตุ
ปประกอบงบการเงิ
นนเป็
นนส่ส่นววส่นหนึ
ง่ ง่ ของงบการเงิ
นนนีนีน้ ้ นี้

- -88 8-- -

รายงานประจ�ำปี 2562

งบก�ำไรขาดทุนและก�
ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุงเทพ
งเทพจจากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
นเบ็(ต่
อเสร็
) จจอือื่น่น(ต่(ต่อ)อ)
งบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นนและก
และกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็
ดดเสร็
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก
2562
สสาหรั
าหรับณ
บปีปีสวัสิ้นนิ้นสุทีสุด่ ด31
วันวันทีธัที่น31
่ วาคม
31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
กาไร
กาไร(ขาดทุ
(ขาดทุน)นเบ็
) เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจ่นอื่น
เงินรับฝาก
6.15
รายการที
รายการทีจ่ ัดจ่ ประเภทรายการใหม่
ัดประเภทรายการใหม่เข้เาข้ไปไว้
าไปไว้ในก
ในกาไรหรื
าไรหรือขาดทุ
อขาดทุน น
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น
6.16
ในภายหลั
ในภายหลั
งง
หนีส้ ินจ่ายคืกาไร
เมื(ขาดทุ
่อทวงถาม
กนาไร
(ขาดทุน)นจากการวั
) จากการวัดมูดลมูค่ลาค่เงิาเงินลงทุ
นลงทุนเผื
นเผือ่ ขาย
อ่ ขาย
หนีส้ ินตราสารอนุ
พ
ั
น
ธ์
6.4
การเปลี
การเปลีย่ นแปลงสุ
ย่ นแปลงสุทธิทใธินมู
ในมูลค่ลาค่ยุาตยุิธตรรม
ิธรรม
ตราสารหนีท้ อี่ จอกและเงิ
6.17
านวนสุ
จานวนสุทธินททกูธิโี่ ท้ยอนไปยั
โี่ืมอนไปยังกงาไรหรื
กาไรหรือขาดทุ
อขาดทุน น
ขาดทุ
ขาดทุนจากการแปลงค่
นจากการแปลงค่
างบการเงินจากการด
นจากการดาเนิ
าเนินงาน
นงาน
ภาระของธนาคารจากการรั
บรอง างบการเงิ
ในต่
ในต่
างประเทศ
ประมาณการหนี
ส้ าินงประเทศ
6.21
ส่
ว
ส่
นแบ่
ว
นแบ่
ง
ก
ง
าไรเบ็
ก
าไรเบ็
ด
เสร็
ด
เสร็
จ
อื
จ
น
่
อื
ในบริ
น
่
ในบริ
ษ
ษ
ท
ั
ร่
ท
ั
ว
ร่
ม
ว
ม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.13
ภาษี
ภาษี
เ
งิ
เ
น
งิ
ได้
น
ได้
ท
เ
่
ี
ท
กี
เ
่
ี
ย
่
กี
วกั
ย
่
วกั
บ
องค์
บ
องค์
ป
ระกอบของก
ป
ระกอบของก
าไร
าไร
(ขาดทุ
(ขาดทุ
น
)
น
)
หนีส้ ินอื่น
เบ็เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจ่นอื่น
รวมหนีส้ ิน
รายการที
รายการทีไ่ ม่ไ่ จม่ัดจประเภทรายการใหม่
ัดประเภทรายการใหม่เข้เาข้ไปไว้
าไปไว้ในก
ในกาไรหรื
าไรหรือขาดทุ
อขาดทุน น
ในภายหลั
ในภายหลัง ง
ส่วนของเจ้าของ
กาไร
กาไร(ขาดทุ
(ขาดทุน)นจากการประมาณการตามหลั
) จากการประมาณการตามหลักคณิ
กคณิตศาสตร์
ตศาสตร์
ทุนเรือนหุน้
6.23
ประกั
ประกันภันยภัสยาหรั
สาหรับโครงการผลประโยชน์
บโครงการผลประโยชน์ของพนั
ของพนักงาน
กงาน
ทุนจดทะเบียน
ภาษี
ภาษีเงิเนงิได้
นได้ทเี่ ทกีเี่ ่ยกีวกั
่ยวกับองค์
บองค์ประกอบของก
ประกอบของกาไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุน)น)
หุน้ เบ็
บุเบ็
รดิมเสร็
สิ
ท
ธิ
1,655,000
หุ
น
้
มู
ล
ค่
า
หุ
น
้
ละ
10
บาท
ดเสร็จอืจ่นอื่น
หุน้ สามัญรวมก
3,998,345,000
ค่จาอืจหุ่นอืน้ สุ่นละ
รวมก
าไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุน)นหุเบ็
) น้ เบ็ดมูเสร็
ดลเสร็
ทสุธิท10
ธิ บาท
ทุนดทีอ่เสร็
กาไรเบ็
กาไรเบ็
ดอกและช
เสร็จรวม
จรวมาระแล้ว

2,370,792,167

2,326,469,540

2,316,034,607

2,262,490,378

134,346,323

136,862,124

129,277,274

128,394,405

5,523,288

7,223,141

5,488,403

7,199,386

22,338,039
(3,839,418)
(3,839,418)
116,348,334
(7,877,645)
(7,877,645)
1,577,698
(3,179,645)
(3,179,645)
16,518,913
346
346
1,399,378

37,370,815
17,183,875
17,183,875
144,315,507
(19,414,825)
(19,414,825)
103,722
(3,092,634)
(3,092,634)
18,428,103
-2,158,732

21,854,408
(7,457,054)
(7,457,054)
116,221,332
(4,218,966)
(4,218,966)
87,709
(1,509,033)
(1,509,033)
16,311,378
-1,187,304

72,754,204
74,854,166
487,574
487,574
2,399,421
2,399,421
2,788,626,786
2,703,591,333

51,721,099
495,650
495,650
2,704,898,262

52,536,301
2,392,714
2,392,714
2,606,282,601

37,837,421
17,852,906
17,852,906
144,680,567
(20,061,380)
(20,061,380)
1,626,872
(5,705,941)
(5,705,941)
18,701,528
1,969
1,969
2,364,416

117
(1,695,259)
(1,695,259)

399,452
399,452

(1,703,714)
(1,703,714)

401,353
401,353

16,550
337,942
337,942
39,983,450
(8,782,189)
(8,782,189)
27,430,526
27,430,526
19,088,429
35,816,094
35,816,094
56,346,232
396,621
396,621
34,471,457
36,212,715
36,212,715

16,550
(75,866)
(75,866)
39,983,450
(12,173,355)
(12,173,355)
23,543,314
23,543,314
19,088,429
35,329,972
35,329,972
56,346,232
386,697
386,697
42,842,767
35,716,669
35,716,669

16,550
339,678
339,678
39,983,450
(6,191,970)
(6,191,970)
28,596,022
28,596,022
19,088,429
34,787,992
34,787,992
56,346,232
-40,383,596
34,787,992
34,787,992

16,550
(76,246)
(76,246)
39,983,450
(10,467,232)
(10,467,232)
27,924,139
27,924,139
19,088,429
38,391,371
38,391,371
56,346,232
-46,154,541
38,391,371
38,391,371

27,029,364
27,029,364
24,000,000
401,162
401,162
106,500,000
27,430,526
27,430,526
187,345,092
18.76
18.76

427,751,210
1,908,843
1,908,843
365,099

23,156,620
23,156,620
23,000,000
386,694
386,694
101,500,000
23,543,314
23,543,314
170,036,820
18.51
18.51

412,814,248
1,908,843
1,908,843
344,643

28,596,022
28,596,022
24,000,000
-106,500,000
28,596,022
28,596,022
172,144,820
18.22
18.22

27,924,139
27,924,139
23,000,000
-101,500,000
27,924,139
27,924,139
155,870,255
20.11
20.11

428,116,309

413,158,891

418,463,077

401,959,457

3,216,743,095

3,116,750,224

3,123,361,339

3,008,242,058

การแบ่งปังหุปันน้ นกสามั
กาไรสุ
ทธิ ธิ
การแบ่
าไรสุ
ญท1,908,842,894
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
นน้ ของธนาคาร
ส่วนเกิส่วนส่นที
มูวนที
ลเ่ ค่ป็เ่ านป็หุของธนาคาร
สามัญ
ส่
ว
ส่
นที
ว
นที
เ
่
ป็
เ
่
น
ป็
ของส่
น
ของส่
วนของเจ้
นได้เสีเยสีทียาไ่ ทีของ
ม่ไ่ มม่ีอมานาจควบคุ
ีอานาจควบคุม ม
องค์ประกอบอื่นของส่ววนได้
กาไรสะสม
การแบ่
การแบ่งปังปันนกาไรเบ็
กาไรเบ็ดเสร็
ดเสร็จรวม
จรวม
จัดสรรแล้ว
ส่วส่นที
วนทีเ่ ป็เ่ นป็ของธนาคาร
นของธนาคาร
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วส่นที
วนทีเ่ ป็เ่ นป็ของส่
นของส่วนได้
วนได้เสีเยสีทียไ่ ทีม่ไ่ มม่ีอมานาจควบคุ
ีอานาจควบคุม ม
อื่น ๆ

6.25 , 6.26

ยังอไม่หุอไหุน้ ด้น้ขัจ้นขััด้นพืสรร
กาไรต่
กาไรต่
พืน้ น้ฐาน
ฐาน(บาท)
(บาท)
รวมส่วนของธนาคาร
จานวนหุน้ น้สามั
สามัญญถัวถัเฉลี
วเฉลี่ยถ่่ยวถ่งน้
วงน้าหนั
าหนักก(พั(พันนหุหุน้ น้) )
จานวนหุ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินเป็
นเป็นส่นวส่นหนึ
วนหนึง่ ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงินนีน้ นี้

หน่วยววยย: พั:: พัพันนบาท
นบาท
บาท
หน่หน่
งบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
งบการเงินนนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2562
2561
2561

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
นนรวม
2562
2561
2562
2562
2561
2561

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

(ต่อ)

418,463,077
1,908,843
1,908,843
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายเดชา
านั
(นายเดชาตุตุลลตุานั
ลานั
(นายเดชา
นนท์ท์น))ท์)
ประธานกรรมการบริ
หหาราร
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
หาร

-- -79-9- -

(นายสุ
วรรณ
แทนสถิ
(นายสุ
วรรณ
แทนสถิ
(นายสุ
วรรณ
แทนสถิ
ตย์ต)ย์ต)ย์)
กรรมการรองผู
จ้ ัดจ้ การใหญ่
กรรมการรองผู
ัดจ้ การใหญ่
กรรมการรองผู
ัดการใหญ่

401,959,457
1,908,843
1,908,843
-

118

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

19,088,429

-

6.26
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

6.26
6.25 , 6.26

56,346,232

-

-

56,346,232

19,088,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

การจัดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

56,346,232

-

19,088,429

-

6.26
6.25 , 6.26
6.25 , 6.26

56,346,232

19,088,429
-

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

-

มูลค่า

6.26
6.25 , 6.26

ส่วนเกิน

ทุนที่ออก

และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การจัดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุบนั
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอื่น ๆ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

หมายเหตุ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

16,824,012

(5,607)

-

16,829,619

16,829,619

-

-

16,829,619

5,600,324

(940,834)

-

6,541,158

6,541,158

(942,920)

-

7,484,078

จากการ
ตีราคาอาคาร

จากการ

- 10 -

28,135,072

(1,720,503)
-

-

29,855,575

29,855,575

(9,317,571)
-

-

(16,089,996)

(5,705,941)
-

-

(10,384,055)

(10,384,055)

(3,179,645)
-

-

(7,204,410)

งบการเงิน

มูลค่าเงินลงทุน
39,173,146

แปลงค่า

จากการ

ผลต่าง

เปลี่ยนแปลง

จากการ

ส่วนเกินทุน

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน

ตีราคาที่ดิน

ส่วนเกินทุน

-

470

470

277
-

-

193

2,045

1,575
-

อืน่ ๆ

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนสารอง

24,000,000

500,000
-

500,000

23,000,000

23,000,000

500,000
-

500,000

22,000,000

ตามกฎหมาย

106,500,000

5,000,000
-

-

101,500,000

101,500,000

5,000,000
-

-

96,500,000

อืน่ ๆ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

187,345,092

(3,722,154)
(500,000)
(5,000,000)
34,454,233
946,441

(8,370,248)
(500,000)

170,036,820

170,036,820

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

(8,350,349)
(500,000)

151,506,327

ยังไม่ได้จัดสรร

427,751,210

(3,722,154)
27,029,364
-

(8,370,248)
-

412,814,248

412,814,248

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

(8,350,349)
-

401,723,614

ธนาคาร

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสีย

365,099

(180,003)
401,162
-

(200,703)
-

344,643

344,643

(175,003)
386,694
-

(150,470)
-

283,422

ควบคุม

ที่ไม่มีอานาจ

428,116,309

(3,902,157)
27,430,526
-

(8,570,951)
-

413,158,891

413,158,891

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

(8,500,819)
-

402,007,036

รวม

หน่วย : พันบาท

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากังเทพ
ด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
และบริ
ธนาคารกรุ
ษัทและบริ
ย่อยงเทพ
ษัทย่จอากั
ย ธนาคารกรุ
ด (มหาชน)งเทพ
และบริ
จากัษดัท(มหาชน)
ย่อย
และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่่ยนแปลงส่
วนของเจ้วานของเจ้
งบแสดงการเปลี
ของ (ต่อา)ของ (ต่อ่ย)นแปลงส่
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้า่ยของ
นแปลงส่
(ต่อ) วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นาหรั
สุดบวัปีนสทีิ้น่ 31
สุดธัวันวาคม
ที่ 31 ธั2562
นวาคม
สาหรั2562
บปีสิ้นสุดวันที่ ส31าหรั
ธันบวาคม
ปีสิ้นสุ2562
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้
าของ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ต่อ)

(นายเดชา (นายเดชา
ตุลานันท์) ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
หาร
หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

- 11 - - 11 -

- 11 -

(นายเดชา ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร

- 11 -

- 11 -

(นายเดชา ตุลานันท์) (นายเดชา ตุลานั
นท์) วรรณ(นายสุ
(นายสุ
แทนสถิ
วรรณ
ตย์)แทนสถิตย์)
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริ
หาร กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่จ้ ัดการใหญ่

29,771,751

(6,894,911)

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์) (นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

-- - 6,512,228
500,000
- - 500,000

6,512,228

23,000,000

101,500,000

155,870,255

(8,370,248)
401,959,457
-

401,959,457

418,463,077

-- - 16,765,473
-- - -

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

172,144,820

16,765,473

56,346,232

418,463,077
28,596,022
-

6.26
6.25- , 6.26
6.25- , 6.26
-

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

19,088,429

(5,000,000)
172,144,820
418,463,077
33,423,956
943,011

- -6.26 6.25
- - , 6.26 -

(3,722,154)
(8,370,248)
-28,596,022
(3,722,154)
--

-

(3,722,154)
(3,722,154)
(8,370,248)
(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
28,596,022
33,423,956
(3,722,154)
943,011
(500,000)

-

-

6.26
6.25- , 6.26

- -6.26
6.26 - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - (3,722,154)(3,722,154)
- -(3,722,154)(3,722,154)
- -(3,722,154)-6.25
- - ,,6.26
6.26 - - -- - - -- - - -- - 500,000- -- 500,000
- - -- - (500,000)
500,000(500,000)
- 500,000
500,000
(500,000)-6.25
-6.25
- - , 6.26 -- - -- - -- - - - - - 5,000,000- 5,000,000
(5,000,000)(5,000,000)
- 5,000,000
- - (5,000,000)
5,000,000
- -6.26 - - -- - (1,735,300)
- (1,735,300)
(3,092,634)
- (3,092,634)
(1,735,300)
- -- - (3,092,634)
(1,735,300)
- - - 33,423,956
(3,092,634)
33,423,956
- 28,596,02228,596,022
- -33,423,956---(5,607)
(5,607) (937,404)
- --(937,404)
(5,607)
- -- (937,404)
- (5,607)
(937,404)
-- - - -- - 943,011- -943,011
- 500,000
- - 943,011-6.25- , 6.26
ๆอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
6.2516,759,866
, 6.26 5,574,824
- 418,463,077
5,000,000
19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23216,759,866
19,088,429
28,036,451
56,346,232
(9,987,545)
16,759,866
24,000,000
5,574,824
106,500,000
28,036,451
172,144,820
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
19,088,429
56,346,232
5,574,824
16,759,866
28,036,451
5,574,824
(9,987,545)
28,036,451
24,000,000
(9,987,545)
106,500,000
24,000,000
172,144,820
106,500,000
418,463,077
172,144,820
ยอดคงเหลืยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ อ31ณธันวัวาคม
นที่ 312562
ธันวาคมยอดคงเหลื
2562 อ ณ วันที่ 31ยอดคงเหลื
ธัสนารองอื
วาคมน่ 2562
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
(1,735,300)
(3,092,634)
(5,607)
(937,404)
หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึนเป็
่งของงบการเงิ
นส่วนหนึ
หมายเหตุ
่งของงบการเงิ
นนีป้ ระกอบงบการเงิ
นนี้ โอนไปก
หมายเหตุ
นเป็นส่าไรสะสม
วนหนึ
ประกอบงบการเงิ
่งของงบการเงินนเป็นีน้ ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
19,088,429
56,346,232
16,759,866
5,574,824
28,036,451
(9,987,545)
24,000,000
106,500,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

(8,370,248)
(8,370,248)
155,870,255
(500,000)
-

ณ วันทีก่ ่อ31น ธันวาคม 2561
การจัดสรรกาไรของปีก่อนยอดคงเหลื
การจัดสรรกอาไรของปี
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
6.26
6.26
ทุนสารองตามกฎหมายยอดคงเหลื
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.266.252562
, 6.26
อ ณ วัน6.25
ที่ 1 ,มกราคม
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุการจั
บการจั
นั ดดสรรก
สรรกาไรของปี
าไรของปีกป่อจั นจุบนั
เงินปันผลจ่าย
ผลจ่าายย
6.26
6.26
เงิเงินนปัปันนผลจ่
ทุนสารองตามกฎหมาย ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.266.25 , 6.26
สารองอืน่ ๆ
สารองอื
ๆ 6.25
การจั
ดสรรกน่ าไรของปี
ปจั จุบ, 6.26
นั 6.25 , 6.26
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรเบ็
เสร็จารวม
เงินปันดผลจ่
ย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปก
าไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย

401,959,457
27,924,139
401,959,457
- - - - (8,370,248)(8,370,248)
- (8,370,248)(8,370,248)
- (8,370,248)29,771,751
(6,894,911)
23,000,000
101,500,000
- - - - (500,000)
500,000(500,000)
- 500,000
(500,000)-

การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรก
ก่อาไรของปี
น
ก่อน
เงินปันผลจ่าเงิยนปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรก
ปจั าไรของปี
จุบนั ปจั จุบนั
เงินปันผลจ่าเงิยนปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองอืน่ ๆสารองอืน่ ๆ
กาไรเบ็ดเสร็กจาไรเบ็
รวม ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม

(5,000,000)
155,870,255
401,959,457
38,716,478
939,248
155,870,255
401,959,457

ๆอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6.2516,765,473
, 6.26 6,512,228
- 401,959,457
5,000,000
19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23216,765,473
19,088,429
29,771,751
56,346,232
(6,894,911)
16,765,473
23,000,000
6,512,228
101,500,000
29,771,751
155,870,255
(6,894,911)
23,000,000
101,500,000
19,088,429
56,346,232
6,512,228
16,765,473
29,771,751
6,512,228
(6,894,911)
29,771,751
23,000,000
(6,894,911)
101,500,000
23,000,000
155,870,255
101,500,000
401,959,457
155,870,255
ยอดคงเหลืยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ อ31ณธันวัวาคม
นที่ 312561
ธันวาคมยอดคงเหลื
2561 อ ณ วันที่ 31ยอดคงเหลื
ธัสนารองอื
วาคมน่ 2561
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
(9,283,306)
(1,509,033)
าไรสะสม
(939,248)
- 401,959,457
19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23216,765,473
19,088,429
29,771,751
56,346,232
(6,894,911)
16,765,473
23,000,000
6,512,228
101,500,000
29,771,751
155,870,255
(6,894,911)
23,000,000
101,500,000
19,088,429
16,765,473 6,512,228
56,346,232
6,512,228
16,765,473
29,771,751
6,512,228
(6,894,911)
29,771,751
23,000,000
(6,894,911)
101,500,000
23,000,000
155,870,255
101,500,000
401,959,457
155,870,255
ยอดคงเหลืยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ อ1 มกราคม
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 12562
มกราคม ยอดคงเหลื
2562
อ ณ วันที่ 1โอนไปก
มกราคม
2562

รวม

(3,715,637)
(8,350,349)
-27,924,139
(3,715,637)
--

ยังไม่ได้จัดสรร

(3,715,637)
(3,715,637)
(8,350,349)
(500,000)
(500,000)
(5,000,000)
27,924,139
38,716,478
(3,715,637)
939,248
(500,000)

รวม
หน่วย : พันบาท

(8,350,349)
386,101,304
-

รวม

(8,350,349)
(8,350,349)
134,280,515
(500,000)
-

และชาระแล้
และช
ว าระแล้ว มูลค่า

ยังไม่ได้จัดสรร

หน่วย : พันบาท

386,101,304

กาไรสะสม

หน่วย : พันบาท

386,101,304
134,280,515

กรวม
าไรสะสมรวม

หน่วย : พันหน่
บาท
วย : พันบาท

จัดสรรแล้
มูลค่า ส่และช
วนเกิาระแล้
นทุนส่วนเกิ
ว นทุนส่วนเกิ
และช
มูลนค่ทุาาระแล้
นส่วนเกิวนทุนส่วส่นเกิ
วนเกิ
นมูทุนลนทุส่ค่นวานเกินทุน ส่ผลต่
วนเกิ
ส่วานเกิ
งนทุนนผลต่
ทุน าง ส่วนเกิ
ส่วนเกิ
นจัทุนดนทุสรรแล้
น วจัดสรรแล้
ผลต่
ส่วนเกิ
าวง นทุน ยังไม่ได้จัดผลต่
ยัสรร
งไม่าจังไดด้สรรแล้
จัดสรรว
ยังไม่วได้จัดสรร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หุน้ สามัญ หุน้ สามัญ หุน้ สามัญ หุน้ สามัญ จากการ
หุน้ สามัญจากการ จากการ
หุน้ หุสามั
น้ สามั
ญจากการ
ญ
จากการ
จากการ
หุน้ สามัจากการ
ญ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ ทุนจากการ
สารอง
จากการ
ทุนสารอง อืจากการ
่น จากการ
ๆ อื่น ๆ ทุนสจากการ
ารอง
อืทุ่นนๆสารอง
อื่น ๆ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
หมายเหตุ
ทุนทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ตีราคาทีด่ ินตีราคาทีด่ ตีินราคาอาคาร
ตีราคาอาคาร
เปลีตี่ยราคาที
นแปลง
เปลี
ด่ ิน ่ยนแปลงตีแปลงค่
ราคาอาคาร
ตีราคาที
า แปลงค่
ด่ ิน าตามกฎหมาย
เปลีตี่ยราคาอาคาร
นแปลง
ตามกฎหมาย แปลงค่
เปลี่ยนแปลง
า
ตามกฎหมาย
แปลงค่า
ตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว
และชาระแล้ว
มูลค่า
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ผลต่าง
มูลค่าเงินลงทุ
มูลค่นาเงินลงทุงบการเงิ
น
นงบการเงินมูลค่าเงินลงทุน
งบการเงิ
มูลค่าเงินนลงทุน
งบการเงิน
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
จากการ
จากการ
จากการ
จากการ
ทุนสารอง
อื่น ๆ
19,088,429
16,765,473 7,451,476
56,346,232
7,451,47639,055,057
16,765,473
39,055,057(5,385,878)
7,451,476
(5,385,878)22,000,000
39,055,057
22,000,00096,500,000
(5,385,878)
96,500,000
22,000,000
134,280,515
96,500,000
386,101,304 134,280,515
19,088,42919,088,42956,346,23256,346,23216,765,473
19,088,429
56,346,232
16,765,473
7,451,476
39,055,057
134,280,515
(5,385,878)
386,101,304
22,000,000
96,500,000
ณ วันที่ 12561
มกราคม ยอดคงเหลื
2561
อ ณ วันที่ 1 ยอดคงเหลื
มกราคม 2561
ยอดคงเหลืยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ อ1 มกราคม
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตีราคาทีด่ ิน
ตีราคาอาคาร
เปลี่ยนแปลง
แปลงค่า
ตามกฎหมาย
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรก
ก่อาไรของปี
น
ก่อน
การจัดสรรกาไรของปีก่อน การจัดสรรกาไรของปีก่อน
งบการเงิ(8,350,349)
เงินปันผลจ่าเงิยนปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
6.26
6.26
6.26
- -6.26 -- - -- - -- - - - - - มูลค่าเงิน- ลงทุ
- -น - (8,350,349)
-น (8,350,349)(8,350,349)
- (8,350,349)19,088,429
56,346,232
16,765,473
7,451,476
(5,385,878)
22,000,000
96,500,000
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมายยอดคงเหลื
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.266.252561
, 6.26
6.25- , 6.26 6.25
- - , 6.26 -- - -- - - - - - 500,000
- - 500,000 39,055,057
- - - - (500,000)
500,000(500,000)
- 500,000
(500,000)
อ ณ วัน6.25
ที่ 1 ,มกราคม
การจัดสรรกการจั
าไรของปี
ดสรรก
ปจั าไรของปี
จุบนั ปจั จุบนั
การจัดสรรกาไรของปีปจั จุการจั
บการจั
นั ดดสรรก
สรรกาไรของปี
าไรของปีกป่อจั นจุบนั
เงินปันผลจ่าเงิยนปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ผลจ่าายย
6.26
6.26
6.26
- -6.26
6.26 - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - (3,715,637)(3,715,637)
- -(3,715,637)(3,715,637)
- -(3,715,637)-เงิเงินนปัปันนผลจ่
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองตามกฎหมาย ทุทุนนสสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
6.25 , 6.266.25 , 6.26
6.25- , 6.26 6.25
- - ,,6.26
6.26 - - -- - - -- - - -- - 500,000- -- 500,000
- - -- - (500,000)
500,000(500,000)
- 500,000
500,000
(500,000)-6.25
-สารองอืน่ ๆสารองอืน่ ๆ
สารองอืน่ ๆ
สารองอื
ๆ 6.25
6.25- , 6.26 6.25
- - , 6.26 -- - -- - -- - - - - - 5,000,000- 5,000,000
(5,000,000)(5,000,000)
- 5,000,000
- - (5,000,000)
5,000,000
การจั
ดสรรกน่ าไรของปี
ปจั จุบ, 6.26
นั 6.25 , 6.26
กาไรเบ็ดเสร็กจาไรเบ็
รวม ดเสร็จรวม
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรเบ็
เสร็จารวม
- -6.26 - - -- - (9,283,306)
- (9,283,306)
(1,509,033)
- (1,509,033)
(9,283,306)
- -- - (1,509,033)
(9,283,306)
- - - 38,716,478
(1,509,033)
38,716,478
- 27,924,13927,924,139
- -38,716,478-เงินปันดผลจ่
ย
--โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปก
าไรสะสม
- - , 6.26 - (939,248)
- --(939,248)
- - -- (939,248)
- -- (939,248)
-- - - -- - 939,248- -939,248
- 500,000
- - 939,248-ทุนสารองตามกฎหมาย
6.25

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้
าของ ่นของส่
องค์ปส่ระกอบอื
ป่นของส่
ระกอบอื
วนของเจ้
่นของส่
วของ
นของเจ้
องค์ประกอบอื
กาไรสะสม
วนของเจ้
กาไรสะสม
าของ
หมายเหตุ หมายเหตุ
ทุนทีอ่ อก ทุนทีอ่ อก ส่วนเกิหมายเหตุ
น ส่วนเกิน ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ
วทุนเกิ
นองค์
ทีนอ่ อก
ส่วานเกิ
น าของ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รายงานประจ�ำปี 2562
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ธนาคารกรุ
งเทพ จงากั
เทพ
งเทพ
ด (มหาชน)
จากั
จากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริษและบริ
ัทและบริ
ย่อยษษัทัทย่อย่ยอย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษธนาคารกรุ
ัทย่อยธนาคารกรุ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด นนสดสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับปีสาหรั
สิ้นาหรั
สุบดบปีวัปีสนิ้นสทีิ้นสุ่ 31
ดสุดวัธันวันทีวาคม
ที่ 31่ 31ธันธั2562
นวาคม
วาคม2562
2562
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด งบการเงิงบการเงิ
นรวม
นงบการเงิ
รวม นรวม
สาหรับปีหมายเหตุ
สิ้นสุดหมายเหตุ
วันหมายเหตุ
ที่ 31 ธั2562
นวาคม2562
2562
2562 2561 2561
2561

กระแสเงิกระแสเงิ
นกระแสเงิ
สดจากกิ
นสดจากกิ
นจกรรมด
สดจากกิ
จาเนิ
กรรมด
จกรรมด
นงานาเนิ
าเนิ
นงาน
นงาน
กาไรจากการด
กาไรจากการด
กาไรจากการด
าเนินงานก่าเนิ
อาเนิ
นภาษี
นงานก่
นงานก่
เงิอนนภาษี
ได้
อนภาษี
เงินเงิได้
นได้
รายการปรัรายการปรั
บรายการปรั
กระทบกบาไรจากการด
กระทบก
บกระทบก
าไรจากการด
าไรจากการด
าเนินงานก่าเนิ
อาเนิ
นภาษี
นงานก่
นงานก่
เงิอนนภาษี
ได้
อนภาษี
เป็นเงินเงิได้
นได้
เป็เนป็นหมายเหตุ
กระแสเงิ
าเนิาเนิ
เงินสดรันบสดจากกิ
เงิ(จ่นเงิาสดรั
นย)สดรั
จากกิ
บจบ(จ่กรรมด
(จ่
าจย)ากรรมด
ย)จากกิ
จากกิ
จนกรรมด
จงาน
นกรรมด
งานาเนิาเนิ
นงาน
นงาน
กาไรจากการด
าเนิ
น
งานก่
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่
ค่าค่เสืาเสื
อ่ มราคาและรายจ่
อ่ มราคาและรายจ่
ายตัดบัญาชียตั
ายตั
ดบัดญ
บัญ
ชี ชี
รายการปรั
กระทบก
าไรจากการด
นญงานก่
หนีส้ ูญบและหนี
หนีหนี
ส้ ูญ
ส้ งสั
ูญ
และหนี
และหนี
ยจะสูส้ ญงสั
ส้ งสั
ยาเนิ
จะสู
ยจะสู
ญ อนภาษีเงินได้เป็น
เงินขาดทุ
สดรับนจากการปรั
(จ่ขาดทุ
าย)
จากกิ
จโครงสร้
กรรมดาบาเนิ
น้ งานางหนี
ขาดทุ
นจากการปรั
นบจากการปรั
งหนี
โครงสร้
บโครงสร้
างหนี
้ ้

46,431,919
4,127,3144,127,314
4,127,31444,271,104
3,356,3253,356,325
3,356,32544,008,167
3,924,6593,924,659
3,924,65945,324,544
3,201,7523,201,752
3,201,752
31,208,166
31,208,166
31,208,16618,358,031
18,358,031
18,358,03130,601,427
30,601,427
30,601,42717,545,193
17,545,193
17,545,193

ค่กาไรจากการแปลงค่
าเสือ่ มราคาและรายจ่
ญเงิาชีนเงิกูน้ยกูืม้ยระยะยาว
กาไรจากการแปลงค่
กาไรจากการแปลงค่
าเงิานยตั
กู้ยดืมบัาระยะยาว
ืมระยะยาว
หนี
ส
้
ญ
ู
และหนี
ส
้
งสั
ย
จะสู
ญ
ส่วนเกินมูส่ลวส่ค่นเกิ
วานเกิ
เงินมูลงทุ
นลมูค่ลนาค่เงิ
ในตราสารหนี
านเงิลงทุ
นลงทุ
นในตราสารหนี
นในตราสารหนี
ต้ ัดจาหน่าต้ ยัดต้ จัดาหน่
จาหน่
ายาย

1,142,9111,142,911
1,142,9113,606,4993,606,499
3,606,499 1,142,9111,142,911
1,142,9113,606,4993,606,499
3,606,499
4,127,314
3,924,659
(9,038,049)
(9,038,049)
(9,038,049)3,356,325
(866,826)(866,826)
(866,826)(9,038,049)
(9,038,049)
(9,038,049)3,201,752
(866,826)(866,826)
(866,826)
31,208,166
18,358,031
30,601,427
17,545,193
208,974 208,974
208,974 890,939 890,939
890,939 368,642 368,642
368,6421,026,7431,026,743
1,026,743

ส่กาไรจากการจ
วนเกินมูกลาไรจากการจ
าเงิาหน่
นลงทุ
ต้ ัดนจเพื
ย นน
กค่าไรจากการจ
ายเงินในตราสารหนี
นาหน่
ลงทุ
าหน่
านยเงิ
าเพื
ยเงิ
น่อลงทุ
นการลงทุ
ลงทุ
นาหน่
เพื
่อนการลงทุ
่อาการลงทุ
(ก
าไร)
ขาดทุ
น
ที
ย
่
ั
ง
ไม่
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
จากการตี
ร
าคาหลั
ก
ขาดทุนจากการด้
ขาดทุ
ขาดทุ
นจากการด้
อนยค่
จากการด้
าของเงิ
อยค่
อนยค่
ลงทุ
าของเงิ
าของเงิ
น นลงทุ
นลงทุ
น น ทรัพย์เพื่อค้า

208,974
890,939
368,642
1,026,743
(20,272,149)
(20,272,149)
(20,272,149)
(10,684,693)
(10,684,693)
(10,684,693)(19,610,308)
(19,610,308)
(19,610,308)(7,025,946)
(7,025,946)
(7,025,946)
(270,285)
219,138
(17,068)
857
507,458 507,458
507,4582,675,9062,675,906
2,675,906 507,458 507,458
507,4582,675,9062,675,906
2,675,906

ขาดทุ
นจากการด้
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่อยค่
ายทีาของเงิ
ด่ าหน่
ินาหน่
อาคาร
านยที
าลงทุ
ยที
ด่ ินและอุ
ด่ นินอาคาร
อาคาร
ปกรณ์
และอุ
และอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
ส่ขาดทุ
วนแบ่นจากการด้
งกขาดทุ
าไรจากเงิ
น
ลงทุ
น
ตามวิ
ธ
ส
ี
ว
่
นได้
เ
สี
ย
ขาดทุ
นจากการด้
อนยค่
จากการด้
าของสิ
อยค่
อนยค่
ทรัาของสิ
พาของสิ
ย์อื่น ทรั
(โอนกลั
นทรั
พย์พอย์ื่นอบื่น(โอนกลั
) (โอนกลั
บ)บ)

507,458
(64,089) (64,089)
(64,089)2,675,906
(3,272) (3,272)
(3,272) 507,458
(64,280) (64,280)
(64,280)2,675,906
(2,304) (2,304)
(2,304)
(92,582) (46,722)
- (46,751)
- 91,824
(46,722)
(46,722) (77,695)
91,824 91,824
91,824 (46,751)
(46,751) 91,824
91,824
909,267
1,058,423
514,489
429,783
984,145 984,145
984,1453,482,3373,482,337
3,482,337 906,373 906,373
906,3733,457,0273,457,027
3,457,027

ขาดทุ
จากการปรั
งหนี
(กาไร)นขาดทุ
(ก(ก
าไร)
นาไร)
ทีย่ ขาดทุ
ังบขาดทุ
ไม่โครงสร้
เกินดทีนขึย่ ที้นังาย่ ไม่
จากการตี
ังไม่
เกิเ้ ดกิขึด้นขึจากการตี
ร้นาคาหลั
จากการตี
กรทรั
าคาหลั
ราคาหลั
พย์เพืก่อทรั
กค้ทรั
าพย์พเย์พืเ่อพืค้่อาค้า
กาไรจากการแปลงค่
เงิังไม่
นเกิกูเดกิ้ยขึดืม้นขึระยะยาว
ขาดทุ
นทีย่ ขาดทุ
ังขาดทุ
ไม่เกินดทีนขึย่ ที้นังย่าไม่
จากการโอนเปลี
จากการโอนเปลี
้นจากการโอนเปลี
ย่ นประเภทเงิ
ย่ นประเภทเงิ
ย่ นประเภทเงิ
นลงทุน นลงทุ
นลงทุ
นน
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หน่วย : พัหน่
นหน่
บาท
วยวย: พั: นพับาท
นบาท
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิงบการเงิ
นงบการเงิ
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
2562 2562
2562 2561 2561
2561
หน่วย : พันบาท
งบการเงิ
นรวม44,271,104
งบการเงิ44,008,167
น44,008,167
เฉพาะธนาคาร
46,431,919
46,431,919
46,431,919
44,271,104
44,271,10444,008,167
45,324,544
45,324,544
45,324,544
2562
2561
2562
2561

1,142,911
(270,285)(270,285)
(270,285)3,606,499
219,138 219,138
219,138 1,142,911
(17,068) (17,068)
(17,068)3,606,499
857 857
857
(9,038,049)
(866,826)
(9,038,049)
(866,826)
-66,340 66,340
66,340
-66,340 66,340
66,340

ขาดทุ
ังวส่ไม่
เกิดงกขึงาไรจากเงิ
้นนกจากการโอนเปลี
ย่ ตามวิ
นประเภทเงิ
นเสีลงทุ
ส่วนแบ่นทีงกย่ ส่าไรจากเงิ
นแบ่
วนแบ่
ลงทุ
าไรจากเงิ
นตามวิ
นลงทุ
นลงทุ
ธสี น่วตามวิ
นนได้
เสีธยสี ธ่วสี นได้
่วนได้
เยสียน
กาไรจากการจ
าหน่
ายเงิ
นลงทุ
ขาดทุ
นจากการด้
ขาดทุ
ขาดทุ
นจากการด้
อนยค่
จากการด้
าของทรั
อยค่
อนพยค่
าเพื
ย์ของทรั
าส่อของทรั
ินการลงทุ
รอการขาย
พย์พสย์นินสรอการขาย
ินรอการขาย

- (92,582)
66,340 (77,695)
-66,340
(92,582)
(92,582) (77,695)
(77,695)
--(20,272,149)
(10,684,693)
(19,610,308)
(7,025,946)
909,267 909,267
909,2671,058,4231,058,423
1,058,423 514,489 514,489
514,489 429,783 429,783
429,783

ขาดทุ
าของทรัพส้ ย์ินสินรอการขาย
ค่าใช้จน่าจากการด้
ยจากประมาณการหนี
ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจอยจากประมาณการหนี
่ายค่
ยจากประมาณการหนี
ส้ ินส้ ิน
กาไรจากการจ
ยทีย้ ด่ สุย้ ินทสุอาคาร
รายได้
ดอกเบี
รายได้
รายได้
ย้ าหน่
สุดทอกเบี
ดธิาอกเบี
ธิทธิ และอุปกรณ์

(64,089)
(3,272)
(64,280)
(2,304)
(71,071,455)
(71,071,455)
(71,071,455)
(71,375,658)
(71,375,658)
(71,375,658)(68,254,949)
(68,254,949)
(68,254,949)
(68,529,526)
(68,529,526)
(68,529,526)
(46,722)
91,824
(46,751)
91,824
(3,769,070)
(3,769,070)
(3,769,070)(3,781,176)
(3,781,176)
(3,781,176)(6,632,283)
(6,632,283)
(6,632,283)
(12,200,147)
(12,200,147)
(12,200,147)

ขาดทุ
ของสิ
รายได้นเงิจากการด้
นรายได้
ปัรายได้
นผลเงิอนเงิยค่
ปันนปัาผล
นผล นทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
ค่เงิานใช้สดรั
จ่าบยจากประมาณการหนี
ดอกเบี
เงินเงิสดรั
นสดรั
ย้ บดอกเบี
บดอกเบี
ย้ ย้ ส้ ิน

984,145
3,482,337
906,373
3,457,027
113,718,086
113,718,086
113,718,086
110,767,001
110,767,001
110,767,001109,327,492
109,327,492
109,327,492
106,001,571
106,001,571
106,001,571
(71,071,455)
(71,375,658)
(68,254,949)
(68,529,526)
(40,865,236)
(40,865,236)
(40,865,236)
(39,083,462)
(39,083,462)
(39,083,462)(39,015,108)
(39,015,108)
(39,015,108)
(37,279,290)
(37,279,290)
(37,279,290)

รายได้
สุทาย้ ธิยดอกเบี
เงินสดจ่ดาอกเบี
ยดอกเบี
เงินเงิสดจ่
นย้ สดจ่
ายดอกเบี
ย้ ย้
รายได้
ผล
นนสดรั
บเงิบนเงิปันนปัผล
นผล
เงิ
นสดรัเงิบนเงิปันเงินปัสดรั
ผล

(3,769,070)
(12,200,147)
3,767,5493,767,549
3,767,549(3,781,176)
3,898,4983,898,498
3,898,498 (6,632,283)
3,592,2623,592,262
3,592,262
3,672,6593,672,659
3,672,659
113,718,086
110,767,001
109,327,492
106,001,571
(9,630,583)
(9,630,583)
(9,630,583)
(12,134,523)
(12,134,523)
(12,134,523)
(8,040,620)
(8,040,620)
(8,040,620)
(10,716,622)
(10,716,622)
(10,716,622)

เงิ
ดอกเบี
เงินเงิสดจ่
นสดจ่
ายภาษี
เงินเงิได้
นได้
เงินนสดรั
สดจ่บายภาษี
เยงิ้ านยภาษี
ได้
เงิ
น
สดจ่
า
ยดอกเบี
ย
้
รายได้
รายได้
บ้นอืบ่นอืเพิ
่นเพิ
่มขึ่ม้นขึ้น
รายได้ค้างรั
บอื่นคเพิ้าคงรั
่ม้าขึงรั

(40,865,236)
(39,083,462)
(37,279,290)
(637,904)(637,904)
(637,904)
(85,964) (85,964)
(85,964)(39,015,108)
(657,998)(657,998)
(657,998)
(114,409)(114,409)
(114,409)
3,767,549
3,898,498
3,592,262
3,672,659
101,084 101,084
101,084 85,574 85,574
85,574 (44,177) (44,177)
(44,177) 29,384 29,384
29,384

เงิ
ปัาใช้
นจาผล
ค่านค่ใช้
่ายอื
จยค้
่า่นยค้
าเพิงจ่
า่มงจ่
าขึยอื
า้นยอื
่นเพิ
่นเพิ
่มขึ่ม้นขึ้น(ลดลง)
(ลดลง)
ค่านใช้สดรั
จ่าบยค้เงิ
งจ่
(ลดลง)
เงินสดจ่
า
ยภาษี
เ
งิ
น
ได้
กาไรจากการด
กาไรจากการด
นงานก่
นงานก่
อนการเปลี
นการเปลี
ย่ นแปลง
ย่ นแปลง
กาไรจากการด
าเนินงานก่าเนิ
อาเนิ
นการเปลี
ย่ อนแปลง

(9,630,583)

รายได้คในสิ
้างรับนอืทรั่นพเพิในสิ
น้นทรั
นทรั
พส้ ย์พินแย์ดละหนี
แาเนิ
ละหนี
ินส้ ดินาเนิ
ดาเนิ
นงาน
นงาน
ย์่มในสิ
แขึละหนี
นส้ งาน

(12,134,523)

(8,040,620)

(10,716,622)

(637,904)
(85,964)
(657,998)
(114,409)
47,348,749
47,348,749
47,348,74954,734,670
54,734,670
54,734,67043,472,289
43,472,289
43,472,28950,395,012
50,395,012
50,395,012
101,084
85,574
(44,177)
29,384

าย์พงจ่ดย์าเนิ
าด(เพิ
ยอื
่ม) (เพิ
ขึ้น(เพิ
นสิ่าทรั
นยค้
พงาน
าเนิ
น่ม่นงาน
่ม(ลดลง)
ขึ่ม้นขึ)้นลดลง
) ลดลง
สินทรัค่พาย์ใช้ดสิจาเนิ
นทรั
ขึนเพิ้นงาน
ลดลง
ก
าไรจากการด
าเนิ
น
งานก่
อ
นการเปลี
รายการระหว่
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
นน
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
น ย่ นแปลง

(20,810,795)
(20,810,795)
(20,810,795)
(14,357,978)
(14,357,978)
(14,357,978)
*
(37,778,031)
* * (37,778,031)
(37,778,031)
(19,836,032)
(19,836,032)
(19,836,032)
47,348,749
54,734,670
43,472,289
50,395,012
373,514 373,514
373,5146,289,6896,289,689
6,289,689 2,704,9712,704,971
2,704,9714,092,8664,092,866
4,092,866

ละหนี
ินพน้ ดย์พาเนิ
นงาน
นเงินลงทุ
นทรัลงทุ
นย์ในหลั
นพแในหลั
กทรั
กส้ ทรั
รย์ะยะสั
ระยะสั
น้ น้
เงินลงทุในสิ
นเงิ
ในหลั
กพทรั
ย์ระยะสั
สินทรัเงิพนย์ให้
ดาเนิ
(เพิ
่มหนี
ลดลง
เงิงาน
นเงิ่อให้
นให้
สลินูกสเชื
ินขึเชื
่อ้น้ แก่
่อ)แก่
ลูกลหนี
ูกหนี
้ ้
สินนเชื
แก่

10,715,732
10,715,732
10,715,732
(88,376,984)
(88,376,984)
(88,376,984)11,443,470
11,443,470
11,443,470
(80,419,545)
(80,419,545)
(80,419,545)
(20,810,795)
(14,357,978)
*
(37,778,031)
(19,836,032)
1,803,0181,803,018
1,803,018
1,692,3131,692,313
1,692,313
1,331,4491,331,449
1,331,449
1,296,5011,296,501
1,296,501

รายการระหว่
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัทรั
พาย์พงธนาคารและตลาดเงิ
สย์ินสรอการขาย
ินรอการขาย น
เงิ
ลงทุ
กพทรั
สินนทรั
พย์นอสิในหลั
ื่นสิทรั
นทรั
ย์พอย์พื่นอย์ื่นระยะสัน้

373,514
2,704,971
4,092,866
(38,638,815)
(38,638,815)
(38,638,815)6,289,689
(876,447)(876,447)
(876,447)(41,367,622)
(41,367,622)
(41,367,622)(2,391,024)
(2,391,024)
(2,391,024)
10,715,732
(88,376,984)
11,443,470
(80,419,545)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ทรัพ*ย์ธนาคารได้
ส*มินธนาคารได้
1,803,018
* ธนาคารได้
ีกรอการขาย
ารเปลีมย่ ีกนแปลงการแสดงรายการของปี
มารเปลี
ีการเปลี
ย่ นแปลงการแสดงรายการของปี
ย่ นแปลงการแสดงรายการของปี
ก่อน ทีน่ ามาเปรี
ก่อกน่อนทีนย่ ทีบเที
ามาเปรี
น่ ามาเปรี
ยบให้
ยบเที
ยสบเที
อดคล้
ยบให้
ยบให้
องกั
สอดคล้
สบอดคล้
การแสดงรายการปี
องกั
องกั
บการแสดงรายการปี
บการแสดงรายการปี
ปัจจุ1,692,313
บัน ปัจปจุัจบจุันบัน
สิ
น
ทรั
พ
ย์
อ
น
่
ื
(38,638,815)
(876,447)
หมายเหตุหมายเหตุ
ปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นเป็
นเป็
ง่ นของงบการเงิ
ส่นวส่นหนึ
วนหนึ
ง่ ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
นนี้
นนีน้ นี้

- 12 - - 12
- 12- -

* ธนาคารได้มีการเปลีย่ นแปลงการแสดงรายการของปีก่อน ทีน่ ามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับการแสดงรายการปีปัจจุบัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

- 12 -

1,331,449

1,296,501

(41,367,622)

(2,391,024)

รายงานประจ�ำปี 2562

งบกระแสเงินสดธนาคารกรุ
(ต่องเทพ
) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งเทพ งจเทพ
ากังเทพ
ด จ(มหาชน)
ากัจดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริและบริ
ษัทและบริ
ย่อษยัทษย่ัทอย่ยอย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษธนาคารกรุ
ัทย่อธนาคารกรุ
ย ธนาคารกรุ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด (ต่นอสด
)นสด
(ต่อ(ต่) อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับสปีาหรั
สิ้นาหรั
บสุปีดบสวัปีนิ้ สทีสุิ้น่ด31
สุวันดธัวัทีน่ 31
วาคม
ที่ 31
ธันธัวาคม
2562
นวาคม
2562
2562

ินและส่
วจนของเจ้
ของ
กระแสเงิ
นหนี
สดจากกิ
นจส้ กรรมด
สดจากกิ
จกรรมด
กรรมด
าเนิ(ต่าเนิ
นาองาน
(ต่อ(ต่
) อ)
กระแสเงิ
นกระแสเงิ
สดจากกิ
าเนิ
นงาน
)นงาน
เงิ
น
รั
บ
ฝาก
หนีส้ ินดหนี
าเนิส้ หนี
นินงานเพิ
ดส้ าเนิ
ินดาเนิ
น่มงานเพิ
ขึ้น งานเพิ
(ลดลง)
่มขึ้น่มขึ(ลดลง)
้น (ลดลง)

หน่วย : พันบาท

หน่วย :หน่
พันวหน่
บาท
ย ว: ยพัน: พับาท
นบาท
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
2561
2562 2562
2562
2562 2561 2561
2561

งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิงบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
หมายเหตุ
2562
256125612561
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ2562 2562
2562 2561
6.15

เงินรับฝาก
เงิานงธนาคารและตลาดเงิ
รัเงิบนฝาก
รับฝาก
รายการระหว่
น

2,370,792,167

2,316,034,607

2,262,490,378

44,322,627
44,322,627
44,322,62715,726,256
15,726,256
15,726,25653,544,229
53,544,229
53,544,22910,069,378
10,069,378
10,069,378
134,346,323
136,862,124
129,277,274
128,394,405

6.16

งธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
างธนาคารและตลาดเงิ
น
น น
หนีส้ ินรายการระหว่
จ่ายคืรายการระหว่
นเมืรายการระหว่
่อาทวงถาม

2,326,469,540

(2,515,800)
(2,515,800)
(2,515,800)3,278,257
3,278,257
3,278,257 882,869
882,869
882,8691,181,868
1,181,868
1,181,868
5,523,288
7,223,141
5,488,403
7,199,386

จ่ส้ ันา่อินยคื
จ่านยคื
เมืน่อเมื
ทวงถาม
่อทวงถาม
ส้ ินจ่าหนี
ยคืส้ หนี
นินพเมื
หนีส้ ินหนีตราสารอนุ
ธ์ทวงถาม

6.4

(1,699,853)
(1,699,853)
(1,699,853) (28,599)
(28,599)
(28,599)(1,710,983)
(1,710,983)
(1,710,983) (10,984)
(10,984)
(10,984)
37,837,421
22,338,039
37,370,815
21,854,408

ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืม

6.17

144,680,567

116,348,334

144,315,507

116,221,332

1,626,872

1,577,698

103,722

87,709

18,701,528

16,518,913

18,428,103

16,311,378

เงินกู้ยืมเงิระยะสั
นกูเงิ้ยนืมกูน้ ระยะสั
้ยืมระยะสั
น้ น้
ินอืส้ ่นินอื่น
หนีส้ ินอื่นหนีส้ หนี

223,516223,516
223,516 (102,183)
(102,183)
(102,183) (14,541)(14,541)
(14,541) (3,081)(3,081)
(3,081)

15,068,983
15,068,983
15,068,983(1,621,895)
(1,621,895)
(1,621,895)17,563,391
17,563,391
17,563,3911,303,152
1,303,152
1,303,152

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

เงิากกิ
นสดสุ
ทจธิกรรมด
จทากกิ
ธิจากกิ
จาเนิ
กรรมด
จนกรรมด
นงาน
นงาน
เงินสดสุเงิทธินจสดสุ
งานาเนิาเนิ

ประมาณการหนีส้ ิน

56,190,876
56,190,876
56,190,876
(23,642,901)
(23,642,901)
(23,642,901)50,071,491
50,071,491
50,071,491
(34,321,889)
(34,321,889)
(34,321,889)

6.21

กระแสเงิ
นสดจากกิ
นจกรรมลงทุ
สดจากกิ
จกรรมลงทุ
จนกรรมลงทุ
น น
กระแสเงิ
นกระแสเงิ
สดจากกิ
หนีส้ ินเงิภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
นสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
ยในการซื
ทรั
กพทรัย์เพผืย์อ่ เขาย
ผือ่ ขาย
นสดจ่เงิายในการซื
้อาหลั
กทรั้อพหลัย์้อเกผืหลั
อ่ ขาย

6.13

2,364,416
1,399,378
2,158,732
1,187,304
(580,621,168)
(580,621,168)
(580,621,168)
(406,898,932)
(406,898,932)
(406,898,932)
(565,635,275)
(565,635,275)
(565,635,275)
(396,232,943)
(396,232,943)
(396,232,943)

หนีส้ ินเงิอืน่นสดรับเงิจากการจ
นสดรั
เงินสดรั
บจากการจ
บจากการจ
าหน่
ายหลั
กพทรัย์เพผืย์อ่ เขาย
ผือ่ ขาย
าหน่
ายหลั
กาหน่
ทรั
พาย์ยหลั
เกผืทรั
อ่ ขาย

72,754,204
74,854,166
51,721,099
52,536,301
507,543,770
507,543,770
507,543,770
438,671,785
438,671,785
438,671,785497,030,202
497,030,202
497,030,202
421,540,961
421,540,961
421,540,961

นิ สดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
ยในการซื
้อตราสารหนี
้อท้ ตราสารหนี
ท้ จี่ ะถื
ท้ จี่ อะถื
จนครบก
อจนครบก
าหนด
าหนด
เงิรวมหนี
นสดจ่เงิาส้ ยในการซื
้อาตราสารหนี
จี่ ะถือจนครบก
าหนด

2,788,626,786
2,703,591,333
2,704,898,262
2,606,282,601
(87,451,141)
(87,451,141)
(87,451,141)
(61,740,676)
(61,740,676)
(61,740,676)
(10,352,832)
(10,352,832)
(10,352,832)
(10,550,169)
(10,550,169)
(10,550,169)

นสดรั
เงินสดรั
บจากการไถ่
บถจากการไถ่
ถอนตราสารหนี
ถอนตราสารหนี
ท้ จี่ ะถื
ท้ จี่ อะถื
จนครบก
อจนครบก
าหนด
าหนด
เงินสดรับเงิจากการไถ่
อนตราสารหนี
ท้ จี่ ะถือจนครบก
าหนด

84,472,790
84,472,790
84,472,79052,854,424
52,854,424
52,854,424 5,723,379
5,723,379
5,723,3799,647,827
9,647,827
9,647,827

เงิายในการซื
นสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
เงิไปนลงทุ
นทัว่ นไป
ทัว่ ไป
เงินสดจ่าของ
้อาเงิยในการซื
นลงทุ้อเงิ
นทัน้อว่ ลงทุ
ส่วนของเจ้

(9,304,111)
(9,304,111)
(9,304,111)(3,388,875)
(3,388,875)
(3,388,875)(8,357,583)
(8,357,583)
(8,357,583)(3,144,206)
(3,144,206)
(3,144,206)

เงินสดรับเงิจากการจ
นสดรั
เงินสดรั
บจากการจ
าหน่
บจากการจ
ายเงิาหน่
นลงทุ
าหน่
ายเงิ
นาทันยเงิ
ว่ ลงทุ
ไปนลงทุ
นทัว่ นไป
ทัว่ ไป

ทุนเรือนหุน้

เงินสดจ่เงิายในการซื
นสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
้อาเงิยในการซื
นลงทุ้อเงิ
นในบริ
น้อลงทุ
เงินษลงทุ
นัทในบริ
ย่นอในบริ
ยและบริ
ษัทย่ษอัทยและบริ
ย่ษอัทยและบริ
ร่วม ษัทร่ษวัทมร่วม

2,242,534
2,242,534
2,242,5345,373,981
5,373,981
5,373,981 2,137,272
2,137,272
2,137,2725,373,981
5,373,981
5,373,981

6.23

(124,267)
(124,267)
(124,267) (200,001)
(200,001)
(200,001)(1,124,267)
(1,124,267)
(1,124,267) (200,001)
(200,001)
(200,001)

ทุนจดทะเบียน

เงินสดรับเงิจากเงิ
นสดรั
เงินสดรั
บนปัจากเงิ
นบผลที
จากเงิ
นปัไ่ ด้นรผลที
ปัับนจากบริ
ผลที
ไ่ ด้รไ่ับษด้จากบริ
รัทับย่จากบริ
อยและบริ
ษัทย่ษอัทยและบริ
ย่ษอัทยและบริ
ร่วม ษัทร่ษวัทมร่วม

89,212 89,212
89,212 130,287130,287
130,287 3,038,500
3,038,500
3,038,5008,644,809
8,644,809
8,644,809

หุน้ บุริมสิทธิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

16,550

เงินสดจ่เงิายในการซื
นสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
้อาทียในการซื
ด่ ิน อาคาร
้อทีด่ ้อินทีอุด่ อาคาร
ปินกรณ์
อาคาร
อุแปละสิ
กรณ์
อุปทกรณ์
ธิแกละสิ
ารเช่
และสิ
ทาธิกทารเช่
ธิการเช่
า า

3,998,345,000
มูินลอาคาร
ค่ปาหุกรณ์
น้ ละ
เงินสดรัหุน้บเงิสามั
จากการจ
นสดรั
เงินญสดรั
บจากการจ
าหน่
บจากการจ
ายทีาหน่
ด่ ินาหน่
าอาคาร
ยทีาด่หุยที
ินน้ และอุ
ด่ อาคาร
และอุ
และอุ
ป10
กรณ์
ปบาท
กรณ์

19,088,429

เงินสดรั
นหุสดรั
เงิน้ นสามั
สดรั
บจากการออกหุ
น้ กู้ไม่ด้อน้ ยสิ
กู้ไน้ ทม่กูธิด้ไแ้อม่ละไม่
ยสิ
ด้อทยสิ
ธิมแีหทละไม่
ลัธิแกละไม่
ประกั
มีหลัมนกีหประกั
ลักประกั
น น 6.2
ส่วนเกิ
มูลค่บเงิาจากการออกหุ
ญบจากการออกหุ
นสดจ่เงิายในการไถ่
น่นสดจ่
เงิของส่
นสดจ่
ายในการไถ่
ถยในการไถ่
อนหุน้ กูถา้ไอนหุ
ม่ถดอนหุ
้อน้ ยสิ
กู้ไน้ ทม่กูธิด้ไแ้อม่ละไม่
ยสิ
ด้อทยสิ
ธิมแีหทละไม่
ลัธิแกละไม่
ประกั
มีหลัมนกีหประกั
ลักประกั
น น6.2
องค์ปเงิระกอบอื
วานของเจ้
ของ

เงินปันผลจ่
เงินาปัเงิยนผลจ่
ปันผลจ่
าย าย

19,088,429

39,983,450
76,499
76,499
76,499

6.2

6.2 6.2 36,727,413
36,727,413
36,727,413

6.2

6.2 6.2

6.25 , 6.26

-

- - 38,847,808
38,847,808
38,847,808
56,346,232
56,346,232
- - (29,131,439)
(29,131,439)
(29,131,439)
40,383,596
46,154,541

- - 36,727,413
36,727,413
36,727,413

-

- -

143,207143,207
143,207 171,254171,254
171,254 143,207143,207
143,207 171,254171,254
171,254

24,000,000

23,000,000

24,000,000

106,500,000

101,500,000

106,500,000

(380,706)
(380,706)
(380,706) (325,473)
(325,473)
(325,473)

อื่น ๆ

เงินสดสุเงิทธินจสดสุ
เงิากกิ
นสดสุ
ทจธิกรรมจั
จทากกิ
ธิจากกิ
จดกรรมจั
หาเงิ
จกรรมจั
นดหาเงิ
ดหาเงิ
น น

-

- -

-

23,000,000
- -

101,500,000

24,397,512
24,397,512
24,397,512(2,503,836)
(2,503,836)
(2,503,836)24,778,218
24,778,218
24,778,218(2,178,363)
(2,178,363)
(2,178,363)

ยังผลกระทบจากการเปลี
ไม่ไผลกระทบจากการเปลี
ด้จัดสรร ย่ นแปลงของอั
ผลกระทบจากการเปลี
ย่ นแปลงของอั
ย่ นแปลงของอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
ตย่ ราแลกเปลี
นทีม่ ีตย่อนที
เงินย่ ม่ สด
นที
ีต่อม่ เงิีตน่อสด
เงินสด

187,345,092
172,144,820
155,870,255
(124,694)
(124,694)
(124,694) 170,036,820
(51,842)(51,842)
(51,842) (119,519)
(119,519)
(119,519) (49,850)
(49,850)
(49,850)
427,751,210
412,814,248
418,463,077
401,959,457
(4,303,979)
(4,303,979)
(4,303,979)(3,078,711)
(3,078,711)
(3,078,711)(4,316,727)
(4,316,727)
(4,316,727)(3,053,411)
(3,053,411)
(3,053,411)

รวมส่
เงินสดลดลงสุ
เงินสดลดลงสุ
เงิวนของธนาคาร
นทสดลดลงสุ
ธิ ทธิ ทธิ

ส่วนนได้
เเงิสีนยวัสด
ีอวัณนานาจควบคุ
ม
เงิ
สด ณ
เงิ
นทีทีไ่นม่่ สด
ณ1มมกราคม
ทีวั่ น1ทีมกราคม
่ 1 มกราคม

365,099
344,643
- 65,382,699
62,394,091
62,394,091
62,394,09165,472,802
65,472,802
65,472,80262,329,288
62,329,288
62,329,288
65,382,699
65,382,699
6.1

6.1 6.1 428,116,309
58,090,112
58,090,112
58,090,11262,394,091
62,394,091
62,394,09158,012,561
58,012,561
58,012,56162,329,288
62,329,288
62,329,288
413,158,891
418,463,077
401,959,457

3,216,743,095

รวมหนีหมายเหตุ
ส้ ปินหมายเหตุ
และส่ปวระกอบงบการเงิ
นของเจ้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็านของ
ส่วนนหนึ
เป็นนเป็
ง่ ส่ของงบการเงิ
วนนหนึ
ส่วนหนึ
ง่ ของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
นนี้ นนี้ นนี้

3,116,750,224

3,123,361,339

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายเดชา ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร

19,088,429

(12,092,402)
(12,092,402)
(12,092,402)
(12,065,986)
(12,065,986)
(12,065,986)
(12,092,402)
(12,092,402)
(12,092,402)
(12,065,986)
(12,065,986)
(12,065,986)

เงินปันผลจ่
เงินาปัเงิยให้
นผลจ่
ปันแก่ผลจ่
าสยให้
่วนได้
ายให้
แก่เสีสแย่วก่นได้
ทีสไ่ ่วม่นได้
เมสีีอยานาจควบคุ
เทีสีไ่ ยม่ทีมไ่ ีอม่านาจควบคุ
มีอานาจควบคุ
ม
ม ม

(นายเดชา
(นายเดชา
(นายเดชา
ตุลานันท์ตุ)ลานั
ตุลนานั
ท์)นท์)
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
หาร หารหาร

2,70439,983,450
2,704
2,704

19,088,429

6.2 6.2 56,346,232
- - 38,847,808
38,847,808
38,847,808
56,346,232
6.2 6.2 34,471,457
- - (29,131,439)
(29,131,439)
(29,131,439)
42,842,767

ทุนสารองตามกฎหมาย

เงินสดรวมส่
เงิณนวัเงิ
นนของเจ้
นทีสด
ณ
่ 31วัณนธัาทีนของ
วั่นวาคม
31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
วสด

16,550

(84,767,673)
(84,767,673)
(84,767,673)
23,119,868
23,119,868
23,119,868(79,046,917)
(79,046,917)
(79,046,917)
33,496,691
33,496,691
33,496,691

น้ สามันญ
1,908,842,894
หุดน้ หาเงิ
มูนลค่นาหุน้ ละ 10 บาท
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นหุกระแสเงิ
สดจากกิ
สดจากกิ
นจกรรมจั
สดจากกิ
จดกรรมจั
หาเงิ
จกรรมจั
นดหาเงิ

จัดสรรแล้ว

16,550

39,983,450
100,007100,007
100,007 39,983,450
4,833 4,833
4,833

ทุนทีเงิอ่ อกและช
วจทากกิ
นสดสุเงิทธินจาระแล้
สดสุ
เงิากกิ
นสดสุ
ทจธิกรรมลงทุ
ธิจากกิ
จกรรมลงทุ
นจกรรมลงทุ
น น

เงินสดรับเงิจากการออกหุ
นสดรั
เงินสดรั
บจากการออกหุ
บจากการออกหุ
น้ กู้ด้อยสิน้ ทกูธิ้ดน้ ้อกูยสิ
้ด้อทยสิ
ธิ ทธิ
กาไรสะสม
เงินกู้ยืมเงิเพิน่มกูเงิขึ้ยน้ ืมกูเพิ
้ยืม่มเพิ
ขึ้น่มขึ้น

16,550

(1,715,299)
(1,715,299)
(1,715,299)(1,686,958)
(1,686,958)
(1,686,958)(1,582,812)
(1,582,812)
(1,582,812)(1,586,272)
(1,586,272)
(1,586,272)

- 13 - - 13- 13
- -

-7-

(นายสุว(นายสุ
รรณ(นายสุ
แทนสถิ
วรรณ
วรรณ
ตแทนสถิ
ย์)แทนสถิ
ตย์)ตย์)
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
กรรมการรองผู
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่
จ้ ัดการใหญ่

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

3,008,242,058

121

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
งป
เทพ
ด ระกอบงบการเงิ
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
และบริษและบริ
ัทย่อย ษัทย่อน
ย
ธนาคารกรุหมายเหตุ
งป
เทพ
จ�ำกัด ป
(มหาชน)
และบริ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
น ษัทย่อยน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสสาหรั
ิ้นสุดบวัปีนสทีิ้น่ สุ31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2562
นวาคม 2562
เรื่อง
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เรื่อง

หมายเหตุขหมายเหตุ
้อ
ข้อ
1. ข้อมูลทั1.
่วไปและข้
ข้อมูลอทัก่วไปและข้
ำหนดของทำงรำชกำร
อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์ก2.ำรจัเกณฑ์
ดทำงบกำรเงิ
กำรจัดทนำงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะธนำคำร
นเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบั
3. นโยบำยกำรบั
ญชีที่สำคัญญชีที่สำคัญ
4. กำรบริห4.ำรควำมเสี
กำรบริห่ยำรควำมเสี
ง
่ยง
5. กำรใช้ด5.ุลยพิกำรใช้
นิจ และประมำณกำรทำงบั
ดุลยพินิจ และประมำณกำรทำงบั
ญชีที่สำคัญญชีที่สำคัญ
6. ข้อมูลเพิ6.่มเติข้มอมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสด
6.1 เงินสด
6.2 ข้อมูล6.2
เพิ่มเติข้มอเกี
มูล่ยเพิ
วกั่มบเติกระแสเงิ
มเกี่ยวกันบสด
กระแสเงินสด
6.3 รำยกำรระหว่
6.3 รำยกำรระหว่
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
นสุทธิ (สินทรั
นสุพทย์ธิ) (สินทรัพย์)
6.4 ตรำสำรอนุ
6.4 พตรำสำรอนุ
ันธ์
พันธ์
6.5 เงินลงทุ
6.5นสุทเงิธินลงทุนสุทธิ
6.6 เงินลงทุ
6.6นในบริ
เงินลงทุ
ษัทย่นอในบริ
ยและบริ
ษัทย่ษอัทยและบริ
ร่วมสุทธิษัทร่วมสุทธิ
6.7 เงินให้6.7
สินเชืเงิ่อแก่
นให้ลูกสหนี
ินเชื้แ่อละดอกเบี
แก่ลูกหนี้ยและดอกเบี
ค้ำงรับสุท้ยธิค้ำงรับสุทธิ
6.8 ค่ำเผื6.8
่อหนี้สค่งสัำยเผืจะสู
่อหนีญ้สงสัยจะสูญ
6.9 ค่ำเผื6.9
่อกำรปรั
ค่ำบเผืมู่อลกำรปรั
ค่ำจำกกำรปรั
บมูลค่ำบจำกกำรปรั
โครงสร้ำงหนี
บโครงสร้
้ ำงหนี้
6.10 ทรัพ6.10
ย์สินรอกำรขำยสุ
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุ
ทธิ
ทธิ
6.11 ที่ดิน6.11
อำคำรและอุ
ที่ดิน อำคำรและอุ
ปกรณ์สุทธิ ปกรณ์สุทธิ
6.12 สินทรั6.12
พย์ไม่สิมนีตทรั
ัวตนอื
พย์ไ่นม่สุมทีตธิัวตนอื่นสุทธิ
6.13 สินทรั6.13
พย์ภำษี
สินเทรั
งินพได้ย์รภอกำรตั
ำษีเงินดได้บัรญอกำรตั
ชีและหนี
ดบั้สญินชีภำษี
และหนี
เงิน้สได้ินรภำษี
อกำรตั
เงินดได้บัรญอกำรตั
ชี ดบัญชี
6.14 สินทรั6.14
พย์จัดสิชัน้นทรั
ตำมเกณฑ์
พย์จัดชั้นทตำมเกณฑ์
ี่ ธปท. กำหนด
ที่ ธปท. กำหนด
6.15 เงินรั6.15
บฝำก เงินรับฝำก
6.16 รำยกำรระหว่
6.16 รำยกำรระหว่
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
ำงธนำคำรและตลำดเงิ
น (หนี้สิน) น (หนี้สิน)
6.17 ตรำสำรหนี
6.17 ้ทตรำสำรหนี
ี่ออกและเงิ้ทนี่อกูอกและเงิ
้ยืม นกู้ยืม
6.18 หุ้นกู6.18
้ด้อยสิทหุธิ้นกู้ด้อยสิทธิ
6.19 หุ้นกู6.19
้
หุ้นกู้
6.20 กำรออกหุ
6.20 ้นกำรออกหุ
กู้ภำยใต้ Medium
้นกู้ภำยใต้Term
Medium
NoteTerm
Program
Note Program
6.21 ประมำณกำรหนี
6.21 ประมำณกำรหนี
้สิน
้สิน
6.22 ผลประโยชน์
6.22 ผลประโยชน์
ของพนักงำนหลั
ของพนั
งออกจำกงำน
กงำนหลังออกจำกงำน
6.23 ทุนเรื6.23
อนหุ้นทุนเรือนหุ้น
6.24 กำรจั6.24
ดตั้ง Special
กำรจัดตัPurpose
้ง SpecialVehicle
PurposeเพืVehicle
่อออก Capital
เพื่อออก
Securities
Capital Securities
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หน้า

หน้า

124
124
130
139
153
154
154
154
155
156
158
160
162
169
171
171
174
176
177
181
183
184
185
186
187
189
189
190
192
193

124
124
130
139
153
154
154
154
155
156
158
160
162
169
171
171
174
176
177
181
183
184
185
186
187
189
189
190
192
193
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หมายเหตุ
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
งป
เทพ
ด ระกอบงบการเงิ
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
และบริษและบริ
ัทย่อย ษัทย่อน
ย
ธนาคารกรุหมายเหตุ
งป
เทพ
จ�ำกัด ป
(มหาชน)
และบริ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
น ษัทย่อยน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสสาหรั
ิ้นสุดบวัปีนสทีิ้น่ สุ31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2562
นวาคม 2562
เรื่อง

เรื่อง

หน้า

หมายเหตุขหมายเหตุ
้อ
ข้อ
6.25 ทุนส6.25
ำรองตำมกฎหมำยและส
ทุนสำรองตำมกฎหมำยและส
ำรองอื่น ำรองอื่น
194
6.26 กำรจั6.26
ดสรรกกำรจั
ำไรและกำรจ่
ดสรรกำไรและกำรจ่
ำยเงินปันผลำยเงินปันผล
194
6.27 สินทรั6.27
พย์ที่มสิีภนำระผู
ทรัพย์กทพัี่มนีภและข้
ำระผูอกจพัำกันและข้
ด อจำกัด
195
6.28 หนี้ส6.28
ินที่อำจเกิ
หนีด้สินขึ้นทีในภำยหน้
่อำจเกิดขึ้นำในภำยหน้ำ
196
6.29 คดีฟ6.29
้องร้องคดีฟ้องร้อง
196
6.30 รำยกำรกั
6.30 บบุรำยกำรกั
คคลหรือบกิบุจคกำรที
คลหรื่เกีอ่ยกิวข้
จกำรที
องกัน่เกี่ยวข้องกัน
196
6.31 ผลประโยชน์
6.31 ผลประโยชน์
อื่นที่จ่ำยแก่อกื่นรรมกำรและผู
ที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู
้มีอำนำจในกำรจั
้มีอำนำจในกำรจั
ดกำร
ดกำร
202
6.32 กำรเปิ
6.32
ดเผยงบกระแสเงิ
กำรเปิดเผยงบกระแสเงิ
นสดของบรินษสดของบริ
ัทบริหำรสิษนัททรับริพหย์ำรสินทรัพย์
202
6.33 สัญญำเช่
6.33 ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว
203
6.34 ส่วนงำนด
6.34 ำเนิ
ส่วนนงำนด
งำน ำเนินงำน
203
6.35 รำยได้
6.35
ดอกเบี
รำยได้
้ย ดอกเบี้ย
205
6.36 ค่ำใช้6.36
จ่ำยดอกเบี
ค่ำใช้้ยจ่ำยดอกเบี้ย
206
6.37 รำยได้
6.37
ค่ำธรรมเนี
รำยได้ยคมและบริ
่ำธรรมเนีกยำรสุ
มและบริ
ทธิ กำรสุทธิ
206
6.38 กำไร6.38
(ขำดทุกนำไร
) สุ(ขำดทุ
ทธิจำกธุ
น)รกรรมเพื
สุทธิจำกธุ
่อค้รำกรรมเพื
และปริ่อวรรตเงิ
ค้ำและปริ
นตรำต่
วรรตเงิ
ำงประเทศ
นตรำต่ำงประเทศ
207
6.39 กำไร6.39
(ขำดทุกนำไร
) สุ(ขำดทุ
ทธิจำกเงิ
น)นสุลงทุ
ทธิจนำกเงินลงทุน
207
6.40 หนี้ส6.40
ูญ หนี้สหนี
งสั้สยูญจะสู
หนีญ้สงสั
และขำดทุ
ยจะสูญนและขำดทุ
จำกกำรด้นอยค่
จำกกำรด้
ำ อยค่ำ
208
6.41 ภำษี6.41
เงินได้ ภำษีเงินได้
208
6.42 กำรเข้
6.42
ำ ทำสักำรเข้
ญ ญำซื
ำ ท้อำสัขำยหุ
ญ ญำซื
้น เพื้อ่อขำยหุ
เข้ำ เป็้นนเพืผู่อ้ถเข้
ือ หุำ้นเป็รำยใหญ่
น ผู้ถือ หุ้นใ นธนำคำรพี
รำยใหญ่ใ นธนำคำรพี
ที เพอร์ม ำตำ
ที เพอร์
ทีบีเมคำตำ ทีบีเ ค
(PT Bank Permata
(PT BankTbk)
Permata Tbk)
210
6.43 กำรอนุ
6.43มัติงกำรอนุ
บกำรเงิมนัติงบกำรเงิน
210

- 15 -

- 15 -

หน้า
194
194
195
196
196
196
202
202
203
203
205
206
206
207
207
208
208
210
210

123

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ปดระกอบงบการเงิ
น
ธนาคารกรุ
งเทพ จากั
(มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก

124

ตำมที่ธ นำคำรต้อ งปฏิบัติต ำมข้อ กำหนดต่ำ ง ๆ ของธนำคำรแห่ง ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ย วกับ กำรดำรงเงิน กองทุน
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน บำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
กำหนด นอกจำกนั้น จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ
น้ำหนักของควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็ น ฉบั บ ภำษำไทย และได้ จั ด ทำขึ้ น ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย รวมถึ ง กฎระเบี ย บและประกำศของคณะกรรมกำรกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จัดทำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อ ง
กำรนำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรจัดทำ
และกำรประกำศงบกำรเงิ น ของธนำคำรพำณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท โฮลดิ้ ง ที่ เ ป็ น บริ ษั ท แม่ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทำงกำรเงิ น
ลงวั น ที่ 4 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี
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กำรจั ด ทำงบกำรเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ธนำคำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรประมำณและ
ตั้ง ข้อ สมมติฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ง อำจมีผลกระทบต่อ จำนวนเงิน ที่เ กี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้สิน และกำรเปิด เผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ที่สำคัญได้เปิด เผยไว้ใ นหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ วิธีก ำรและข้อ สมมติฐ ำนสำคัญ ที่ใ ช้ได้ร ะบุไว้
ในหมำยเหตุต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้นำมำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ได้ออกประกำศและลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป มำถือปฏิบัติซึ่งรวมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยธนำคำรและบริษัทย่อยพิจำรณำรับรู้รำยได้ที่นอกเหนือจำกรำยได้
ดอกเบี้ย ตำมภำระที่ต้ องปฏิบัติต ำมสัญญำ ซึ่ง ไม่แ ตกต่ำ งจำกกำรรับ รู้ร ำยได้ใ นงบกำรเงิน ปีก่อ น โดยไม่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
2.2.2 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบั ญ ชี และกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ซึ่ ง ได้ ป ระกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 สัญญำเช่ำ
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ในเรื่องเดียวกั น โดยนำเสนอวิธีกำรบัญชี เดีย วสำหรับผู้เ ช่ำ (A
Single Lessee Accounting Model) ผู้เช่ำจะต้องบันทึกสัญญำเช่ำระยะยำวเข้ำในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิในกำรใช้ (Right-of-use Asset) และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (Lease Liability)
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้เช่ำเนื่องจำกผู้ให้เช่ำยังคงบันทึก
บัญชีสัญญำเช่ำโดยแยกเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำดำเนินงำน ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว
เห็นว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญ

126

 มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ
- กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมื อทำงกำรเงิน ใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำย
โดยพิจำรณำจำกประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดล
ธุรกิจของกิจกำร (Business Model)
- กำรคำนวณกำรด้อยค่ำซึ่งใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit
Loss) รำยกำรที่อยู่ในข่ำยต้องตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเชื่อและ
ตรำสำรหนี้ที่มิได้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน รวมทั้งภำระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญำ
ค้ำประกันทำงกำรเงิน กิจกำรต้องรับรูค้ ่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
และกำรเปลี่ยนแปลงของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก
- กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กำหนดลักษณะของรำยกำรที่เข้ำเงื่อนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ลักษณะ
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยง และสำหรับกำรวัดประสิทธิผล
ให้พิจำรณำกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
- กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะผสม กำหนดหลักกำรของกำรแสดงเป็นหนี้สิ นหรือ
ส่วนของเจ้ำของ และเงื่อนไขของกำรแสดงรำยกำรแบบหักกลบระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
- กำรเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อกำหนดในกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมมีนัยสำคัญ
ของเครื่องมือทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงลักษณะและระดับ
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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รายงานประจ�ำปี 2562

กำรนำมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน มำใช้จะทำให้งบกำรเงินและนโยบำยกำรบัญชีของธนำคำรสำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้
ธนำคำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนีเ้ ป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนำคำรในกำรบริหำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทเป็น :
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อ ในกำรถือครองตำมโมเดล
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทำให้
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสอง ข้อ
ในกำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัต ถุประสงค์เ พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อ ขำยสินทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน และข้อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยชำระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือข้อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทำให้เกิด
กระแสเงินสดไม่ได้เป็นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ประเภทหนี้อำจถูกกำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน หำกกำร
กำหนดดังกล่ำวช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคล้องของกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีอย่ำงมีนัยสำคัญ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรจัดประเภทเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รำยกำรที่
จัดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุนซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนของ
ธนำคำร
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้
- ยกเลิกกำรจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและประเภทเผื่อขำย และ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำยและเงินลงทุนทั่วไป
- จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเดิมทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
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- จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้เผื่อขำยเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น บำงรำยกำรที่ธนำคำรจัดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำรหรือตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตีควำม
ว่ำเป็นตรำสำรหนี้และกระแสเงินสดไม่ได้เป็นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่กำหนด
- สำหรั บ เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ น ที่ เ ลื อ กวั ด มู ล ค่ ำ ด้ ว ยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม ผ่ ำ นกำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น แล้ ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ กำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
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กำรจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินของธนำคำรเกือบทั้งหมดไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง หนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่
ยังคงถูกวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย สำหรับหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุน มีเงื่อนไขในกำรกำหนดให้รำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน ดังนี้
- ช่วยขจัดหรือลดผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน
- มีกำรบริหำรรวมกับกลุ่มตรำสำรทำงกำรเงินที่มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้วยเกณฑ์มูลค่ำยุติธรรม
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ข้อกำหนดเรื่องกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน เป็นไปตำมโมเดล
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำก
โมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กำหนดให้ธนำคำรรับรู้ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกตัวที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน รวมถึงภำระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน โดยค่ำเผื่อ
ดังกล่ำวต้องวัดมูลค่ำด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ เว้นแต่
กรณีที่ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก และกรณีสินทรัพย์มีกำร
ด้อยค่ำ ค่ำเผื่อดังกล่ำวต้องวัดมูลค่ำด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ทำให้รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
เร็วขึ้นกว่ำแนวทำงเดิม
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
ข้อกำหนดโดยทั่วไปของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเป็นไป
อย่ำงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีควำมหลำกหลำยของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง และ
ลักษณะของควำมเสี่ยงที่ป้องกัน อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแบบ
พลวัตร (Dynamic Risk Management) ดังนั้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ นี้ จึงให้ทำงเลือกทำงกำร
บัญชีที่ยังคงสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงปัจจุบันได้
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การปฏิบัติช่วงการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ต้องถือปฏิบัติย้อนหลัง ยกเว้นในส่วนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ให้ทางเลือก ซึ่งธนาคารถือปฏิบัติดังนี้

-

-

ไม่ปรับงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยรับรู้ผลต่างในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินกับกาไรสะสม
และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การแสดงรายการของปี 2562 ไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและไม่สามารถเปรียบเทียบกับการแสดงรายการ
ของปี 2563 ได้
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินของธนาคารเป็นไปตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินครั้งแรก

ทัง้ นี้ ผลกระทบเชิงตัวเลขอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน
2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562)
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562) ที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร จำนวน 37 ฉบับ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้ว เมื่อ วัน ที่ 24 กัน ยำยน 2562 และวัน ที่ 26 พฤศจิก ำยน 2562 โดยไม่ได้เ ปลี่ย นแปลงหลัก กำรที่เ ป็น
สำระสำคัญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
เป็นต้นไป
2.3

งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด บริษัท บริหำร
สินทรัพย์ทวี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน)
เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอก แคปปิตอล
จำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100
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บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด
2.4

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรทั้งหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1

กำรรับรู้รำยได้
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อที่ค้ำงชำระเกิน 3 เดือน
โดยถือเป็นรำยได้เมื่อได้รับชำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็นรำยได้ไว้แล้วทั้งหมด
ธนำคำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมรับตำมเกณฑ์คงค้ำงเมื่อได้มีกำรให้บริกำรหรือดำเนินกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
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3.2

กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง

3.3

เงินสด
เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ

3.4

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

เงินลงทุน
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีกำรจ่ำยชำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้
ในระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และกำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
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ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้ง ใจแน่วแน่และมีค วำมสำมำรถที่จะถือไว้จ นครบกำหนดไถ่ถ อน จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะจั ด ประเภทเป็ น เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขำยและแสดงด้ ว ยมู ลค่ ำ ยุ ติ ธ รรม โดยที่ ก ำไรหรื อ ขำดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจำหน่ำย
หลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทย่อย เป็นกิจกำรที่ธนำคำรมีอำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย
บริษัทร่วม เป็นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ำไปมีอำนำจในกำรออกเสียงทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว
132

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จำหน่ำย คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รำยได้ดอกเบี้ย จำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่น
เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนสำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับตรำสำรหนี้
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3.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนำคำรรับ รู้เ งิน ให้สิน เชื่อ แก่ลูก หนี้เ มื่อ มีก ำรจ่ำ ยเงิน ให้ผู้กู้ โดยรับ รู้ ด้ว ยรำคำทุน และตัด รำยกำรเมื่อ ได้รับ ชำระ
หรือเมื่อตัดจำหน่ำย
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.7)

3.7

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. กำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยบัญชีหรือ
รำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้ กล่ำวคือ ธนำคำร
พิจ ำรณำจัด ชั้น สิน เชื่อ ทุก ประเภทของลูก หนี้รำยหนึ่ง ในระดับคุณภำพที่ต่ำสุด ของลูกหนี้ร ำยนั้น และตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดังกล่ำว นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ดำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ธปท. กำหนด
ธนำคำรพิจำรณำกันเงินสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น
และกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2559
ธนำคำรพิจ ำรณำกัน เงิน สำรองค่ำ เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญ สำหรับ สิน เชื่อ ด้อ ยคุณ ภำพด้ว ยผลต่ำ งของยอดหนี้ค งค้ำ ง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจำหน่ำยหลักประกัน ในส่วนของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันสำรองตำมอัตรำขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด โดยสินเชื่อที่มีลักษณะ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) (หมำยเหตุข้อ 6.7.1)
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดย ธปท. โดยได้คำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม
กำรตัดจำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระทำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บ หนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืน บันทึกบัญชี
โดยนำมำเพิ่มค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ
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3.8

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

ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำ ยทรัพ ย์สิน รอกำรขำยรับ รู้เ ป็น รำยได้ห รือ ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกกำรดำเนิน งำนอื่ น เมื่อ มี
กำรจำหน่ำย
ธนำคำรได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมประกำศ ธปท. เรื่ อ ง อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ร อกำรขำย และเรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ำรซื้ อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีสำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558
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3.10 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดิน แสดงในรำคำที่ ตีใ หม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตี ใหม่หั กด้ วยค่ำเสื่อ มรำคำสะสมและค่ ำเผื่อ กำรด้ อยค่ ำ (ถ้ ำมี )
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
สำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมสำหรับอำคำร ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมัติร ำคำ และบัน ทึก มูลค่ำ ส่ว นเพิ่ม ขึ้น ไว้ใ นบัญ ชีสำรองส่ว นเกิน ทุน จำกกำรตีร ำคำที่ดิน และ
อำคำร ซึ่ ง แสดงเป็ น รำยกำรในส่ ว นของเจ้ ำ ของ ค่ ำ เสื่ อ มรำคำอำคำรส่ ว นที่ ตี ร ำคำเพิ่ ม รั บ รู้ เ ป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรดำเนินงำนอื่น และโอนสำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำกำไรสะสมโดยตรงในจำนวนเดียวกันกับ
ค่ำเสื่อมรำคำดังกล่ำว มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำนำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้สำหรับสินทรัพย์ ชิ้นเดียวกัน
สำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจำหน่ำย ส่ว นเกิน ทุน
จำกกำรตี ร ำคำที่ ดิ น และอำคำรคงเหลื อ จะถู ก โอนเข้ ำ กำไรสะสมโดยตรง และไม่ ร วมในกำไรหรื อ ขำดทุ น จำก
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้
อำคำรที่ตีรำคำใหม่
อำคำรที่สร้ำงใหม่
อุปกรณ์

20 - 30 ปี
20 ปี
3 - 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นกำหนด
ที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์ที่เ กิด กำรด้อ ยค่ำ จะถูก บัน ทึก ค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ เพื่อ รับ รู้ผลขำดทุน ที่ยัง ไม่เ กิด ขึ้น จำก
กำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรือ ขำดทุน จำกกำรจำหน่ำ ยที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์รับ รู้เ ป็น รำยได้ห รือ ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกกำรดำเนิน งำนอื่น
เมื่อมีกำรจำหน่ำย
3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี
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ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นกำหนด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจำหน่ำย
3.12 สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงในรำคำทุนตัดจำหน่ำย กำรตัดจำหน่ำยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 2 - 30 ปี
3.13 ประมำณกำรหนี้สิน
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยชำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี้สินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนี้สินสำหรับภำระผูกพันที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนี้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนหลัง ออกจำกงำน (หมำยเหตุข้อ 6.22)
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี้สินอื่น
ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
136

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี้สินอย่ำงสม่ำเสมอ และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรหนี้สินโดยกำรเพิ่มหรือลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่น
3.14 รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
3.14.1 สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละแห่ง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรนำเสนองบกำรเงิน
3.14.2 กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร
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ณ วั น ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น แปลงค่ ำ โดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วั น ที่ ร ำยงำน ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ ไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น แปลงค่ ำ โดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิดรำยกำรหรือ ณ วันที่มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
กำไรและขำดทุน จำกกำรซื้อ ขำยและแปลงค่ำ เงิน ตรำต่ำ งประเทศ แสดงเป็น กำไร (ขำดทุน ) สุท ธิจ ำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
3.14.3 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ที่มีสกุลเงินที่ใช้ใ น
กำรดำเนินงำนที่มิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทุกวันสิ้นเดือน
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
3.15.1 โครงกำรสมทบเงิน
ธนำคำรและบริษัท ย่อ ยในประเทศมีก องทุน สำรองเลี้ย งชีพ สำหรับ พนัก งำนตำมพระรำชบัญ ญัติก องทุน
สำรองเลี้ย งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง บริห ำรจัด กำรโดยผู้จัด กำรกองทุน ที่เ ป็น หน่ว ยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนัก งำนจะจ่ำ ยเงิน สมทบเข้ำ กองทุน ตำมอัต รำที่กำหนดไว้ ซึ่ง พนัก งำน
จะได้รับประโยชน์ดังกล่ำวตำมข้อบังคับของกองทุน
สำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพพนักงำนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ให้บริกำร
3.15.2 โครงกำรผลประโยชน์
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน
กำรประมำณกำรหนี ้สิน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนคำนวณโดยนัก คณิต ศำสตร์ป ระกัน ภัย ซึ่ง ใช้เ ทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) อันเป็นประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยคำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปัจจัยอื่น ๆ
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ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ข องพนัก งำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้ว ยมูล ค่ำ ปัจ จุบ ัน ของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ข องพนัก งำนสุท ธิ จ ำกมูล ค่ำ
ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์โครงกำร และรับ รู้ค่ำ ใช้จ่ำ ยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย รับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ด้วยจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี โดยคำนวณ
จำกกำไรหรือขำดทุนทำงภำษีประจำงวด และใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในวันที่รำยงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สิน ทรัพ ย์ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชี และหนี้สิน ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีที่เ กิด จำกผลแตกต่ำ งชั่ว ครำวดัง กล่ำ ว
ด้วยจำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยชำระหนี้สิน โดยรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ใน ส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บันทึกในส่วนของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ำของ
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้นี้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกัน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง
3.17 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิส่วนของธนำคำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉลี่ย โดยให้น้ำหนักตำมเวลำ และจำนวนเงินที่รับชำระ
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยปรับปรุงกำไรสุท ธิส่ว นของธนำคำรที่เ ป็น ของหุ้น สำมัญ และจำนวนหุ้น สำมัญ ด้ว ย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
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4. การบริหารความเสี่ยง
4.1

ข้อมูลควำมเสี่ยงของธนำคำร
คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติดตำมควำมเสี่ยงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ นโยบำยกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง
ของธนำคำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงได้นำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่กำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงตำมหลักเกณฑ์
Basel III และเพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจให้ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่สำคัญคือ กำรระบุควำมเสี่ยงสำคัญซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเสี่ยงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเสี่ ยง
ให้ อ ยู่ ภ ำยในระดั บ ที่ เ หมำะสมภำยใต้ น โยบำยที่ ธ นำคำรกำหนด และกำรรำยง ำนควำมเสี่ ย งประเภทต่ ำ ง ๆ
ให้ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมเสี่ยงได้ทันต่อเหตุกำรณ์
หลักกำรสำคัญของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิ จที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ได้ รับกำรอนุมัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบำยควำมเสี่ยงโดยรวมของธนำคำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงทำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4.1.1

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจำนวนเงินที่ธนำคำรอำจต้องจ่ำยชำระตำมภำระผูกพันในกรณีที่คู่สัญญำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวได้
ธนำคำรได้กำหนดกระบวนกำรอำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรกำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเชื่อของลูกค้ำ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและอำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์
ในกำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ควำมเป็นไปได้
ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง
ระดับควำมเสี่ยงของสินเชื่อเป็นประจำ นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้มีกำรกำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตด้วย
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4.1.2 ควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ย
4.1.2
ควำมเสี่ย่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ย หมำยถึ
หมำยถึงง ควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงที
งที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้นจำกกำรเปลี
จำกกำรเปลี่ย่ยนแปลงของอั
นแปลงของอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยอัอันนจะมี
จะมีผผลล
ควำมเสี
ในทำงลบต่ออรำยได้
รำยได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ยสุสุททธิธิใในงวดปั
นงวดปัจจจุจุบบันันและ/หรื
และ/หรืออในอนำคต
ในอนำคต ควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงของอั
งของอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยนีนี้เ้เกิกิดดขึขึ้น้นจำก
จำก
ในทำงลบต่
กำรจัดดโครงสร้
โครงสร้ำำงและลั
งและลักกษณะของรำยกำรในสิ
ษณะของรำยกำรในสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินิน นอกจำกนี
นอกจำกนี้ย้ยังังเกิเกิดดจำกระยะเวลำที
จำกระยะเวลำที่แ่แตกต่
ตกต่ำำงกั
งกันน
กำรจั
ในกำรเปลี่ย่ยนแปลงอั
นแปลงอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยระหว่
ระหว่ำำงรำยกำรทำงด้
งรำยกำรทำงด้ำำนสิ
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินินอีอีกกด้ด้ววยย
ในกำรเปลี
ธนำคำรประเมินนติติดดตำม
ตำมและควบคุ
และควบคุมมควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยให้
ให้ออยูยู่ใ่ในระดั
นระดับบทีที่ย่ยอมรั
อมรับบได้
ได้และสอดคล้
และสอดคล้อองง
ธนำคำรประเมิ
นโยบำยที่ค่คณะกรรมกำรบริ
ณะกรรมกำรบริหหำรสิ
ำรสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินินและคณะกรรมกำรก
และคณะกรรมกำรกำกั
ำกับบควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงก
งกำหนด
ำหนด ธนำคำร
ธนำคำร
กักับบนโยบำยที
บริหหำรควำมเสี
ำรควำมเสี่ย่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยเพืเพื่อ่อบรรลุ
บรรลุเเป้ป้ำำหมำยรำยได้
หมำยรำยได้ตตำมแผนธุ
ำมแผนธุรรกิกิจจและดู
และดูแแลผลกระทบต่
ลผลกระทบต่ออเงิเงินนกองทุ
กองทุนน
บริ
ให้ออยูยู่ภ่ภำยในขอบเขตที
ำยในขอบเขตที่ก่กำหนด
ำหนดโดยมี
โดยมีกกำรท
ำรทำธุ
ำธุรรกรรมอนุ
กรรมอนุพพันันธ์ธ์ททำงกำรเงิ
ำงกำรเงินนเพืเพื่อ่อป้ป้อองกั
งกันนควำมเสี
ควำมเสี่ย่ยงด้
งด้ำำนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ย
ให้
ธนำคำรมีสสินินทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินินทำงกำรเงิ
ทำงกำรเงินนทีที่ส่สำคั
ำคัญญจจำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี
ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ย่ยนอั
นอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยหรื
หรืออระยะเวลำ
ระยะเวลำ
ธนำคำรมี
ครบกำหนดตำมสั
ำหนดตำมสัญญญำแล้
ญำแล้ววแต่
แต่ววันันใดจะถึ
ใดจะถึงงก่ก่ออนนณณวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวำคม
วำคม2562
2562และ
และ2561
2561ดัดังงนีนี้ ้
ครบก
หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2562
2562
เปลี่ย่ยนอั
นอัตตรา
รา11--33เดื
เดืออนน33--12
12เดื
เดืออนน 11--55ปีปี เกิเกินนกว่
กว่าา55ปีปีไม่
ไม่มมีดีดอกเบี
อกเบี้ย้ย สิสินนเชืเชื่อ่อ
รวม
เปลี
รวม
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้ททันันทีที
ายได้
ได้
รัรับบรูรู้ร้รายได้
ภายใน
ถึถึงงภายใน
เดืออนน
11เดื
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ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
343,179 44,549
44,549 8,221
8,221
และตลำดเงิ
343,179
ลงทุนนในตรำสำรหนี
ในตรำสำรหนี้ ้
15,970 68,444
68,444 118,420
118,420
เงิเงินนลงทุ
15,970
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
1,329,475 379,513
379,513 202,063
202,063
เงิเงินนให้
1,329,475
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
1,354,988 316,140
316,140 566,950
566,950
เงิเงินนรัรับบฝำก
1,354,988
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
78,124 23,494
23,494 11,533
11,533
และตลำดเงิ
78,124
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
5,523
หนี
5,523
--ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
57 24,433
24,433
ตรำสำรหนี
88
57



วมรำยกำรค่ำำเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ส้สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ยค้ค้ำำงรังรับบ
ไม่ไม่รรวมรำยกำรค่

32 --- 32

1,831
1,831
267,228
267,228
66,461
66,461

-76,436
76,436
3,378
3,378

75,381
75,381
-9,444
9,444

--70,975
70,975

473,161
473,161
546,498
546,498
2,061,309
2,061,309

21,950
21,950

--

110,764
110,764

--

2,370,792
2,370,792

8,810
8,810
-57,711
57,711

650
650
-62,472
62,472

11,735
11,735
---

----

134,346
134,346
5,523
5,523
144,681
144,681

รายงานประจ�ำปี 2562

ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
ลงทุนนในตรำสำรหนี
ในตรำสำรหนี้ ้
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี

ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
ลงทุนนในตรำสำรหนี
ในตรำสำรหนี้ ้
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี




หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินรวม
2561
2561
เปลี
ย
่
นอั
ต
รา
1
3
เดื
อ
น
3
12
เดื
อ
น
1
5
ปี
เกินนกว่
กว่าา 55ปีปีไม่
ไม่มมีดีดอกเบี
อกเบี้ย้ย สิสินนเชืเชื่อ่อ
รวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิ
รวม
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้
ท
น
ั
ที
รั
บ
ายได้
ได้ทันที
รับรูรู้ร้รายได้
ถึ
ง
ภายใน
ถึงภายใน
เดืออนน
11เดื
345,208 33,266
33,266
345,208
21,774 21,621
21,621
21,774
1,349,860 346,953
346,953
1,349,860

11,762
11,762
102,222
102,222
222,873
222,873

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

-17,871
17,871
5,925
5,925

59,166
59,166
-9,742
9,742

--71,426
71,426

452,351
452,351
446,217
446,217
2,083,160
2,083,160

1,317,049 339,575
339,575 548,030
548,030
1,317,049

21,628
21,628

--

100,188
100,188

--

2,326,470
2,326,470

8,973
8,973
-68,359
68,359

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

16,123
16,123
---

----

136,862
136,862
7,223
7,223
116,348
116,348

78,339
78,339
7,223
7,223
99

23,005
23,005
-140
140

6,938
6,938
---

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2562
เปลี่ย่ยนอั
นอัตตรา
รา11--33เดื
เดืออนน33-- 12
12เดื
เดืออนน 11-- 55ปีปี เกิ
เกินนกว่
กว่าา 55ปีปีไม่
ไม่มมีดีดอกเบี
อกเบี้ย้ย สิสินนเชืเชื่อ่อ
รวม
เปลี
รวม
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้ททันันทีที
ายได้
ได้
รัรับบรูรู้ร้รายได้
ถึ
ง
ภายใน
ถึงภายใน
เดืออนน
11เดื
331,050 35,956
35,956
331,050
15,970 54,733
54,733
15,970
1,291,748 365,647
365,647
1,291,748

3,827
3,827
110,346
110,346
196,634
196,634

1,831
1,831
259,754
259,754
66,461
66,461

-76,436
76,436
3,378
3,378

70,672
70,672
-9,444
9,444

--69,771
69,771

443,336
443,336
517,239
517,239
2,003,083
2,003,083

1,335,184 309,233
309,233 547,958
547,958
1,335,184

12,893
12,893

--

110,767
110,767

--

2,316,035
2,316,035

8,810
8,810
-57,711
57,711

650
650
-62,472
62,472

11,942
11,942
---

----

129,277
129,277
5,488
5,488
144,316
144,316

76,893
76,893
5,488
5,488
88

22,685
22,685
---

ไม่รรวมรำยกำรค่
วมรำยกำรค่ำำเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ส้สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ยค้ค้ำำงรังรับบ
ไม่

8,297
8,297
-24,125
24,125

33 --- 33

141

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
ลงทุนนในตรำสำรหนี
ในตรำสำรหนี้ ้
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำร
งธนำคำร
รำยกำรระหว่
และตลำดเงินน
และตลำดเงิ
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี

หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2561
เปลี
ย
่
นอั
ต
รา
1
3
เดื
อ
น
3
12
เดื
อ
น
1
5
ปี
เกินนกว่
กว่าา 55ปีปีไม่
ไม่มมีดีดอกเบี
อกเบี้ย้ย สิสินนเชืเชื่อ่อ
รวม
เปลี่ยนอัตรา 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิ
รวม
ดอกเบี
ย
้
ที
ห
่
ยุ
ด
ดอกเบี้ย
ที่หยุด
ได้ททันันทีที
ายได้
ได้
รัรับบรูรู้ร้รายได้
ถึ
ง
ภายใน
ถึงภายใน
เดืออนน
11เดื
324,393 21,734
21,734
3,764
324,393
3,764
7,908 20,397
20,397 98,519
98,519
7,908
1,326,713 334,597
334,597 212,825
212,825
1,326,713

3,126
3,126
277,136
277,136
69,682
69,682

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

52,541
52,541
-9,742
9,742

--70,456
70,456

405,558
405,558
421,831
421,831
2,025,649
2,025,649

1,294,711 331,899
331,899 520,195
520,195
1,294,711

15,497
15,497

--

100,188
100,188

--

2,262,490
2,262,490

9,619
9,619
-68,358
68,358

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

16,329
16,329
---

----

128,394
128,394
7,199
7,199
116,221
116,221

72,102
72,102
7,199
7,199
99

19,922
19,922
-14
14

6,938
6,938
---

เบื้อ้องต้
งต้นนของอั
ของอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยคงที
คงที่แ่และอั
ละอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยลอยตั
ลอยตัววของเงิ
ของเงินนให้
ให้สสินินเชืเชื่อ่อเฉพำะในประเทศ
เฉพำะในประเทศ ณณ วัวันนทีที่ ่
ข้ข้ออมูมูลลเบื
31 ธัธันนวำคม
วำคม 2562
2562 และ
และ 2561
2561 มีมีดดังังนีนี้ ้
31
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งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2562
2561
2562
2561
379,048
408,637
379,048
408,637
1,346,862
1,328,908
1,346,862
1,328,908
1,725,910
1,737,545
1,725,910
1,737,545

รำดอกเบี้ย้ยคงที
คงที่ ่
อัอัตตรำดอกเบี
รำดอกเบี้ย้ยลอยตั
ลอยตัวว
อัอัตตรำดอกเบี
รวม
รวม




ไม่รรวมรำยกำรค่
วมรำยกำรค่ำำเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ส้สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ยค้ค้ำำงรังรับบ
ไม่

34 --- 34

หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561
379,048
408,637
379,048
408,637
1,343,248
1,326,718
1,343,248
1,326,718
1,722,296
1,735,355
1,722,296
1,735,355

รายงานประจ�ำปี 2562

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2562
2561
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
500,364
493,014
2,030,107
3,023,485

8,995
10,309
93,155
112,459

1.80
2.09
4.59

481,103
460,149
2,025,402
2,966,654

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

1.75
2.00
4.60

2,347,185
139,224
122,983
2,609,392

23,044
1,981
6,397
31,422

0.98
1.42
5.20

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

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

0.94
1.35
5.32

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

4.1.3

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2562
2561
ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ ยอดคงเหลือ รายได้และ อัตราร้อยละ
เฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี
เฉลี่ย
ค่าใช้จา่ ย เฉลี่ยต่อปี
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้
467,546
464,385
1,973,033
2,904,964

8,106
9,625
90,293
108,024

1.73
2.07
4.58

432,982
440,597
1,971,807
2,845,386

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

1.58
1.98
4.59

2,290,934
134,977
122,570
2,548,481

21,544
1,870
6,397
29,811

0.94
1.39
5.22

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

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

0.89
1.24
5.33

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกิน ดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอำจกระทบต่อผลกำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้
ธนำคำรบริห ำรฐำนะเงิน ตรำต่ำ งประเทศภำยใต้ข้อกำหนดของทำงกำรและเพดำนควำมเสี่ย งภำยใน ที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยงกำหนด
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4.1.4

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

4.1.5

144

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่อ ง หมำยถึง ควำมเสี่ย งที่เ กิด จำกกำรที่ธ นำคำรไม่ส ำมำรถชำระหนี้ สิน และ
ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะชำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถนำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออำนวยอีกด้วย
ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นผู้กำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทำงกำร
โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักทำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่ องตำมนโยบำยดังกล่ำว และหน่วยงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่
ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยงที่กำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจำ
ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบกำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน (Swap and
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ โดยอำจ
ดำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร เป็นต้น
ธนำคำรมุ่ ง ดำเนิ น กำรให้ มี ต้ น ทุ น และมี ค วำมเสี่ ย งด้ ำ นสภำพคล่ อ งที่ เ หมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หนี้สินและภำระผูกพันและดำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต
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ธนำคำรมีสสินินทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินินทำงกำรเงิ
ทำงกำรเงินน จจำแนกตำมระยะเวลำที
ำแนกตำมระยะเวลำที่ค่ครบก
รบกำหนด
ำหนด ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวำคม
วำคม 2562
2562
ธนำคำรมี
และ 2561
2561 ดัดังงนีนี้ ้
และ

ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ลงทุนน
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี

หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินรวม
2562
2562
ภายใน 11ปีปี เกิ
เกินนกว่
กว่าา 11 ปีปี เกิ
เกินนกว่
กว่าา 55 ปีปี ไม่
ไม่มมีกีกาหนด
าหนด สิสินนเชืเชื่อ่อทีที่ห่หยุยุดด
รวม
ภายใน
รวม
แต่ไไม่ม่เเกิกินน 55 ปีปี
ระยะเวลา รัรับบรูรู้ร้รายได้
ายได้
แต่
ระยะเวลา
471,330
471,330
11,845
11,845
191,545
191,545
861,179
861,179

1,831
1,831
17,179
17,179
278,064
278,064
700,311
700,311

-20,783
20,783
76,889
76,889
428,939
428,939

--102,936
102,936
--

---70,880
70,880

473,161
473,161
49,807
49,807
649,434
649,434
2,061,309
2,061,309

2,348,842
2,348,842
120,376
120,376
5,523
5,523
5,894
5,894
24,498
24,498

21,950
21,950
13,320
13,320
-12,400
12,400
57,711
57,711

-650
650
-19,543
19,543
62,472
62,472

------

------

2,370,792
2,370,792
134,346
134,346
5,523
5,523
37,837
37,837
144,681
144,681
หน่ววยย :: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่

ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ลงทุนน
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี



งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561
2561
ภายใน 11 ปีปี เกิ
เกินนกว่
กว่าา 11 ปีปี เกิ
เกินนกว่
กว่าา 55 ปีปี ไม่
ไม่มมีกีกาหนด
าหนด สิสินนเชืเชื่อ่อทีที่ห่หยุยุดด
ภายใน
แต่
ไ
ม่
เ
กิ
น
5
ปี
ระยะเวลา
ายได้
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รัรับบรูรู้รร้ ายได้

รวม
รวม

449,402
449,402
10,381
10,381
145,295
145,295
884,806
884,806

2,949
2,949
7,806
7,806
284,505
284,505
734,445
734,445

-10,463
10,463
18,037
18,037
393,163
393,163

--110,559
110,559
--

---70,746
70,746

452,351
452,351
28,650
28,650
558,396
558,396
2,083,160
2,083,160

2,304,842
2,304,842
122,142
122,142
7,223
7,223
7,621
7,621
150
150

21,628
21,628
11,236
11,236
-4,834
4,834
68,358
68,358

-3,484
3,484
-9,883
9,883
47,840
47,840

------

------

2,326,470
2,326,470
136,862
136,862
7,223
7,223
22,338
22,338
116,348
116,348

ไม่รรวมรำยกำรค่
วมรำยกำรค่ำำเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ส้สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ยค้ค้ำำงรังรับบ
ไม่

37 --- 37
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ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ลงทุนน
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้

หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี
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ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
สิสินนทรั
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ลงทุนน
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้

หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ฝำก
เงิเงินนรัรับบฝำก
รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
หนี้ส้สินินจ่จ่ำำยคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถำม
ทวงถำม
หนี
ตรำสำรอนุพพันันธ์ธ์
ตรำสำรอนุ
ตรำสำรหนี้ท้ที่อี่ออกและเงิ
อกและเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ตรำสำรหนี




หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2562
ภายใน
1
ปี
เกิ
น
กว่
า
1
ปี
เกิ
น
กว่
า
5
ปี
ไม่มมีกีกาหนด
าหนด สิสินนเชืเชื่อ่อทีที่ห่หยุยุดด
รวม
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่
รวม
แต่
ไ
ม่
เ
กิ
น
5
ปี
ระยะเวลา
รั
บ
รู
้
ร
ายได้
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลา รับรู้รายได้
441,505
441,505
11,725
11,725
169,760
169,760
823,739
823,739

1,831
1,831
17,179
17,179
270,590
270,590
686,962
686,962

-20,783
20,783
76,889
76,889
422,611
422,611

--131,711
131,711
--

---69,771
69,771

443,336
443,336
49,687
49,687
648,950
648,950
2,003,083
2,003,083

2,303,142
2,303,142
115,307
115,307
5,488
5,488
5,428
5,428
24,133
24,133

12,893
12,893
13,320
13,320
-12,400
12,400
57,711
57,711

-650
650
-19,543
19,543
62,472
62,472

------

------

2,316,035
2,316,035
129,277
129,277
5,488
5,488
37,371
37,371
144,316
144,316

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2561
ภายใน
1
ปี
เกิ
น
กว่
า
1
ปี
เกิ
น
กว่
า
5
ปี
ไม่มมีกีกาหนด
าหนด สิสินนเชืเชื่อ่อทีที่ห่หยุยุดด
รวม
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่
รวม
แต่ไไม่ม่เเกิกินน 55ปีปี
ระยะเวลา รัรับบรูรู้รร้ ายได้
ายได้
แต่
ระยะเวลา
402,432
402,432
10,066
10,066
123,957
123,957
844,998
844,998

3,126
3,126
7,806
7,806
278,911
278,911
722,915
722,915

-10,462
10,462
18,038
18,038
387,280
387,280

--142,080
142,080
--

---70,456
70,456

405,558
405,558
28,334
28,334
562,986
562,986
2,025,649
2,025,649

2,246,993
2,246,993
113,674
113,674
7,199
7,199
7,137
7,137
23
23

15,497
15,497
11,236
11,236
-4,834
4,834
68,358
68,358

-3,484
3,484
-9,883
9,883
47,840
47,840

------

------

2,262,490
2,262,490
128,394
128,394
7,199
7,199
21,854
21,854
116,221
116,221

ไม่รรวมรำยกำรค่
วมรำยกำรค่ำำเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ส้สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ยค้ค้ำำงรังรับบ
ไม่
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4.2

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบการเงินรวม

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

2562
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

58,090
472,349
49,807
649,434

58,090
472,349
50,315
651,479

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

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

1,891,046
3,120,726

1,891,046
3,123,279

1,935,781
3,035,921

1,935,781
3,113,157

2,370,792
134,346
5,523
37,837
144,208
473
2,693,179

2,370,792
134,346
5,523
39,413
162,138
473
2,712,685

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

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
รวม

58,013
442,584
49,687
648,950

58,013
442,584
50,201
660,685

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

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

1,836,722
3,035,956

1,836,722
3,048,205

1,881,395
2,939,422

1,881,395
2,978,287

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
รวม

2,316,035
129,277
5,488
37,371
143,843
473
2,632,487

2,316,035
129,277
5,488
38,958
161,773
473
2,652,004

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

2,262,490
128,394
7,199
22,344
128,542
329
2,549,298
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เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย
มีดังนี้
มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม คำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
สำหรับเครื่องมื อทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบกำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้
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กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- ตรำสำรหนี้ทอี่ อกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร
จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
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ตรำสำรหนี้ที่ออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อ โอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำทำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

ระดับ 1

2562
ระดับ 2 ระดับ 3

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
รวม

ระดับ 1

2561
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

85,478

50,315
502,855

-

50,315
588,333

92,491

28,581
412,863

-

28,581
505,354

361

39,052

-

39,413

300

22,528

-

22,828

3,117

20,374

39,655

63,146

2,676

66,623

61,048

130,347

-

162,138

-

162,138

-

128,669

-

128,669
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รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออก

150

ระดับ 1

2562
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

ระดับ 1

2561
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

80,384

50,201
484,931

-

50,201
565,315

89,945

28,266
399,067

-

28,266
489,012

-

38,958

-

38,958

-

22,344

-

22,344

3,117

7,317

84,936

95,370

2,676

2,857

107,374

112,907

-

161,773

-

161,773

-

128,542

-

128,542

กำรกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1 - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)
เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่นำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น
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รายงานประจ�ำปี 2562
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Loss
Absorbency)
Absorbency)
Absorbency)
Absorbency)
Absorbency)
Absorbency)
ในรู
ในรู
ในรู
ในรู
ในรู
ปปของเงิ
ปในรู
ปของเงิ
ปของเงิ
ของเงิ
ปของเงิ
นนนกองทุ
กองทุ
นกองทุ
กองทุ
นกองทุ
นนชัชัน้ ้นชัทีทีน้ ่ ่ ชัที11้น่ ที1ที่เ่เป็ทีป็ที1น่เ่เนป็ป็ส่ทีส่นนว่เวป็ส่นของ
ส่วนวนของ
ส่นของ
วนของ
ยอยด
เจ้ำเจ้ของต่
เจ้ำเจ้
ำของต่
ของต่
ำอของต่
ของต่
สินออสิทรั
สิออนนสิพสิทรั
ทรั
นนย์ทรั
พทรั
เสีย์พ่ยพเย์สีงเพิ
ย์เ่ยเสีเสีสีงเพิ
่ยม่ย่ยงเพิ
งเพิ
เติงเพิ
่มมเติ
่ม่มจำกกำรด
่มเติเติ
มเติมจำกกำรด
จำกกำรด
มมจำกกำรด
จำกกำรด
จำกกำรด
ำรงอั
ำรงอั
ำรงอั
ำรงอั
ำรงอั
ตำรงอั
รำส่
ตตตรำส่
ตรำส่
รำส่
วตรำส่
นเงิ
รำส่
วววนเงิ
นเงิ
วนนเงิ
วกองทุ
นนเงิ
นกองทุ
นกองทุ
กองทุ
นนกองทุ
ขันน้ ขันขัต่้นขั้นนำอี
ต่้นต่ขัต่ำอี
ต่ำอี
้นกำอี
ำอี
ต่ร้กกอกร้ำอี
กร้ยละ
อร้อร้ยละ
อกยละ
อยละ
ร้ยละ
อ1ยละ
11โดยให้
11โดยให้
โดยให้
โดยให้
1 โดยให้
ทททยอยด
ยอยด
ทยอยด
ทยอยด
ำรงอั
ำรงอั
ำรงอั
ตตำรงอั
รำส่
รำส่
ตรำส่
รำส่
วตวนเงิ
นเงิ
รำส่
ววนเงิ
นเงิ
นนวกองทุ
กองทุ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนกองทุ
นน น
ส่วนเพิ
ส่ส่ววส่นเพิ
นเพิ
่มวนเพิ
นเพิ
ดั่มง่มกล่
ดัดั่ม่มงงดักล่
ดัำกล่
งวที
งกล่
กล่
ำวที
่รำ้อำวที
ยละ
วที
่ร้อ่รรยละ
่ร้อ้อ้อยละ
ยละ
0.5
ยละ0.5
0.5
ตั0.5
0.5
้งแต่
ตัตั้งตัแต่
้งตัว้งแต่
ัน้งแต่
วแต่
ทีันวน่วันทีวทีันที่ัน่ที1่ ที่ มกรำคม
1่ 111มกรำคม
มกรำคม
1มกรำคม
มกรำคม
มกรำคม
2562
2562
2562
2562
2562
และด
และด
และด
และด
และด
และด
ำรงเพิ
ำรงเพิ
ำรงเพิ
ำรงเพิ
ำรงเพิ
ำรงเพิ
่ม่มเป็
่ม่มเป็
่มเป็
นเป็
เป็
นร้่มนอนร้เป็
นร้อยละ
ร้อร้ยละ
อนยละ
อยละ
ร้อ1ยละ
11ตั1ตัตั้ง้งแต่
ตั1แต่
้งแต่
ตัววัน้งันแต่
วทีทีัน่ ่ 1ทีว1ัน่ มกรำคม
1มกรำคม
ที่ มกรำคม
มกรำคม
1 มกรำคม
2563
2563
2563
2563
เป็นเป็เป็
ต้นเป็
นต้ไป
ต้นนนต้ไป
ไป
นนไป
ไปทั้งนีทั้ ง้ ทันีทั้ง้งนีนีอั้ ้ ตอัรำส่
ตอัอัอัรำส่
ตตวตรำส่
รำส่
นกำรด
รำส่
วนกำรด
ววนกำรด
วนกำรด
นกำรด
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
นำรงเงิ
กองทุ
นนนกองทุ
นกองทุ
กองทุ
นกองทุ
กองทุ
นขันน้ ขันขัต่้นขัน้ นำและเงิ
ต่้นขัต่ำและเงิ
ต่้นำและเงิ
ำและเงิ
ต่ำและเงิ
นกองทุ
นนนกองทุ
นกองทุ
กองทุ
กองทุ
นกองทุ
นนส่นนวส่นส่นเพิ
ส่วส่วนนเพิ
วนเพิ
วส่นเพิ
นเพิ
่มว่มเพื
นเพิ
่มเพื
่ม่มเพื่อเพื่อรองรั
่มอรองรั
่อรองรั
เพืรองรั
่อบรองรั
บบผลขำดทุ
ผลขำดทุ
บผลขำดทุ
บผลขำดทุ
นนในภำวะวิ
ในภำวะวิ
นในภำวะวิ
ในภำวะวิ
นในภำวะวิ
กกฤตต่
กกฤตต่
ฤตต่
กอฤตต่
ออ อ
นย์ทรั
งงดัเป็
สินสิทรั
สินนสิพทรั
ทรั
พเพสีย์ย์พ่ยพเเสีงย์สีย์่ยเเป็
่ยเสีสีงง่ย่ยนเป็
นงเป็นีดันน้งดัดันีดังงง้ นีนีนี้ ้ ้
2562
2562
2562
2562
2562

อัตอัราส่
อัตตอัอัราส่
ราส่
ตวตนเงิ
ราส่
ราส่
ราส่
วนเงิ
นวววนเงิ
กองทุ
นเงิ
นเงิ
นกองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
นกองทุ
นนนน
อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ชั้นนทีชันน่ ้น1ชัชัทีชั้นที้น่้นที1ที่เทีป็่ ่ 1ที1่ น1่เทีส่ป็ทีที่เว่เนป็ป็่เนของเจ้
ส่ป็นนวส่นส่นของเจ้
นของเจ้
วส่วนของเจ้
วนของเจ้
นของเจ้
ำของ
ำำของ
ำของ
ำของ
ของ
ำของ
อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ชั้นนทีชันน่ ้น1ชัชัทีชั้น้น่้นที1ทีที่ ่ 11่ 1
อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ทั้งนสิทัน้ น้งนทัทัสิทั้ง้งนสิ้งสิสิ้น้น้น

อัอัตตอัอัราร้
ราร้
ตตราร้
อัราร้
ออตยละ
ราร้
ออยละ
ยละ
อยละ
2561
2561
2561
2561
2561

มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ 7.5
ำ7.57.5
ำ 7.5
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ ำ6.375
ำ6.375
6.375
ำ6.375
6.375
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ 9.0
ำ9.09.0
ำ 9.0
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ ำ7.875
ำ7.875
7.875
ำ7.875
7.875
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ11.5
11.5
ำ 11.5
ำ 11.5
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
มำกกว่
ำำ 10.375
10.375
ำำ10.375
10.375
ำ 10.375

นอกจำกนี
นอกจำกนี
นอกจำกนี
นอกจำกนี
นอกจำกนี
้ ธปท.
้ ้ ธปท.
ธปท.
้ ้ ธปท.
ธปท.
อำจก
อำจก
อำจก
อำจก
อำจก
ำหนดให้
ำหนดให้
ำหนดให้
ำหนดให้
ำหนดให้
มีกมำรด
มีกมีมกำรด
ำรด
ีกำรด
ีกำรงเงิ
ำรด
ำรด
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
ำรงเงิ
นกองทุ
นนนกองทุ
นกองทุ
กองทุ
นกองทุ
กองทุ
นเพิ
นนเพิ
น่ มเพินเพิ
เติ
่ ม่ มเพิ
เติ
่ มมเติ่เติ
มเพื
มมเติ
เพื
มเพื
่อเพืเพื
มรองรั
่อ่อ่อเพื
รองรั
่อรองรั
รองรั
รองรั
่อบรองรั
บควำมเสี
บบควำมเสี
บควำมเสี
ควำมเสี
ควำมเสี
บควำมเสี
่ย่ย่ยงเชิ
งเชิ
่ยงเชิ
งเชิ
ง่ยงระบบที
งเชิ
ระบบที
งระบบที
งระบบที
่อ่อำจเกิ
ำจเกิ
่อำจเกิ
ำจเกิ
่อดำจเกิ
ดขึขึดด้น้นขึขึในช่
ในช่
้นด้นในช่
ขึในช่
้นวในช่
งววงง ว ง
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
จขำลง
จจขำลง
ขำลง
จจขำลง
ขำลง
(Countercyclical
(Countercyclical
(Countercyclical
(Countercyclical
(Countercyclical
Buffer)
Buffer)
Buffer)
Buffer)
Buffer)
Buffer)
เพิเพิ
่มเพิเพิ
อีเพิ
่ม่มกเพิ
่มอี่มอีสูอีก่มอีกงกสูสุอีกสูสูงกสูดงสุสุงสูไม่
ดสุดงไม่
ดเสุไม่
กิไม่
ดเนกิเไม่
กิร้เนกิอนเร้นกิยละ
ร้ออร้นยละ
อยละ
ยละ
ร้ยละ
อ2.50
ยละ
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
ณณ
วัณนณ
วัทีวัน่ น31
วัทีทีน่ ่ 31
ทีที31
ธั่ ่น31
31
ธัวำคม
ธันนธัธัวำคม
นนวำคม
วำคม
วำคม
2562
2562
2562
2562
2562
และและ
และ
และ
2561
และ
2561
2561
2561
2561
2561
ธนำคำรมี
ธนำคำรมี
ธนำคำรมี
ธนำคำรมี
ธนำคำรมี
ธนำคำรมี
อัตออรำส่
อัตอัตรำส่
ัอตรำส่
ัตวรำส่
นเงิ
รำส่
ววนเงิ
วนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
นนเงิ
นกองทุ
นกองทุ
กองทุ
กองทุ
นกองทุ
นนต่นนต่อนต่ต่สิอต่อนอสินอสิต่สินทรั
สินอนทรั
นทรั
สิพทรั
ทรั
นพย์พทรั
พย์พเย์สีเย์เสี่พยสีเ่ยสี่ยงและเงิ
ย์งและเงิ
่ยงและเงิ
เสีงและเงิ
่ยงและเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นกองทุ
นกองทุ
นนตำมกฎหมำย
ตำมกฎหมำย
นตำมกฎหมำย
ตำมกฎหมำย
นตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์
ที่ ธปท.
ทที่ ี่ ทธปท.
ธปท.
ที่ ี่ธปท.
ธปท.
กำหนดตำมแนวทำง
กำหนดตำมแนวทำง
ำหนดตำมแนวทำง
กกกำหนดตำมแนวทำง
ำหนดตำมแนวทำง
ำหนดตำมแนวทำง
Basel
Basel
Basel
Basel
Basel
Basel
III IIIดัIIIIIIงIIIดันีดัIIIดังดั้งนีนีดัง้ นีง้ ้นี้

อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ชั้นนทีชันน่ ้น1ชัชัทีชั้น้น่้นที1ทีที่ ่ 11่ 1
ที่เป็ทีนที่เส่ป็่เทีป็วน่เนนของเจ้
ป็ป็ส่ส่นวนวส่นของเจ้
ส่นของเจ้
ววนของเจ้
นของเจ้
นของเจ้
ำของต่
ำของต่
ำำำของต่
อของต่
ของต่
สินอทรั
สิออนอสิสิพทรั
สินนย์นทรั
ทรั
เพทรั
สีย์พ่ยพเพย์งสีย์เย์่ยเสีสีเง่ยสี่ยง่ยงง
อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ชั้นนทีชันน่ ้น1ชัชัทีชั้นต่้น่้นที1ทีอที่ สิ่ 1ต่1่ น1อต่ต่ทรั
สิต่ออนสิอสิพทรั
นสินย์ทรั
นทรั
พเทรั
สีพย์พ่ยเย์พงสีย์เย์่ยสีเยสีเง่ยงสี่ยง่ยง ง
อัตรำส่
อัอัตตรำส่
อัวรำส่
ตนเงิ
รำส่
รำส่
ววนเงิ
นนเงิ
วกองทุ
วนเงิ
นเงิ
นนกองทุ
กองทุ
นนนกองทุ
กองทุ
กองทุ
ทั้งนสิทัน้ น้งนทัต่ทัสิทั้งอ้งนสิ้งสิต่สิ้น้นนอ้นต่ต่ทรั
สิต่ออนสิอสิพทรั
นสินย์ทรั
นทรั
เพทรั
สีพย์่ยพเย์พงสีย์เย์่ยสีเสีเง่ยงสี่ยง่ยง ง

- 43
---43
-43
43
--4343
---- -

งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นนนรวม
นรวม
รวม
รวม
นรวม
2562
2562
2562
2562
2562
2561
2561
2561
2561
2561
2561
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
17.01
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04

16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
16.43
17.96
17.96
17.96
17.96
17.96
17.96

อัอัตตอัอัราร้
ราร้
ตตราร้
อัราร้
ออตยละ
ยละ
ราร้
ออยละ
ยละ
อยละ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
นเฉพาะธนาคาร
2562
2562
2562
2562
2562
2561
2561
2561
2561
2561
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
17.14
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20

16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
17.78
17.78
17.78
17.78
17.78
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เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่จัดสรรจำกกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
2562
2561
406,529
390,369
406,463
390,309
19,088
19,088
56,346
56,346
24,000
23,000
106,500
101,500
170,789
152,107
33,678
42,039
(3,938)
(3,771)
66
60

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
399,842
374,633
399,842
374,633
19,088
19,088
56,346
56,346
24,000
23,000
106,500
101,500
157,182
132,089
39,600
45,361
(2,874)
(2,751)
-

72,211

36,194

71,420

35,312

478,740

426,563

471,262

409,945

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รำยใหญ่
152

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (หมำยเหตุข้อ 6.18) ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้นับ
เข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยำยน 2562
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
และเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรที่ 3
วันที่เปิดเผยข้อมูล
31 ตุลำคม 2562
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2562
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5. การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
5.1

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

5.2

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

5.3

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

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

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

เงินสด
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

เงินสด
เงินสดรับล่วงหน้ำจำกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์
และบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
รวม
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6.2

งบการเงินรวม
2562
2561
58,010
62,300

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
57,933
62,235

80
58,090

80
58,013

94
62,394

94
62,329

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ำของลดลง
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับชำระหนี้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำกำไรสะสม
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
กำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรตัดจำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(1,721)

(9,318)

(1,735)

(9,283)

1,471
946

1,940
943

1,471
943

1,940
939

9,038
276

867
240

9,038
276

867
240

รายงานประจ�ำปี 2562

6.3

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

30,087
1,109
1,913
33,109
(27)
33,082

232,410
23,749
12,702
268,861
97
(1,029)
267,929

262,497
24,858
14,615
301,970
97
(1,056)
301,011

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

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

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

19,810
15,678
554
12,229
48,271
48,271

84,517
3,608
7,673
27,122
122,920
354
(207)
123,067

104,327
19,286
8,227
39,351
171,191
354
(207)
171,338

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

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

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

81,353

390,996

472,349

63,248

387,452

450,700
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ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
ธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่ำงประเทศ
รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ

156

6.4

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

30,087
1,913
32,000
(27)
31,973

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

232,410
18,150
12,702
263,262
66
(1,029)
262,299

262,497
18,150
14,615
295,262
66
(1,056)
294,272

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

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

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

19,543
15,678
548
7,523
43,292
43,292

81,119
3,608
7,673
12,382
104,782
283
(45)
105,020

100,662
19,286
8,221
19,905
148,074
283
(45)
148,312

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

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

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

75,265

367,319

442,584

53,603

350,775

404,378

ตรำสำรอนุพันธ์
มูลค่ำยุติธรรมและจำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

2562
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
32,164
17,245
17,638
20,231
5
361
49,807
37,837
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งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,091,796
1,064,586
9,887
2,166,269

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
20,522
11,924
8,126
10,114
2
300
28,650
22,338

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,403,260
961,569
10,372
2,375,201

รายงานประจ�ำปี 2562

ประเภทความเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย
รวม

2562
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์
หนี้สิน
32,049
17,140
17,638
20,231
49,687
37,371

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนเงิน
ตามสัญญา
1,077,158
1,064,585
2,141,743

หน่วย : ล้านบาท

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

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

สัดส่วนกำรทำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
80.74
76.42
19.26
23.58
100.00
100.00

สถำบันกำรเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภำยนอก
รวม

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
81.14
76.87
0.10
18.76
23.13
100.00
100.00

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มูลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง เป็นต้น จำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ที่สำคัญของธนำคำรมีดังนี้
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต
โดยในสัญญำจะระบุให้มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคู่สัญญำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่กำหนดไว้
ในอนำคต
- สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่ำง
สองสกุลเงินกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลง
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีกำรแลกเปลี่ยนเงินต้น
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6.5

เงินลงทุนสุทธิ
6.5.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
รวม

8,320
198
5,095
13,613

4,950
56
2,510
7,516

งบการเงินรวม
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

158

เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม

327,327
66,072
113,747
47,141
9,844
10,589
574,720

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

งบการเงินรวม
2562
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม

19,328
3,929
23,257
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15,757
4,092
19,849

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
8,320
198
8,518

4,950
56
5,006

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
327,327
65,520
98,068
47,141
9,844
8,897
556,797

293,834
36,788
73,352
60,160
11,531
8,341
484,006

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่าย
7,032
3,197
10,229

2,046
3,312
5,358

รายงานประจ�ำปี 2562

งบการเงินรวม
2562
2561
ราคาทุน
ราคาทุน
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
ราคาทุน
ราคาทุน

8,689
36,029
44,718
(8,611)
36,107

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

7,839
35,763
43,602
(8,611)
34,991

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

647,697

556,788

610,535

525,695

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.14
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 32 บริษัท
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 256 ล้ำนบำท และ
บริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนตำมบัญชี 4
ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 4 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่ ว นให้ แ ก่ บริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ท วี จำกั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนำคำรตำมรำคำปิ ด ของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2547 จำนวน 3,323 ล้ำ นบำท ธนำคำรบัน ทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริ ษัท ย่อ ยภำยใต้ หลั กทรัพ ย์เ ผื่อ ขำย ตำมแนวปฏิ บัติ ทำงบั ญชี เกี่ ยวกับ กำรโอนและกำรรับ โอนสิ นทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จำนวน
328 ล้ำนบำท และ 372 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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6.5.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
12
12
187
187
41
41
2,243
2,039
2,483
2,279

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

6.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

160

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
12
12
187
187
41
41
2,243
2,039
2,483
2,279

บริษัทร่วม
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

งบการเงินรวม
ประเภท ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย์ ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
ที่ลงทุน
และทางอ้อม
2562
2561
2562
2561
บริกำร
ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
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22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

35.88
30.00
13.84
69.08

118
201
15
13
362
709
(2)
707

201
15
7
362
585
(2)
583

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)
2562

2561

109
820
441
273
94
1,737
1,737

748
468
226
166
1,608
1,608

รายงานประจ�ำปี 2562

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทหลักทรัพย์ ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
และทางอ้อม
2562
2561

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
2562

2561

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.91

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.91

2
9,261
2,500
19,585
1,500
183
4,772

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

35.88
30.00
13.84
69.08

118
201
15
13
362
38,512
(97)
38,415

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

ในเดือนกันยำยน 2561 ธนำคำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำ
200,000,000 บำท ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.08 อย่ำงไรก็ต ำมธนำคำรยัง คง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจำกธนำคำรมีเพียงอำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแต่ไม่ถึง
ระดับควบคุม และธนำคำรมีควำมตั้งใจจะขำยหุ้นที่ซื้อเพิ่ม จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 100,000,000 บำท คืนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจำกผู้ถือหุ้นเดิมได้รับอนุมัติเพิ่มกำรลงทุนจำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลแล้ว เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ไว้ที่ร้อยละ 49.99
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเรียกชำระค่ำหุ้นครั้งแรกเมี่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 จำนวนหุ้นละ
2.50 บำท เป็นจำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทได้เรียกชำระค่ำหุ้นเพิ่มอีกหุ้นละ 5 บำท
เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,500 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ชำระค่ำหุ้นที่เพิ่มดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้วโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100%
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
578
696
578
696

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

6.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.7.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

162

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
อื่น ๆ
หัก รำยได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้
รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
- รำยสินเชื่อ
- รำยกลุ่ม
เงินสำรองส่วนเกิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำก
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
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งบการเงินรวม
2562
2561
103,798
108,023
1,545,259
1,544,772
411,100
428,747
1,678
2,161
(526)
(543)
2,061,309
2,083,160
4,013
5,624

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
103,048
107,200
1,493,469
1,492,223
405,392
424,566
1,678
2,160
(504)
(500)
2,003,083
2,025,649
3,894
5,487

2,065,322

2,088,784

2,006,977

2,031,136

(48,329)
(6,343)
(113,094)
(167,766)

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

(47,083)
(6,343)
(110,319)
(163,745)

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

(6,510)
1,891,046

(5,415)
1,935,781

(6,510)
1,836,722

(5,415)
1,881,395

รายงานประจ�ำปี 2562

6.7.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ

6.7.3

งบการเงินรวม
2562
2561
79,149
80,137
3.39
3.42
28,368
26,412
1.24
1.15

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
78,093
79,279
3.44
3.48
28,203
26,171
1.27
1.18

จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,498,727
61,917
15,866
1,576,510

ในประเทศ
1,495,113
61,917
15,866
1,572,896

2562
ต่างประเทศ
31,355
260,218
193,226
484,799

2562
ต่างประเทศ
31,355
254,381
144,451
430,187

- 55 -

งบการเงินรวม
รวม
1,530,082
322,135
209,092
2,061,309

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
1,526,468
316,298
160,317
2,003,083

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

หน่วย : ล้านบาท
2561
ต่างประเทศ
32,512
248,330
201,525
482,367

รวม
1,515,262
316,093
251,805
2,083,160
หน่วย : ล้านบาท

2561
ต่างประเทศ
32,512
241,818
150,005
424,335

รวม
1,515,783
309,581
200,285
2,025,649
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6.7.4

จำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
58,829
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 676,883
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 186,640
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
441,639
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
237,949
อื่น ๆ
312,919
รวม
1,914,859

ปกติ
164

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

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
56,733
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 651,232
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 178,564
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
432,199
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
237,943
อื่น ๆ
301,457
รวม
1,858,128

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
2,045
30,670
7,089
20,759
2,589
4,149
67,301

งบการเงินรวม
2562
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
207
93
2,483
8,372
2,088
1,257
2,800
625
1,865
3,039
283
1,136
9,726
14,522

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

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

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ
1,993
30,458
7,067
20,759
2,588
3,997
66,862

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
207
93
2,483
7,904
2,088
1,257
2,800
625
1,865
3,039
283
1,042
9,726
13,960
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หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
395
37,571
3,662
4,336
5,755
3,182
54,901

รวม
61,569
755,979
200,736
470,159
251,197
321,669
2,061,309
หน่วย : ล้านบาท

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

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

สงสัยจะสูญ
395
37,099
3,652
4,336
5,744
3,181
54,407

รวม
59,421
729,176
192,628
460,719
251,179
309,960
2,003,083

รายงานประจ�ำปี 2562

ปกติ
กำรเกษตรและเหมืองแร่
47,808
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 712,232
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 180,899
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
429,337
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
229,919
อื่น ๆ
300,265
รวม
1,900,460

6.7.5

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

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

หน่วย : ล้านบาท
สงสัยจะสูญ
266
39,524
4,861
3,688
4,257
512
53,108

รวม
49,245
787,595
194,624
446,982
240,025
307,178
2,025,649

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม
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1,918,520
67,596
9,783
14,522
54,901

1,267,640
33,359
1,358
6,259
30,087

2,065,322

1,338,703

1
2
100
100
100

16,119
848
1,359
6,259
30,087
113,094
167,766
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

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

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

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

2,088,784

1,355,234

1
2
100
100
100

16,215
591
1,018
10,608
30,188
88,968
147,588

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

166

เงินสำรองขั้นต่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.
รวม
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1,861,672
67,155
9,783
13,960
54,407

1,223,874
33,154
1,358
5,696
29,811

2,006,977

1,293,893

1
2
100
100
100

15,716
844
1,359
5,696
29,811
110,319
163,745

รายงานประจ�ำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารได้ตั้งไว้
(ร้อยละ)

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

1,905,518
46,295
5,453
20,762
53,108

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

2,031,136

1,310,711

1
2
100
100
100

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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำนวน 6,343 ล้ำนบำท และ 6,052 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective
Approach) สำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
6.7.6

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
รำยละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วของธนำคำร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
21
910
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, เครื่องจักร
910
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,118
68,274
รวม
6,139
69,184

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น มีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 5 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 69,184 ล้ำนบำท
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย จานวนหนี้ตามบัญชี ประเภทสินทรัพย์ที่รับโอน มูลค่ายุติธรรม
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
รับโอนสินทรัพย์
10
278
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, หุ้นทุน
278
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ
6,213
53,490
รวม
6,223
53,768

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉลี่ย 6 ปี และมีจำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้
ณ วันทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 53,768 ล้ำนบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว จำนวน
3,036 ล้ำนบำท และ 3,075 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จำนวน 102,958 ล้ำนบำท และ 92,337 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

168

ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ สำหรับงบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยสำคัญ
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6.8

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ปกติ

ยอดต้นปี
16,215
หนี้สงสัยจะสูญ
(96)
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
16,119

ปกติ

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

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

591
257
848

1,018
341
1,359

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต่ากว่า
มาตรฐาน

591
591

5,275
(4,257)
1,018
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
10,608
30,188
88,968
147,588
(4,349)
9,515
26,324
31,992
1,516
1,516
(11,132)
(11,132)
(2,198)
(2,198)
6,259
30,087
113,094
167,766
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
10,387
36,471
70,004
137,711
221
354
19,567
17,117
1,121
1,121
(7,758)
(7,758)
(603)
(603)
10,608
30,188
88,968
147,588

169

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ปกติ

ยอดต้นปี
15,798
หนี้สงสัยจะสูญ
(82)
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี
15,716

ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

587
257
844

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

170

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

585
2
587

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
จะสูญ
มาตรฐาน
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
1,018
10,513
29,865
86,545
144,326
341
(4,817)
9,549
25,691
30,939
1,456
1,456
(11,059)
(11,059)
(1,917)
(1,917)
1,359
5,696
29,811
110,319
163,745
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ของ
ธปท.
5,272
10,293
35,648
68,025
134,511
(4,254)
220
376
18,986
16,440
1,102
1,102
(7,261)
(7,261)
(466)
(466)
1,018
10,513
29,865
86,545
144,326

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน
167,766 ล้ำนบำท และ 147,588 ล้ำนบำท และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 163,745 ล้ำนบำท และ
144,326 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่ำจำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่กำหนดโดย ธปท. สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 113,094 ล้ำนบำท และ 88,968 ล้ำนบำท และสำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 110,319 ล้ำนบำท และ 86,545 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7)

- 62 -

รายงานประจ�ำปี 2562

6.9

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
5,415
2,310
2,642
3,614
(1,547)
(509)
6,510
5,415

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
5,415
2,310
2,642
3,614
(1,547)
(509)
6,510
5,415

6.10 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม
2562
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

16,830
158
16,988
53
17,041
(6,437)
10,604

1,568
2
1,570
1,570
(909)
661

(2,488)
(91)
(2,579)
(53)
(2,632)
730
(1,902)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
15,910
69
15,979
15,979
(6,616)
9,363

171

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสั งหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 15,910 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 11,025 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,885 ล้ำนบำท

172

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 16,830 ล้ำนบำท
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 12,102 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จำนวน 4,728 ล้ำนบำท

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

12,873
158
13,031
53
13,084
(4,341)
8,743

1,568
2
1,570
1,570
(515)
1,055

(1,610)
(91)
(1,701)
(53)
(1,754)
324
(1,430)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี
12,831
69
12,900
12,900
(4,532)
8,368

รายงานประจ�ำปี 2562

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรชำระหนี้
อสังหำริมทรัพย์
สังหำริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รวมทรัพย์สินรอกำรขำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 12,831 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,452 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 4,379 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรชำระหนี้ จำนวน 12,873 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จำนวน 8,994 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน
จำนวน 3,879 ล้ำนบำท
ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.14
ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้ นตำมประกำศ ธปท. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน
หมวดกำรบัญชีสำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว
ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2562
2561
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการ
รอการขาย
รอการขาย
รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
10
11
1
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
2,120
(50)
1,074
(23)

ประเภทของ
การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

วิธีที่ใช้ในการ
รับรู้รายได้
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562
2561
ประเภทของ
วิธีที่ใช้ในการ
กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก กาไรจากการ กาไรจากการ ขาดทุนจาก
การขาย
รับรู้รายได้
ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย ขายทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน การขาย
ทรัพย์สินรอการขาย
รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน รอการขาย รอการขาย ทรัพย์สิน
รอการ
รอการขาย
รอการ
รอการขาย
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี
ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
10
11
1
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวน
1,012
(45)
784
(22)

6.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
174 ที่ดิน

รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,612
20,823
(704)

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

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

(2)
(7)
-

(105)
(155)
28

7,505
20,661
(676)

-

-

-

-

-

7,505
20,661
(676)

3,519
35
12,338
(217)
22,503 1,683
646 1,112
66,520 2,830

(178)
(1,436)
(1,136)
(2,759)

(119)
(64)
10
(76)
(3)
(484)

3,257
727
12,274
4,228
(207)
(48)
22,674 19,046
619
66,107 23,953

421
1,177
(14)
1,516
3,100

(178)
(1,425)
(1,603)

(22)
(10)
3
(68)
(97)

948
5,395
(59)
19,069
25,353

2,309
6,879
(148)
3,605
619
40,754
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,640
20,919
(705)

-

-

(28)
(96)
1

3,553
25
12,376
(216)
21,852 1,296
294
625
65,713 1,946

(9)
(611)
(273)
(893)

(50)
(38)
(1)
(34)
(246)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี
7,612
20,823
(704)

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

-

-

-

-

7,612
20,823
(704)

3,519
544
12,338
3,054
(217)
(34)
22,503 18,315
646
66,520 21,879

196
1,179
(14)
1,366
2,727

(9)
(605)
(614)

(4)
(5)
(30)
(39)

727
4,228
(48)
19,046
23,953

2,792
8,110
(169)
3,457
646
42,567

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จำนวน 15,761 ล้ำนบำท และ 15,903 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

7,607
20,766
(704)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สุทธิ

-

(2)
(7)
-

(106)
(151)
28

7,499
20,608
(676)

-

-

-

-

-

7,499
20,608
(676)

2,404
32
12,291
(217)
21,391 1,589
624 1,071
64,162 2,692

(178)
(1,388)
(1,109)
(2,684)

(44)
(61)
10
(55)
(1)
(380)

2,214
614
12,230
4,211
(207)
(48)
21,537 18,205
585
63,790 22,982

347
1,172
(14)
1,417
2,922

(178)
(1,378)
(1,556)

(10)
(9)
3
(47)
(63)

773
5,374
(59)
18,197
24,285

1,441
6,856
(148)
3,340
585
39,505
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ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
ที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อาคาร
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558)
ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558)
อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

176

7,635
20,861
(705)

-

-

(28)
(95)
1

2,401
25
12,328
(216)
20,789 1,206
278
593
63,371 1,824

(9)
(588)
(247)
(844)

(13)
(37)
(1)
(16)
(189)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าเสื่อม จาหน่าย/ อื่น ๆ ยอด ที่ดิน อาคาร
ปลายปี
ราคา โอนออก
ปลายปี และอุปกรณ์
สุทธิ
7,607
20,766
(704)

-

-

-

-

-

7,607
20,766
(704)

2,404
458
12,291
3,042
(217)
(34)
21,391 17,536
624
64,162 21,002

165
1,174
(14)
1,267
2,592

(8)
(584)
(592)

(1)
(5)
(14)
(20)

614
4,211
(48)
18,205
22,982

1,790
8,080
(169)
3,186
624
41,180

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ชำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน
จำนวน 15,115 ล้ำนบำท และ 15,304 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,728
8,918
(50) (7,744)
อื่น ๆ
581
203
(7)
(1)
รวม
3,309
9,121
(57) (7,745)

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
3,852 2,229
688
(36)
(13)
776
4,628 2,229
688
(36)
(13)
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หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,868
984
776
2,868
1,760

รายงานประจ�ำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,644
176
(83)
(9)
อื่น ๆ
347
277
(43)
รวม
2,991
453
(126)
(9)

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,728 1,959
323
(44)
(9)
581
3,309 1,959
323
(44)
(9)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,407
8,881
(35) (7,733)
อื่น ๆ
581
203
(7)
(1)
รวม
2,988
9,084
(42) (7,734)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
3,520 1,997
664
(35)
(3)
776
4,296 1,997
664
(35)
(3)

ราคาทุน
ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น/ จาหน่าย/ อื่น ๆ
รับโอน โอนออก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2,340
109
(40)
(2)
อื่น ๆ
346
277
(42)
รวม
2,686
386
(82)
(2)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอด ยอดต้นปี ค่าตัด จาหน่าย/ อื่น ๆ
ปลายปี
จาหน่าย โอนออก
2,407 1,734
304
(40)
(1)
581
2,988 1,734
304
(40)
(1)

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,229
499
581
2,229
1,080
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
2,623
897
776
2,623
1,673
หน่วย : ล้านบาท

ยอด สินทรัพย์ไม่มี
ปลายปี ตัวตนอื่นสุทธิ
1,997
410
581
1,997
991

6.13 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิน ทรั พ ย์ ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิน ภำษี เ งิ น ได้ รอกำรตั ดบั ญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
4,542
4,091
2,364
1,399
2,178
2,692

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

- 69 -

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
3,361
2,948
2,159
1,187
1,202
1,761
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้

ยอดต้นปี

178

งบการเงินรวม
2562
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

3,458
9,298
1,288
241
3,363
3,639
21,287

63
(1,172)
36
(8)
84
3,817
2,820

245
338
583

(216)
34
(3)
(4)
(189)

3,766
7,910
1,324
267
3,782
7,452
24,501

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

8,590
132
5,886
3,987
18,595

13
38
(235)
4,155
3,971

(243)
(243)

-

8,360
170
5,651
8,142
22,323

2,692

(1,151)

826

(189)

2,178

สุทธิ

- 70 -

รายงานประจ�ำปี 2562

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
2561
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,716
7,955
1,129
222
2,761
3,642
18,425

386
1,498
159
(6)
681
1
2,719

356
(75)
281

(155)
25
(4)
(4)
(138)

3,458
9,298
1,288
241
3,363
3,639
21,287

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

10,631
2
6,116
3,742
20,491

2
132
(2)
(229)
245
148

(2,043)
(2,043)

(1)
(1)

8,590
132
5,886
3,987
18,595

(2,066)

2,571

2,324

(137)

2,692

สุทธิ
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ยอดต้นปี

180

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

3,451
8,569
868
241
3,321
3,612
20,062

67
(1,258)
38
(8)
70
3,781
2,690

247
340
587

(152)
34
(3)
(3)
(124)

3,765
7,159
906
267
3,728
7,390
23,215

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

8,333
132
5,865
3,971
18,301

39
(244)
4,166
3,961

(249)
(249)

-

8,084
171
5,621
8,137
22,013

1,761

(1,271)

836

(124)

1,202

สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดต้นปี

หน่วย : ล้านบาท
อื่น ๆ

ยอดปลายปี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

2,701
7,334
817
222
2,725
3,557
17,356

386
1,352
51
(6)
676
56
2,515

364
(76)
288

(117)
25
(4)
(1)
(97)

3,451
8,569
868
241
3,321
3,612
20,062

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทรัพย์สินรอกำรขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

10,363
2
6,093
3,739
20,197

(1)
132
(2)
(228)
232
133

(2,029)
(2,029)

-

8,333
132
5,865
3,971
18,301

(2,841)

2,382

2,317

(97)

1,761

สุทธิ

6.14 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,918,520
67,596
9,783
14,522
54,901
2,065,322
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เงินลงทุน

งบการเงินรวม
2562
ทรัพย์สิน
รอการขาย

14,481
14,481

1,963
1,963

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์อื่น
1,227
1,227

รวม
1,918,520
67,596
9,783
14,522
72,572
2,082,993
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จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

182

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ ละ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,962,102
46,501
5,460
20,884
53,837

เงินลงทุน
13,811

1,885

1,277

1,962,102
46,501
5,460
20,884
70,810

2,088,784

13,811

1,885

1,277

2,105,757

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,861,672
67,155

จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

9,783
13,960
54,407
2,006,977

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
ทรัพย์สิน
รอการขาย

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,905,518
46,295
5,453
20,762
53,108
2,031,136
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สินทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์อื่น
รอการขาย
-

-

14,512
14,512

378
378

0.0
1,225
1,225

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
สินทรัพย์อื่น
เงินลงทุน
ทรัพย์สิน
รอการขาย
13,733
13,733

389
389

0.0
1,275
1,275

รวม

หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,861,672
67,155
9,783
13,960
70,522
2,023,092
หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,905,518
46,295
5,453
20,762
68,505
2,046,533

รายงานประจ�ำปี 2562

6.15 เงินรับฝำก
6.15.1 จำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบการเงินรวม
2562
2561
113,067
101,557
1,145,106
1,117,522
1,109,151
1,104,812
3,468
2,579
2,370,792
2,326,470

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ออมทรัพย์
จ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำ
บัตรเงินฝำก
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
110,767
100,188
1,135,203
1,105,667
1,067,329
1,054,837
2,736
1,798
2,316,035
2,262,490

6.15.2 จำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

เงินบำท
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
1,990,674
36,793
21,716
2,049,183

ในประเทศ
1,991,263
36,768
14,811
2,042,842

2562
ต่างประเทศ
125,212
53,203
143,194
321,609

2562
ต่างประเทศ
125,201
52,068
95,924
273,193
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งบการเงินรวม
รวม
2,115,886
89,996
164,910
2,370,792

ในประเทศ
1,952,933
34,827
21,839
2,009,599

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
2,116,464
88,836
110,735
2,316,035

ในประเทศ
1,953,231
34,796
13,587
2,001,614

หน่วย : ล้านบาท
2561
ต่างประเทศ
124,747
57,452
134,672
316,871

รวม
2,077,680
92,279
156,511
2,326,470
หน่วย : ล้านบาท

2561
ต่างประเทศ
124,733
57,069
79,074
260,876

รวม
2,077,964
91,865
92,661
2,262,490
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6.16 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน)
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

184

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

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

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

100
1,100
118
9,291
10,609

41,360
18,934
851
61,145

100
42,460
19,052
10,142
71,754

657
1,091
105
12,377
14,230

25,950
21,200
659
47,809

657
27,041
21,305
13,036
62,039

1,958
2
900
5,752
8,612

25,866
13,355
279
14,480
53,980

27,824
13,357
1,179
20,232
62,592

2,257
2
204
7,535
9,998

30,884
7,005
3,141
23,795
64,825

33,141
7,007
3,345
31,330
74,823

19,221

115,125

134,346

24,228

112,634

136,862

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

100
1,099
118
9,598
10,915

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

41,360
18,934
851
61,145

100
42,459
19,052
10,449
72,060

657
1,091
105
12,707
14,560

25,950
21,200
689
47,839

657
27,041
21,305
13,396
62,399

1,996
34
929
5,822
8,781

24,815
13,355
279
9,987
48,436

26,811
13,389
1,208
15,809
57,217

2,294
31
270
7,588
10,183

29,723
7,005
3,141
15,943
55,812

32,017
7,036
3,411
23,531
65,995

19,696

109,581

129,277

24,743

103,651

128,394
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รวม

รายงานประจ�ำปี 2562

6.17 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
6.17.1 จำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ตั๋วแลกเงิน
อื่น ๆ
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม

ในประเทศ
8
838
846

ในประเทศ
8
473
481

2562
ต่างประเทศ

รวม

99,530
49,757
(5,452)
143,835

99,530
49,757
8
838
(5,452)
144,681

2562
ต่างประเทศ
99,530
49,757
(5,452)
143,835

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ในประเทศ
23
456
479

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม
99,530
49,757
8
473
(5,452)
144,316

ในประเทศ
23
329
352

2561
ต่างประเทศ

รวม

107,027
14,587
(5,745)
115,869

107,027
14,587
23
456
(5,745)
116,348
หน่วย : ล้านบาท

2561
ต่างประเทศ

รวม

107,027
14,587
(5,745)
115,869

107,027
14,587
23
329
(5,745)
116,221

6.17.2 จำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561

ประเภท

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 - 2577
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2563
อื่น ๆ
บำท
2563 - 2567
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
รวม
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3.875% - 5.00%
3.733% - 9.025%
0.00% - 1.00%
0.00% - 1.40%

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงิน
2562
2561
99,530
107,027
49,757
14,587
8
23
838
456
(5,452)
(5,745)
144,681
116,348
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท
สกุลเงิน
ครบกาหนด อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงิน
2562
2561
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00%
99,530
107,027
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 - 2577 3.733% - 9.025%
49,757
14,587
ตั๋วแลกเงิน
บำท
2563
0.00% - 1.00%
8
23
อื่น ๆ
บำท
2564 - 2567
0.00%
473
329
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม
(5,452)
(5,745)
รวม
144,316
116,221

186

6.18 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
จำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บันทึกบัญชีสำหรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตัดจำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน
จำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปีทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำร
ซึ่งมีข้อกำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตัดหนี้ตำมตรำสำรเป็นหนี้สูญได้ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดต่อ ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับ อนุมัติจ ำกมติที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สำมัญ ประจำปี ครั้ง ที่ 14 เมื่อ วัน ที่ 12 เมษำยน 2550 จำนวน 1,200
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 15 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.733 ต่อปี ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เป็นจำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตั้งแต่วันที่
25 กันยำยน 2562
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6.19 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำ ที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น
โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500 ล้ำนหุ้น
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
(หมำยเหตุข้อ 6.23)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้น
ดังกล่ำวแล้ว จำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจำนวน
ณ เดือนกันยำยน 2550
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุน้ กู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อม
กันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
กำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
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เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และต่อมำเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
2.75 ต่อปี จำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
188

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไ ถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”)
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดก็ได้
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
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รายงานประจ�ำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
3.30 ต่อปี จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี จำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี จำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
6.20 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้ Medium Term Note Program วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออกหุ้นกู้
ตำมมติดังกล่ำว
6.21 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
16,519
13,504
3,958
4,834
(1,775)
(1,819)
18,702
16,519

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี
ยอดปลายปี
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
16,311
13,323
3,880
4,806
(1,763)
(1,818)
18,428
16,311

189

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

6.22 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
6.22.1 โครงกำรสมทบเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 1,247 ล้ำนบำท และ 1,240 ล้ำนบำท และ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 1,127 ล้ำนบำท และ 1,113 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
6.22.2 โครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จั ดตั้ง
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่ง มีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี้

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ตั้งเป็นกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร
190

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน
หนี้สินสุทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

788
(611)
177

811
(571)
240

788
(611)
177

811
(571)
240

13,087
13,264

10,698
10,938

12,814
12,991

10,491
10,731

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทั้งที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

ยอดต้นปี
ต้นทุนบริกำร
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
จำกประสบกำรณ์
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี
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งบการเงินรวม
2562
2561
11,509
8,916
742
3,114
348
271
(381)
(339)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
11,302
8,735
669
3,093
343
267
(378)
(338)

1,960
9
(270)
(42)
13,875

1,982
(274)
(42)
13,602

51
(297)
(157)
(50)
11,509

50
(308)
(147)
(50)
11,302

รายงานประจ�ำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ภำยหลังจำกที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติฯดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561
พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำนฉบั บ ใหม่ นี้ กำหนดอั ต รำค่ ำ ชดเชยเพิ่ ม เติ ม สำหรั บ กรณี เ ลิ ก จ้ ำ งลู ก จ้ ำ ง
ซึ่งทำงำนติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรทำงำนของธนำคำร ให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน ธนำคำรได้พิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็น
กำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยมีผลต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จึงได้รับรู้ภำระค่ำชดเชยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว
ในปี 2561 จำนวน 2,523 ล้ำนบำท
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบการเงินรวม
2562
2561
571
552
21
20
39
62
(2)
(23)

ยอดต้นปี
ดอกเบี้ยรับ
เงินจ่ำยสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายปี

4
(22)
611

(4)
(36)
571

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
571
552
21
20
39
62
(2)
(23)
4
(22)
611

(4)
(36)
571

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ซึ่งใช้ในกำรคำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแต่ละโครงกำร และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญแต่ละตัว ซึ่งทำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2562
2561
2562
2561
0.70 - 8.10
0.70 - 8.10
14.12
12.84
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
12.69
11.47

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย

อัตราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สมมติฐานจากการประมาณการตาม
ภาระผูกพันผลประโยชน์
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
2562
2561
2562
2561
0.70 - 8.10
0.70 - 8.10
14.19
12.88
2.00 - 15.00
2.00 - 15.00
12.70
11.47
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6.23 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุรมิ สิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
2562
2561

ประเภท
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม
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3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 655,000 หุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของ
ธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร
ดังนี้
1.

2.
3.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้
1.1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน
1.2) หุ้ นสำมั ญเพิ่ มทุ นจ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จั ดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่ ผู้ ลงทุ นประเภทสถำบั นหรื อที่ มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
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4.
5.
6.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
6.24 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2541 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV
ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน
หรืออำจค้ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว
ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อ ยสิทธิ หรือมีหลักประกัน
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้ หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดัง กล่ำ ว อำจจะมีค วำมสัม พัน ธ์กับ กำรจ่ำ ยเงิน ปัน ผลของธนำคำร หรือ กำรจ่ำ ยผลประโยชน์ข องหลัก ทรัพ ย์อื่น
ของธนำคำร
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ธนำคำรสำมำรถจัดตั้ง หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลัก รวมทั้งกำรเข้ำทำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว
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6.25 ทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น
6.25.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ธนำคำรจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 25 ของทุน จดทะเบียน และทุน สำรองนี้ จะนำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได้
6.25.2 ธนำคำรได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองอื่น โดยถือเป็นสำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ
6.26 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 25 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้
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- จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2560 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2560 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,060 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,710 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2560
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,350 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2561
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,350 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 แล้ว
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2561 จำนวน 500 ล้ำนบำท
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,716 ล้ำนบำท ในวันที่
28 กันยำยน 2561
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,716 ล้ำนบำท ในวันที่ 28 กันยำยน 2561 แล้ว
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 26 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้
- จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2561 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2561 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,086 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,716 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 แล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2562 จำนวน 500 ล้ำนบำท
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,722 ล้ำนบำท ในวันที่
20 กันยำยน 2562
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,722 ล้ำนบำท ในวันที่ 20 กันยำยน 2562 แล้ว
6.27 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพั นในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
จำนวน 26,597 ล้ำนบำท และ 16,207 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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6.28 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้

กำรรับอำวัลตั๋วเงิน
กำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน
กำรค้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
7,598
5,800
27,513
32,236
17,745
19,041
22,116
35,822
165,562
247,490
137,867
625,891

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
7,598
5,800
18,907
20,525
15,045
15,329
21,189
34,486
164,845
245,045
140,385
613,014

169,326
267,795
123,426
636,687

6.29 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
196

6.30 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้บริหำรสำคัญ ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรสำคัญ หรือกิจกำรที่ผู้บริหำรสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

เงินฝาก
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
รวม
เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
รวม
สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
-

-

2,116
1
2,117

2,767
2,078
4,845

-

-

-

2,710

120
54
174

80
72
152

120
19
139

80
38
2,828

-

-

-

33

2
2

1
1

2
2

1
34

-

-

3
382
1
-

3
2
378
1
1

17
7
6
30

38
13
6
57

17
7
410

38
13
436
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เงินรับฝาก
เงินรับบริฝาก
ษัทย่อย
บริษบริัทย่ษอัทยบีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บีบีแอลเบอร์
(เคแมน)
บำงกอกแบงค์
ฮำด จำกัด
บำงกอกแบงค์
เบอร์
บริษัท บริหำรสินทรัพฮย์ำด
ทวี จำกัด
บริ
ษ
ท
ั
บริ
ห
ำรสิ
น
ทรั
พ
ย์
ทวี จำกั
ด บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุ
นรวม
บริษษัทัทหลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์บัจัดวหลวง
กำรกองทุ
บัวหลวง จำกัด
บริ
จำกันดรวม
(มหำชน)
บริษัทหลักงทรั
บัวหลวง นจ)ำกัจดำกั(มหำชน)
ธนำคำรกรุ
เทพพย์(ประเทศจี
ด
ธนำคำรกรุ
ง
เทพ
(ประเทศจี
น)ดจำกัด
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกั
บริษษัทัทหลับัวกหลวงเวนเจอร์
ส จำกันด
บริ
ทรัพย์จัดกำรกองทุ
บริษบำงกอกแคปปิ
ัทหลักทรัพย์จตัดอล
กำรกองทุ
จำกัดน
บริษัทร่วมบำงกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษบริัทร่ษวัทม บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษษัทัทศูบีนเอสแอล
ลีสซิ่ง จจำกั
ำกัดด
บริ
ย์ประมวลผล
บริษษัทัทเนชั
ศูน่นย์ปแนล
ระมวลผล
บริ
ไอทีเอ็มจเอ็ำกักดซ์ จำกัด
บริษษัทัทไทย
เนชั่นเพย์
แนล
ไอทีเน็
เอ็ตมเวิเอ็รก์กซ์จจำกั
ำกัดด
บริ
เมนต์
บริ
ษ
ท
ั
ไทย
เพย์
เ
มนต์
เน็
ต
เวิ
ร
ก
์
จ
ำกั
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ด
บริษัท บีจกำรอื
ซีไอ (ประเทศไทย)
บุคคลและกิ
่นที่เกี่ยวข้องกัจนำกัด
บุคคลและกิ
รวม จกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืม รวม
เงินกูบริ
้ยืมษัทย่อย
บริษธนำคำรกรุ
ัทย่อย งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
ธนำคำรกรุ
รวม งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
หนี้สินอื่น รวม
หนี้สบริ
ินอืษ่นัทย่อย
บริษบริ
ัทย่ษอัทย บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษษัทัทบริ
บีบหีแำรสิ
อลน(เคแมน)
บริ
ทรัพย์ทวีจจำกัำกัดด
บริษษัทัทหลับริกหทรัำรสิ
ย์ทวี จจำกั
ำกัดด (มหำชน)
บริ
พย์นบัทรัวพหลวง
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
บั
ว
หลวง
จ
ำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษบริ
ัทร่ษวมัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษษัทัทเนชั
ศูน่นย์ปแนล
ระมวลผล
บริ
ไอทีเอ็มจเอ็ำกักดซ์ จำกัด
บริษัท จเนชั
่นแนล
เอ็นกซ์ จำกัด
บุคคลและกิ
กำรอื
่นที่เกีไอที
่ยวข้เอ็อมงกั
บุคคลและกิ
จ
กำรอื
น
่
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
น
รวม
รวม
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ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
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หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
2562 นเฉพาะธนาคาร
2561
2562
2561

งบการเงินรวม
2562 งบการเงินรวม2561
2562
2561
-------

-------

726
726
76
76
14
14
77
77
113
113
93
93
575
575

765
765
56
56
11
11
113
113
113
113
130
130
288
288

-

-

116
116

134
134

41
41
204
204
88
88
66
66
53
53
8,572
8,572
9,024
9,024

30
30
99
99
80
80
145
1457,7307,730
8,084
8,084

41
41
204
204
88
88
66
66
53
53
8,572
8,572
10,814
10,814

30
30
99
99
80
80
145
1457,7307,730
9,694
9,694

--

--

--

519
519
519
519

---

---

4
3284
328
1
1

1
3721
372
1
1

1
111
11
31
31
43
43

1
101
10
73
73
84
84

1
111
11
23
23
368
368

1
101
10
12
12
397
397
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

32
2,064

72
-

4
4

19
3
22

4
2,100

19
3
94

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.62 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกั น และสำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.62
ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำหนดโดย ธปท. ในกำรประมำณจำนวนขั้นต่ำของ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.6 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ธนำคำรได้ขำยหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมกำร
สำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) แบบข้ำมคืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Overnight
Placement Transaction) ในกำรนี้ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ได้เข้ำซื้อในจำนวน 2,480 ล้ำนบำทด้วยรำคำ
เดียวกับนักลงทุนอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยจัดเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นเงินลงทุนประเภทเพื่อค้ำ
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรกำหนดรำคำ
ซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและเป็น
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
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199

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

200

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
รวม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม

- 92 -

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

-

-

92
21
3

47
43
2
19

3
2
5

4
1
5

3
2
121

4
1
116

-

-

2
2,206
34

1
2,242
24

8
59
67

10
73
83

8
1
2,251

10
1
2,278

-

-

1,000
1,140
809

7,000
975
540

18
60
11
89

18
109
3
130

18
60
11
3,038

18
109
3
8,645

-

-

80
113

17
123

6
10
16

5
10
15

6
10
209

5
10
155

รายงานประจ�ำปี 2562

ดอกเบี้ย้ยจ่จ่าายย
ดอกเบี
บริษษัทัทย่ย่ออยย
บริ
บริษษัทัทบีบีบบีแีแอล
อล(เคแมน)
(เคแมน)จจำกั
ำกัดด
บริ
บริษษัทัทบริ
บริหหำรสิ
ำรสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททวีวีจจำกั
ำกัดด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
จ
ด
ั
กำรกองทุ
รวมบับัววหลวง
หลวงจจำกั
ำกัดด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนนรวม
บริษษัทัทหลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์บับัววหลวง
หลวงจจำกั
ำกัดด(มหำชน)
(มหำชน)
บริ
ธนำคำรกรุ
ง
เทพ
(ประเทศจี
น
)
จ
ำกั
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัดด
บริษษัทัทบับัววหลวงเวนเจอร์
หลวงเวนเจอร์สสจจำกั
ำกัดด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
จ
ด
ั
กำรกองทุ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนน
บำงกอกแคปปิตตอล
อลจจำกั
ำกัดด
บำงกอกแคปปิ
บริษษัทัทร่ร่ววมม
บริ
บริษษัทัทศูศูนนย์ย์ปประมวลผล
ระมวลผลจจำกั
ำกัดด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
ไทย
เพย์
เ
มนต์
เน็
ต
ำกัดด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิเวิรร์ก์กจจำกั
คลและกิจจกำรอื
กำรอื่น่นทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
บุบุคคคลและกิ
รวม
รวม
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มจ่าายย
ค่าธรรมเนียมจ่
บริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
บริษัทย่อยย
บริษษัทัทหลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์บับัววหลวง
หลวงจจำกั
ำกัดด(มหำชน)
(มหำชน)
บริ
บุ
ค
คลและกิ
จ
กำรอื
น
่
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
น
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวม
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยอื
น
่
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษษัทัทย่ย่ออยย
บริ
บำงกอกแบงค์เบอร์
เบอร์ฮฮำด
ำด
บำงกอกแบงค์
บริษษัทัทบริ
บริหหำรสิ
ำรสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททวีวีจจำกั
ำกัดด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
บั
ว
หลวง
จ
ำกัดด(มหำชน)
(มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกั
ธนำคำรกรุงงเทพ
เทพ(ประเทศจี
(ประเทศจีนน))จจำกั
ำกัดด
ธนำคำรกรุ
บริษษัทัทร่ร่ววมม
บริ
บริษษัทัทศูศูนนย์ย์ปประมวลผล
ระมวลผลจจำกั
ำกัดด
บริ
บริษษัทัทเนชั
เนชั่น่นแนล
แนลไอที
ไอทีเเอ็อ็มมเอ็เอ็กกซ์ซ์จจำกั
ำกัดด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
ไทย
เพย์
เ
มนต์
เน็
ต
เวิ
ร
ก
์
จ
ำกั
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัดด
บริษษัทัทบีบีซซีไีไออ(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จจำกั
ำกัดด
บริ
บุ
ค
คลและกิ
จ
กำรอื
น
่
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
น
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวม

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
2562
2561
2562
2561

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
2562
2561
2562
2561

-------

-------

17
17
11
22
44
88
33

14
14
22
22
33
12
12
33

--

--

11

11

11
11
68
68
70
70

11
-75
75
76
76

11
11
68
68
106
106

11
-75
75
113
113

-64
64
64
64

-64
64
64
64

----

19
19
-19
19

-----

-----

-11
44
22

33
11
-44

55
126
126
11
55
127
127
264
264

57
57
91
91
--115
115
263
263

55
126
126
11
55
114
114
258
258

57
57
91
91
--103
103
259
259

ตอบแทนผู้บ้บริริหหำรส
ำรสำคั
ำคัญญสสำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวำคม
วำคม2562
2562และ
และ2561
2561ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
ค่ค่ำำตอบแทนผู
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
ส
าหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
31ธัธันนวาคม
วาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ่31
2562
2561
2562
2561
1,923
1,759
1,923
1,759
88
76
88
76
2,011
1,835
2,011
1,835

ผลประโยชน์รระยะสั
ะยะสั้น้นของพนั
ของพนักกงำน
งำน
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์หหลัลังงออกจำกงำน
ออกจำกงำน
ผลประโยชน์
รวม
รวม



โดยบริษษัทัทหลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์บับัววหลวง
หลวงจจำกั
ำกัดด(มหำชน)
(มหำชน)
ถืถืออหุหุ้น้นโดยบริ

93 --- 93

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงิ
น
เฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
2562
2561
2562
2561
1,405
1,262
1,405
1,262
76
68
76
68
1,481
1,330
1,481
1,330

201

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

6.31 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนักงำน
ชั้นบริหำรของธนำคำร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พึงจ่ำยตำมปกติ
6.32 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ตำมข้อกำหนดของ ธปท. ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด มีดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

202

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก
กิจกรรมดำเนินงำน
กำไรสุทธิจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยจำกประมำณกำรหนี้สิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้เงินปันผล
เงินสดรับจำกดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง
ทรัพย์สินรอกำรขำย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินมัดจำรับ
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ำย
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกบริษัทใหญ่
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2562

หน่วย : ล้านบาท
2561

1,297

3,369

(564)
395
20
(41)
1
41
(21)
(556)
572

(3,628)
628
1
41
(87)
1
87
(43)
(398)
(29)

472
1

396
-

(100)
945

(121)
1
247

(1,431)
4,201
2,770

(5,450)
12,206
6,756

(1,000)
(2,710)
(3,710)
5
9
14

(7,000)
(7,000)
3
6
9

รายงานประจ�ำปี 2562

6.33 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ประเภท
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
ที่ดินและ/หรืออำคำร
รวม

หน่วย : ล้านบาท
จานวนเงินค่าเช่าที่จะจ่าย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562
2561
2562
2561

ระยะเวลา
1 ปี
เกิน 1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

47
134
150
331

63
156
178
397

47
134
150
331

63
156
178
397

6.34 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.34.1 ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนจัดทำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัด ทำรำยงำนภำยใน โดยจำนวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงำนดำเนินงำนเป็นจำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้ รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน
(Transfer pricing) แล้ว
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนดำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ทำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ธนำคำรกำหนดส่วนงำนดำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้
กิจกำรธนำคำรในประเทศ
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนชำระและ
แลกเปลี่ยนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริกำรโอนเงินและชำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและนำเข้ำ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริก ำรรับ ฝำกทรัพ ย์สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ท ำงกำรค้ำ โดยกำรซื้อ ขำยผลิต ภั ณ ฑ์ท ำงกำรเงิน ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร
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อื่น ๆ
กิจ กำรที่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

204

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
75,620
14,332
29,740
14,055
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
133,746

(30,791)

(4,387)

(789)

(18,997)

1

(54,963)

44,829

9,945

28,951

(4,942)

-

78,783

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
77,255
13,749
15,880
14,518
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
121,401

(30,843)

(4,320)

(762)

(19,241)

1

(55,165)

46,412

9,429

15,118

(4,723)

-

66,236

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
1,622,097
1,659,254

788,248
825,697
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1,206,275
1,107,633

148,726
149,941

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(548,603)
(625,775)

รวม
3,216,743
3,116,750

รายงานประจ�ำปี 2562

6.34.2 ส่ส่ววนงำนตำมภู
นงำนตำมภูมมิศิศำสตร์
ำสตร์
6.34.2
ผลกำรดำเนิ
ำเนินนงำนตำมภู
งำนตำมภูมมิศิศำสตร์
ำสตร์สสำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวำคม
วำคม2562
2562และ
และ2561
2561มีมีดดังังนีนี้ ้
ผลกำรด

รำยได้จจำกกำรด
ำกกำรดำเนิ
ำเนินนงำนรวม
งำนรวม
รำยได้
ยจำกกำรดำเนิ
ำเนินนงำนรวม
งำนรวม
ค่ค่ำำใช้ใช้จจ่ำ่ำยจำกกำรด
ำไรจำกกำรดำเนิ
ำเนินนงำนก่
งำนก่ออนภำษี
นภำษีเเงิงินนได้ได้
กกำไรจำกกำรด

กรรม
ธุธุรรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
115,822
115,822
(78,242)
(78,242)
37,580
37,580

2562
2562
กรรม
ธุธุรรกรรม
งประเทศ
ต่ต่าางประเทศ
17,924
17,924
(9,072)
(9,072)
8,852
8,852

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
รวม
รวม
133,746
133,746
(87,314)
(87,314)
46,432
46,432

กรรม
ธุธุรรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
104,303
104,303
(67,792)
(67,792)
36,511
36,511

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
2561
2561
กรรม
ธุธุรรกรรม
งประเทศ
ต่ต่าางประเทศ
17,098
17,098
(9,338)
(9,338)
7,760
7,760

รวม
รวม
121,401
121,401
(77,130)
(77,130)
44,271
44,271

ฐำนะกำรเงินนตำมภู
ตำมภูมมิศิศำสตร์
ำสตร์ณณวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวำคม
วำคม2562
2562และ
และ2561
2561มีมีดดังังนีนี้ ้
ฐำนะกำรเงิ
หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ

ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวีเวียยนน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์รรวม
วม
สิสินนทรั

กรรม
ธุธุรรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
36,036
36,036
2,679,118
2,679,118

2562
2562
ธุ
ร
กรรม
รวม
ธุรกรรม
รวม
ต่
า
งประเทศ
ต่างประเทศ
6,478
42,514
6,478
42,514
537,625
3,216,743
537,625
3,216,743

กรรม
ธุธุรรกรรม
ในประเทศ
ในประเทศ
36,668
36,668
2,565,708
2,565,708

2561
2561
ธุ
ร
กรรม
รวม
ธุรกรรม
รวม
ต่
า
งประเทศ
ต่างประเทศ
6,979
43,647
6,979
43,647
551,042
3,116,750
551,042
3,116,750
205

6.35 รำยได้
รำยได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ย
6.35
รำยได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ยสสำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวำคม
วำคม2562
2562และ
และ2561
2561มีมีดดังังนีนี้ ้
รำยได้
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
2562
2561
2562
2561
8,995
8,397
8,995
8,397
221
245
221
245
10,088
8,954
10,088
8,954
93,155
93,131
93,155
93,131
106
54
106
54
112,565
110,781
112,565
110,781

รำยกำรระหว่ำำงธนำคำรและตลำดเงิ
งธนำคำรและตลำดเงินน
รำยกำรระหว่
ลงทุนนและธุ
และธุรรกรรมเพื
กรรมเพื่อ่อค้ค้ำำ
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในตรำสำรหนี
ในตรำสำรหนี้ ้
เงิเงินนลงทุ
ให้สสินินเชืเชื่อ่อ
เงิเงินนให้
อือื่น่นๆๆ
รวมรายได้ดดอกเบี
อกเบี้ย้ย
รวมรายได้





รวมขำดทุนนจำกกำรด้
จำกกำรด้ออยค่
ยค่ำำด้ด้ำำนเครดิ
นเครดิตต
รวมขำดทุ
ประกอบด้ววยที
ยที่ด่ดินินอำคำรและอุ
อำคำรและอุปปกรณ์
กรณ์สสุทุทธิธิแและสิ
ละสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตัวัวตนอื
ตนอื่น่นสุสุททธิธิ
ประกอบด้

97 --- 97

หน่ววยย::ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม
สสาหรั
2562
2561
2562
2561
8,106
6,826
8,106
6,826
221
243
221
243
9,404
8,494
9,404
8,494
90,293
90,411
90,293
90,411
106
59
106
59
108,130
106,033
108,130
106,033

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

6.36 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
23,044
21,762
1,981
2,142
9,953
9,864

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

6,397
119
41,494

5,561
76
39,405

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
21,544
20,123
1,870
1,885
9,945
9,858
6,397
119
39,875

5,561
76
37,503

6.37 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

206

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
บริกำรบัตรเดบิต บัตรเครดิต และธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

182

199

146

158

18,882
20,216
39,280
10,776
28,504

18,783
18,455
37,437
9,847
27,590

18,881
14,847
33,874
10,582
23,292

18,679
13,209
32,046
9,682
22,364

รายงานประจ�ำปี 2562

6.38 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

กำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต
เงินตรำต่ำงประเทศ
เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
รวมกาไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

8,041
(842)
274
375

7,798
265
(114)
351

7,824
(842)
270
-

7,351
265
(117)
-

7,848

8,300

7,252

7,499

6.39 กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

กำไรจำกกำรขำย
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

20,149
123
20,272

7,879
2,806
10,685

19,502
108
19,610

4,220
2,806
7,026

(87)
(420)
(507)
19,765

(2)
(2,674)
(2,676)
8,009

(87)
(420)
(507)
19,103

(2)
(2,674)
(2,676)
4,350
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6.40 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(784)
1,241
31,992
17,117
1,143
3,607

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(338)
1,105
30,939
16,440
1,143
3,607

6.41 ภำษีเงินได้
6.41.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

208

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
9,068
11,125
1,151
(2,571)
10,219
8,554

ภำษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
7,949
9,315
1,271
(2,382)
9,220
6,933

6.41.2 ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2562
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2561
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

(2,209)

488

(1,721)

(11,717)

2,400

(9,317)

(5,706)
2

-

(5,706)
2

(3,180)
-

-

(3,180)
-

(1,695)
(9,608)

338
826

(1,357)
(8,782)

400
(14,497)

(76)
2,324

324
(12,173)
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
จำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
รวม

2562
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

2561
จานวนก่อน ผลประโยชน์ จานวนสุทธิ
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี

(2,231)

496

(1,735)

(11,676)

2,393

(9,283)

(3,093)

-

(3,093)

(1,509)

-

(1,509)

(1,704)
(7,028)

340
836

(1,364)
(6,192)

401
(12,784)

(76)
2,317

325
(10,467)

6.41.3 กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จานวน
อัตราร้อยละ
จานวน
อัตราร้อยละ
46,432
44,271
9,286
20.00
8,854
20.00
1,996
1,251

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

(1,557)
494
10,219

22.01

(2,524)
973
8,554

19.32

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จานวน
อัตราร้อยละ
จานวน
อัตราร้อยละ
44,008
45,325
8,802
20.00
9,065
20.00
1,958
1,204

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
อื่น ๆ
รวมภาษีเงินได้

(1,511)
(29)
9,220
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(2,544)
(792)
6,933

15.30
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6.42 กำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ที บีเค (PT Bank Permata Tbk)
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2562 ธนำคำรได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุ้นโดยมีเงื่อนไข (“สัญญำซื้อขำยหุ้น”) กับ Standard
Chartered Bank (“สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทร่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk)
(“แอสทร่ำ”) เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่ม ข. จำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น ในธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank
Permata Tbk) (“เพอร์มำตำ”) จำกสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดและแอสทร่ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มำตำ (“ธุรกรรม”) ตำมมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
11 ธันวำคม 2562 โดยสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดและแอสทร่ำจะขำยหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรำยละ 12,495,714,666 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มำตำให้แก่ธนำคำร ทั้งนี้กำรซื้อขำยหุ้น
ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อ ได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำซื้อขำยหุ้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง (1) กำรได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ธนำคำร
เข้ำซื้อหุ้นในเพอร์มำตำ และ (2) ได้รับอนุญำตจำก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตให้ธนำคำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของเพอร์มำตำ และกำรให้ควำมเห็นชอบโดย
OJK สำหรับโครงสร้ำงกำรเข้ำซื้อหุ้นในครั้งนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำซื้อขำยหุ้นครบถ้วนแล้ว
ธนำคำรคำดว่ำจะเข้ำทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จได้ภำยในปี 2563 และคำดว่ำจะทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในเพอร์มำตำ
อีกร้อยละ 10.88 จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยในรำคำเสนอซื้อเดียวกันภำยหลังจำกกำรทำธุรกรรมแล้วเสร็จ
210

6.43 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2562

ในปี 2562 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 34,787,992,076.79 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�ำไรบางส่วน
ในงวดแรกสิ้ น สุ ด เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 โดยมี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลเมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2562 ในอั ต รา 2.00 บาทต่ อ หุ ้ น
และคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก�ำไรงวดสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น
รายละเอียดการจัดสรรก�ำไรสรุปได้ดังนี้
การจัดสรร
ส�ำรองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2562
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ส�ำรองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2562
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล
1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้นครั้งที่ 1
1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 5.00 บาท ต่อหุ้นครั้งที่ 2

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

3,817,685,788.00 บาท
9,544,214,470.00 บาท

13,361,900,258.00 บาท

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตรา
ทั้งสิ้น 7.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 13,361,900,258.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.41 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเทียบกับปี 2561 ที่ได้จ่ายเงินปันผล
ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.32 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

*
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374
www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

จ�ำนวน 40,000,000,000 บาท
จ�ำนวน 3,998,345,000 หุ้น
จ�ำนวน
1,655,000 หุ้น
จ�ำนวน 19,088,428,940 บาท
จ�ำนวน 1,908,842,894 หุน้

แบ่งเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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ประเภทของหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5.000%
4.050%
4.450%
3.733%

3 ตุลาคม 2566
19 มีนาคม 2567
19 กันยายน 2571
25 กันยายน 2577

1.3 ผู้สอบบัญชี
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000  โทรสาร 0-2034-0100
1.4 ที่ปรึกษากฎหมาย
นายวัชระ กาญจนวิโรจน์
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2731  โทรสาร 0-2231-5448
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2643  โทรสาร 0-2231-5448
นายสมชาย จุลนิติ์
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4492  โทรสาร 0-2231-5448
นายก�ำพล ภู่สุดแสวง
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2969  โทรสาร 0-2231-5448

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street,
New York, NY 10286, USA

รายงานประจ�ำปี 2562

1.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-4981  โทรสาร 0-2231-4890
E-mail: ir@bangkokbank.com
2. การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 (Record date)
ล�ำดับ

ผู้ถือหุ้น

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

2

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

593,959,154

31.12

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

77,555,250

4.06

3

ส�ำนักงานประกันสังคม

65,464,800

3.43

4

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก

47,544,315

2.49

5

THE BANK OF NEW YORK MELLON

41,333,600

2.17

6

STATE STREET EUROPE LIMITED

35,686,774

1.87

7

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

34,817,270

1.82

8

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

34,097,030

1.79

9

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35

10

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,421,229

1.33

927,273,072

48.57

1,908,842,894

100.00

ผู้ถือหุ้นอื่น
ยอดรวมทุนในส่วนที่ช�ำระแล้ว

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 คือ 98.57%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(1) นโยบายของธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก�ำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินก�ำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจ
จัดสรรเป็นเงินส�ำรองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(2) นโยบายของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ
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3.  ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561

หน่วย: บาท
ล�ำดับ

214

รายชื่อคณะกรรมการ

โสภณพนิช/1
สิทธิอ�ำนวย/2

1
2

นายชาตรี
นายปิติ

3
4
5

นายเดชา
ตุลานันท์
พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
นายโกวิทย์
โปษยานนท์

6

นายอรุณ

จิรชวาลา/3

7
8
9
10

นายสิงห์
นายอมร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นายพรเทพ

ตังทัตสวัสดิ์
จันทรสมบูรณ์
ยุคล
พรประภา

11

นายชาญ

โสภณพนิช/4

12
13

นางเกศินี
นายโชคชัย

วิฑูรชาติ
นิลเจียรสกุล/5

14
15

นายชาติศิริ
นายสุวรรณ

โสภณพนิช
แทนสถิตย์

16
17
18
19

นายชาญศักดิ์
นายจรัมพร
นายบุญส่ง
นายทวีลาภ

เฟื่องฟู
โชติกเสถียร
บุณยะสาระนันท์/6
ฤทธาภิรมย์/7

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน          
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

2562

2561

10,900,000

4,860,000
7,925,000

6,520,000
7,600,000
7,120,000

6,020,000
7,100,000
6,620,000

7,120,000

6,620,000

7,120,000
7,120,000
7,120,000
7,120,000

6,620,000
6,620,000
6,620,000
6,620,000

7,120,000

6,620,000

7,120,000
7,070,000

6,620,000
6,020,000

6,520,000
6,520,000

6,020,000
6,020,000

6,520,000
6,520,000
4,890,000
6,520,000

6,020,000
6,020,000
6,020,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : /1 นายชาตรี โสภณพนิช ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561
/2 นายปิติ สิทธิอำ�นวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/3 นายอรุณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
/4 นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/5 นายโชคชัย นิลเจียรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
/6 นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
/7 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
-    คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยง เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�ำปี 2562

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบ�ำเหน็จ ในปี 2562 รวม 18 ราย เป็นเงิน 126.54 ล้านบาท เทียบกับปี 2561
รวม 18 ราย เป็นเงิน 114.99 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหารระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแต่
รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2562 รวม 15 ราย เป็นเงิน 792.84 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 รวม 14 ราย เป็นเงิน 687.81 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่เป็นลูกจ้างและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
(ตามนิยามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2562 รวม 64 ราย
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,354.80 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี
4. การถือหุน
้ ของคณะกรรมการธนาคาร/1 ณ วันสิ้นปี 2562 กับ ณ วันสิ้นปี 2561

หน่วย:หุ้น
รายชื่อคณะกรรมการ

ล�ำดับ

1

นายปิติ

สิทธิอ�ำนวย

2

นายเดชา

ตุลานันท์

3

พลเรือเอกประเจตน์

4

ณ วันสิ้นปี 2562

ณ วันสิ้นปี 2561

ผลต่าง

184,941

154,941

30,000

96,650

96,650

-

ศิริเดช

-

-

-

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

-

-

-

5

นายอรุณ

จิรชวาลา

-

-

-

6

นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

-

-

-

7

นายอมร

จันทรสมบูรณ์

10,800

10,800

-

8

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม

ยุคล

24,860

24,860

-

9

นายพรเทพ

พรประภา

-

-

-

10

นายชาญ

โสภณพนิช/2

N/A

512,152

N/A

11

นางเกศินี

วิฑูรชาติ

-

-

-

12

นายโชคชัย

นิลเจียรสกุล

2,500

2,500

-

13

นายชาติศิริ

โสภณพนิช

5,300,200

5,300,200

-

14

นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

8,860

8,860

-

15

นายชาญศักดิ์

เฟื่องฟู

150,000

-

150,000

16

นายจรัมพร

โชติกเสถียร

-

-

-

17

นายบุญส่ง

บุญยะสาระนันท์/3

-

-

-

18

นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

-

-

-

หมายเหตุ : /1 การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
/2 นายชาญ โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
/3 นายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2562 ธนาคารและบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการสอบบัญชี
และบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
จ�ำนวน 21,719,500 บาท
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศทีจ่ า่ ยให้แก่บริษทั ในเครือของ ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ในต่างประเทศ
จ�ำนวน 15,300,088 บาท
2. ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบบัญชีที่ต้องด�ำเนินการโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเท่านั้น จ�ำนวน 6,560,000 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคต
เมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 1,145,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของการให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ในต่างประเทศ จ�ำนวน 549,394 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน
699,855 บาท
216

3. ค่าบริการอื่น
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การบริการให้ค�ำปรึกษา ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ในต่างประเทศ จ�ำนวน 7,868,458 บาท และที่จะต้องจ่ายในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน
30,154,000 บาท
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2562
อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

จ�ำนวนเงิน
คงเหลือ

อันดับความน่าเชื่อถือ
(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+

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

9.025%

15 มีนาคม 2572

449.825 ล้านUSD

Baa2/BBB/BBB

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

3.733%

25 กันยายน 2577

1,200 ล้านUSD

Baa3/   -   /BBB

ประเภทของหุ้นกู้

*
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7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
อัตราร้อยละของ
(หุ้น)
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

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) จำ�กัด
c/o Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands
Tel. 1(345) 949-8066 Fax. 1(345) 949-8080

INVESTMENT
COMPANY

สามัญ

100,000

100.00

3

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำ�กัด/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 จำ�กัด
325 ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004

บริหารสินทรัพย์

สามัญ

24,999,997

100.00

5

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำ�กัด
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 จำ�กัด (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

1,079,057,700

99.91

7

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด
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 จำ�กัด/2
226 หมู่ที่ 3 ตำ�บลทุ่งสุขลา อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

2,401,522

59.77

9

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำ�กัด
173/19 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 18
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2017-9900 โทรสาร 0-2017-9929

ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายบัตรและ
ระบบโอนเงินรายย่อย
ระหว่างผู้ใช้บริการ
ของระบบ

สามัญ

3,619,676

69.08

10

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำ�กัด
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 จำ�กัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2029-0290 โทรสาร 0-2029-0291

บริการด้านคอมพิวเตอร์

สามัญ

149,985

30.00
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
อัตราร้อยละของ
(หุ้น)
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

กิจกรรมการจัดทำ�
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ
และเครือข่าย)

สามัญ

11,750,000

22.17

ผลิตและจำ�หน่าย
ท่อเหล็กกล้า

สามัญ

95,603

19.12

12

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนเจ้งวัฒนะ
ตำ�บลคลองเกลือ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2029-0200

13

บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จำ�กัด/2
36/4 หมู่ 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำ�บลสำ�โรง อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

14

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด
5/13 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555 โทรสาร 0-2558-7566

ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันการเงิน

สามัญ

71,300

14.26

15

บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จำ�กัด (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

16

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-8976

ให้เช่าพื้นที่
อาคาร ร้านค้า

สามัญ

574,000

10.00

17

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-6400, 0-2634-6391 โทรสาร 0-2636-1380

เช่าซื้อ

สามัญ

5,740,000

10.00

18

บริษัท ไทยนำ�ศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำ�กัด
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

19

บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำ�กัด
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918

การพิมพ์

สามัญ

30,000

10.00

20

บริษัท นันทวัน จำ�กัด
161 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381

รับเหมาก่อสร้าง

สามัญ

2,000

10.00

21

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำ�กัด
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

22

บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำ�กัด
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

23

บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จำ�กัด
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

24

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
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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ชื่อบริษัท

ล�ำดับ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
อัตราร้อยละของ
(หุ้น)
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ประกันภัย

สามัญ

350,000

10.00

25

เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น
15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz,
Binondo, Manila, Philippines
โทร. (632) 8241-5201 ต่อ 131 โทรสาร (632) 8241-6257

26

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำ�กัด
199 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ตำ�บลท้ายบ้าน
อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2702-9467-8 โทรสาร 0-2702-9470

ผลิตและจำ�หน่าย
หลอดไฟฟ้า

สามัญ

700,000

10.00

27

บริษัท แอสแพค จำ�กัด
1000/9-10 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 18 ซอยทองหล่อ
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80 โทรสาร 0-2185-1395

นำ�เข้า และส่งออก
เคมีภัณฑ์

สามัญ

26,000

10.00

28

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำ�กัด
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946

ผลิตและจำ�หน่ายเหล็ก

สามัญ

14,500,000

10.00

29

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)/2
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ผลิตและส่งออก
รองเท้ากีฬา

สามัญ

86,826,816

10.00

30

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339

การบริการการชำ�ระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

สามัญ

400,000

10.00
219
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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 จำ�กัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632-9179 โทรสาร 0-2632-9354-5

ให้บริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุน

สามัญ

200

10.00

33

บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำ�กัด
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 จำ�กัด
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

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

COMMON

16,888,000

10.00

36

บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำ�กัด
เลขที่ 89 หมู่11 ตำ�บลบ้านตาล
อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หรือโซล่าร์เซลล์
ผลิต รวมทั้งจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้า

สามัญ

1,111,111

10.00

37

บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย
227/127 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2018-6906

สามัญ

100

10.00

หมายเหตุ:

/1
/2
/3

ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจำ�นวนหุ้น
บริษัทล้มละลาย
บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ยังไม่เสร็จการชำ�ระบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ท�ำเนียบสาขา
ส� ำนักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
www.bangkokbank.com

บัวหลวงโฟน 0-2645-5555 หรือ 1333
สายบัตรเครดิต 0-2638-4000,
0-2638-4400

สาขาต่างประเทศ
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HONG KONG
CENTRAL DISTRICT BRANCH
Bangkok Bank Building
28 Des Voeux Road, Central

Tel. (85-2) 2801-6688

Fax. (85-2) 2810-5679
Swift: BKKBHKHH

Mr. Sitthichai  Jiwattanakul
SVP & General Manager
- Hong Kong Branch

KOWLOON SUB - BRANCH
Bangkok Bank Building
490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel. (85-2) 2300-1888

Fax. (85-2) 2780-5896

INDONESIA
JAKARTA BRANCH
Jalan M.H. Thamrin No.3
Jakarta 10110
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

Tel. (62-21) 231-1008

Fax. (62-21) 385-3881,
231-0070
Swift: BKKBIDJA

Mr. Nithapong Senavongse
VP & General Manager
- Jakarta Branch

SURABAYA SUB - BRANCH
Jl. Raya Darmo No.73
Surabaya 60265

Tel. (62-31) 566-2333

Fax. (62-31) 568-3338

Mr. Zainal  Karnadi
Branch Manager
- Surabaya Sub-Branch

MEDAN SUB - BRANCH
B & G Tower Ground Floor
Jalan Putri Hijau No.10
Medan 20111

Tel. (62-61) 8001-0700

Fax. (62-61) 8001-0703

Mr. Hartono
Branch Manager
- Medan Sub-Branch

JAPAN
TOKYO BRANCH
Bangkok Bank Building
8-10, Nishi - Shimbashi
2-Chome, Minato - ku, Tokyo 105-0003

Tel. (81-3) 3503-3333

Fax. (81-3) 3502-6420
Swift: BKKBJPJT

Mr. Thawee  Phuangketkeow
SVP & General Manager
- Japan Branch
Mr. Mitsugu  Yamamoto
VP & Branch Manager  
- Tokyo Branch

OSAKA BRANCH
Bangkok Bank Building
9-16, Kyutaromachi, 1-Chome
Chuo-Ku, Osaka 541-0056

Tel. (81-6) 6263-7100

Fax. (81-6) 6263-6286
Swift: BKKBJPJTOSA

Mr. Varot  Samakoses
VP & Branch Manager
- Osaka Branch

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VIENTIANE BRANCH
Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen Village
Chanthabouly District, Vientiane Capital

Tel. (856-21) 213-560,
213-562

Fax. (856-21) 213-561
Swift: BKKBLALA

Mrs. Chadaphorn  Uratchat
VP & Branch Manager and Acting
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

Mrs. Chadaphorn  Uratchat
VP & Branch Manager and Acting
Branch Manager
- Pakse Branch

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON BRANCH
5 Kaba Aye Pagoda Road
Yankin Township, Yangon

Tel. (95-1) 558-022,
554-890

Fax. (95-1) 2331-456
Swift: BKKBMMMY

Mr. Kanet  Buranasin
SVP & Branch Manager
- Yangon Branch

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MANILA BRANCH
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila

Tel. (63-2) 752-0333

Fax. (63-2) 752-0877,
403-7879
Swift: BKKBPHMM

Ms. Nattika  Kanpawong
VP & Branch Manager
- Manila Branch
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REPUBLIC OF SINGAPORE
SINGAPORE BRANCH
Bangkok Bank Building
180 Cecil Street, Singapore 069546
(P.O. Box 941, Robinson Road Singapore 901841)

Tel. (65) 6410-0400

Fax. (65) 6225-5852
Swift: BKKBSGSG

Mr. Art Medhapipatkul
SVP & General Manager
- Singapore Branch

TAIWAN
TAIPEI BRANCH
121, Sung Chiang Road,
Taipei 10485
(P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)

Tel. (886-2) 2507-3275

Fax. (886-2) 2506-4625
Swift: BKKBTWTP

Mr. Chokechai  Puapattanakajorn
SVP & General Manager-Taiwan
Mr. Yang Yen-Fu (Sam)
VP & Branch Manager
- Taipei Branch

KAOHSIUNG SUB - BRANCH
1st Floor, Asia Pacific Commercial Building
63 Wu Fu 3rd Road, Kaohsiung 80148

Tel. (886-7) 271-0000

Fax. (886-7) 271-3730,
271-3731
Swift: BKKBTWTP

Mr. Leu Chin-Chi (Charles)
SVP & Branch Manager
- Kaohsiung Sub-Branch

TAICHUNG SUB - BRANCH
1st Floor, No.309
Sec.2 Taiwan Boulevard
Taichung 403

Tel. (886-4) 2326-9623

Fax. (886-4) 2323-3685

Mr. Tu Ming Chung (David)
SVP & Branch Manager
- Taichung Sub-Branch

UNITED KINGDOM
LONDON BRANCH
Exchequer Court
33 St. Mary Axe
London, EC3A 8BY

Tel. (44-20) 7929-4422

Fax. (44-20) 7283-3988
Swift: BKKBGB2L

Mr. Peeriyathep  Homhuan
SVP & Branch Manager
- London Branch

UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK BRANCH
29 Broadway, 19th Floor
New York, NY 10006

Tel. (1-212) 422-8200

Fax. (1-212) 422-0728
Swift: BKKBUS33

Mr.  Thitipong  Prasertsilp
VP & Branch Manager
- New York Branch

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY BRANCH
Harbour View Tower
35 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City

Tel. (84-28) 3821-4396-8

Fax. (84-28) 3821-3772
Swift: BKKBVNVX

HANOI BRANCH
Unit 3, Level 3, International Center Building
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel. (84-24) 3936-5903-8

Fax. (84-24) 3826-7397, Ms. Siriporn  Kunwedsuwan
3936-5913
VP & Branch Manager
Swift: BKKBVNVXHAN
- Hanoi Branch

KINGDOM OF CAMBODIA
CAMBODIA BRANCH
344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung Boulevard,
Sangkat Toul Svay Prey I
Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel. (855) 23-224 404-9

Fax. (855) 23-224-429
Swift: BKKBKHPP

Ms. Yiamsri  Ubonpong
AVP & Branch Manager
- Cambodia Branch

Mr. Tharabodee  Serng-Adichaiwit
SVP & General Manager - Vietnam
and Branch Manager
- Ho Chi Minh City Branch

BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HEAD OFFICE
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan East -1 Road
Shanghai 200002

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0168
Swift: BKKBCNSH

Mr. Charoenlarp  Thammanichanond
Chief Executive Officer

SHANGHAI BRANCH
Bangkok Bank Building
No.7, Zhongshan East -1 Road
Shanghai 200002

Tel. (86-21) 2329-0100

Fax. (86-21) 2329-0101
Swift: BKKBCNSHSHA

Ms. Supamard  Yu
Branch Manager
- Shanghai Branch

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
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BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
BEIJING BRANCH
1st Floor, New China Insurance Tower (NCI Tower)
No.12A, Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100022

Tel. (86-10) 6569-0088

Fax. (86-10) 6569-0000
Swift: BKKBCNSHPEK

Mr. Watcharapong  Pornchaichanakit
Branch Manager
- Beijing Branch

XIAMEN BRANCH
1st - 2nd Floor, Xiamen Top Plaza
No.2 Zhenhai Road, Siming District
Xiamen, Fujian 361001

Tel. (86-592) 297-9889

Fax. (86-592) 297-9890
Swift: BKKBCNSHSMN

Mr. Yan Shu Ming (Simon)
Branch Manager
- Xiamen Branch

SHENZHEN BRANCH
1st Floor, Unit 12, Hua Rong Building
No.178 Mintian Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong 518048

Tel. (86-755) 3396-5800

Fax. (86-755) 3396-5840 Ms. Yaowaluck Pawijit
Swift: BKKBCNSHSZN
Branch Manager
- Shenzhen Branch

CHONGQING BRANCH
1st Floor (L104 & L105) and 38th Floor (Unit A)
HNA Poly International Plaza
No.235 Minsheng Road
Yuzhong District, Chongqing 400010

Tel. (86-23) 6037-2300

Fax. (86-23) 6037-2343
Swift: BKKBCNSHCQG

Mr. Wu Chieh-Shan (Jason)
Branch Manager
- Chongqing Branch

MALAYSIA
HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH
1-45-01 Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampang
50450  Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6888

Fax. (60-3) 2174-6800
Swift: BKKBMYKL

Mr. Choo Joon Keong
Chief Executive Officer

KUALA LUMPUR MAIN BRANCH
GF-01, Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105 Jalan Ampang
50450  Kuala Lumpur

Tel. (60-3) 2174-6919

Fax. (60-3) 2174-6860

Vacant

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

Vacant

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)
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เครือข่ายการให้บริการ
เครือข่ายการให้บริการ
ในประเทศไทย
ส�ำนักธุรกิจ

สาขา
กรุงเทพมหานคร

311
แห่ง

ส่วนภูมิภาค

837
แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ
ส่งออกและน�ำเข้า

กรุงเทพมหานคร

31

ส่วนภูมิภาค

86

แห่ง

แห่ง

ห้องบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

33

59

21

8

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

734

ชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่าย
การให้บริการในประเทศ

แห่ง

เครือข่ายการให้บริการ
ในต่างประเทศ
สาขาต่างประเทศ

ยกเว้น Bangkok Bank (China)
and Bangkok Bank Berhad)

20
แห่ง

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

5
แห่ง

BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

6
แห่ง

สามารถดูชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่าย
การให้บริการได้ที่

• เว็บไซต์ของธนาคารที่

www.bangkokbank.com/LocateUs_TH

• สแกนคิวอาร์โค้ด
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สรุปต�ำแหน่งรายการที่ก�ำหนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ

224

หน้า

  1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

10-11 / 14-27 / 87

  2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4-5 / 28-53

  3.  ปัจจัยความเสี่ยง

58-70

  4.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

212-213 / 217-219

  5.  ผู้ถือหุ้น

213 / 216

  6.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

213

  7.  โครงสร้างการจัดการ

73-81 / 87-104 / 214

  8.  การก�ำกับดูแลกิจการ

71-86

  9.  ความรับผิดชอบต่อสังคม

13 / อ้างอิงรายงานความยั่งยืน

10.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

84-85 / 106-107

11.  รายการระหว่างกัน

196-201

12.  ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

12 / 54-55 / 114-121

13.  การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

20-53

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของธนาคารเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของธนาคารที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
หรือเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com)

รายงานเลมนี้ผลิตจากวัสดุหลัก
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก
กระดาษกรีนและหมึกพิมพที่ผลิตจากถั่วเหลือง

